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CONSTITUIÇÃO: CONCEITO, CONSTITUCIONALIZAÇÃO
SIMBÓLICA,
CLASSIFICAÇÕES, ELEMENTOS E HISTÓRICO

Nesta parte devemos conceituar e classificar Constituição. Lembramos que ao conceituar ou
classificar qualquer instituto surgirão diversos critérios, não sendo um mais certo que outro, talvez, no
máximo, mais adequado. Procuramos trazer os que mais aparecem nos concursos públicos, dado o
objetivo deste trabalho.

■ 2.1. CONCEITO
Existem várias concepções ou acepções a serem tomadas para definir o termo “Constituição”. Alguns
autores preferem a ideia da expressão tipologia dos conceitos de Constituição em várias acepções.
Vejamo-las.

■ 2.1.1. Sentido sociológico
Valendo-se do sentido sociológico, Ferdinand Lassale, em seu livro ¿Qué es una Constitución?,
defendeu que uma Constituição só seria legítima se representasse o efetivo poder social, refletindo as
forças sociais que constituem o poder. Caso isso não ocorresse, ela seria ilegítima, caracterizando-se
como uma simples “folha de papel”. A Constituição, segundo a conceituação de Lassale, seria, então, a
somatória dos fatores reais do poder dentro de uma sociedade.

■ 2.1.2. Sentido político
Na lição de Carl Schmitt, encontramos o sentido político, que distingue Constituição de lei
constitucional. Constituição, conforme pondera José Afonso da Silva ao apresentar o pensamento de
Schmitt, “... só se refere à decisão política fundamental (estrutura e órgãos do Estado, direitos
individuais, vida democrática etc.); as leis constitucionais seriam os demais dispositivos inseridos no
texto do documento constitucional, mas não contêm matéria de decisão política fundamental”. 1
Pode-se afirmar, portanto, em complemento, que, na visão de Carl Schmitt, em razão de ser a
Constituição produto de certa decisão política, ela seria, nesse sentido, a decisão política do titular do
poder constituinte.

■ 2.1.3. Sentido material e formal
Constituição também pode ser definida tomando-se o sentido material e formal, critério esse que se
aproxima da classificação proposta por Schmitt.
Do ponto de vista material, o que vai importar para definirmos se uma norma tem caráter
constitucional ou não será o seu conteúdo, pouco importando a forma pela qual foi essa norma
introduzida no ordenamento jurídico. Constitucional será, então, aquela norma que defina e trate das
regras estruturais da sociedade, de seus alicerces fundamentais (formas de Estado, governo, seus órgãos
etc.). Trata-se do que Schmitt chamou de Constituição.
Por outro lado, quando nos valemos do critério formal, que, de certa maneira, também englobaria o
que Schmitt chamou de “lei constitucional”, não mais nos interessará o conteúdo da norma, mas sim a
forma como ela foi introduzida no ordenamento jurídico. Nesse sentido, as normas constitucionais serão
aquelas introduzidas pelo poder soberano, por meio de um processo legislativo mais dificultoso,
diferenciado e mais solene que o processo legislativo de formação das demais normas do ordenamento.
Valendo-nos das definições acima, fazemos duas observações:
a) em primeiro lugar, por mais que pareça estranho dizer, ao eleger o critério material, torna-se
possível encontrarmos normas constitucionais fora do texto constitucional, na medida em que o que
interessa no aludido conceito é o conteúdo da norma, e não a maneira pela qual ela foi introduzida no
ordenamento interno. Como o próprio nome sugere e induz, o que é relevante no critério material é a
matéria, pouco importando sua forma;
b) em segundo lugar, em se tratando do sentido formal, qualquer norma que tenha sido introduzida por
meio de um procedimento mais dificultoso (do que o procedimento de elaboração das normas

infraconstitucionais), por um poder soberano, terá natureza constitucional, não importando o seu
conteúdo (vale dizer, tomando-se o sentido formal, o que nos interessa é a forma de nascimento da
norma). Lembramos um exemplo que supomos ilustrar bem o raciocínio: trata-se do art. 242, § 2.º, da
CF/88, que estabelece que o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na
órbita federal.
Pois bem, essa situação definida no citado art. 242, § 2.º, da CF/88, do ponto de vista material, de
modo algum traz elementos que, por sua essência, sejam constitucionais, traduzindo regras estruturais e
fundamentais da sociedade. No entanto, do ponto de vista formal, essa norma será tão constitucional
como, por exemplo, o artigo que garante o princípio da igualdade. Isso porque o que nos interessa nesse
sentido classificatório não é o conteúdo da norma, mas sim a maneira pela qual foi introduzida no
ordenamento interno. Ela é tão constitucional como qualquer norma introduzida pelo poder constituinte
originário (e pelo derivado, desde que observadas as regras definidas pelo originário), 2 devendo todo
ato normativo respeitá-la, sob pena de padecer do vício de inconstitucionalidade.
Verifica-se uma forte tendência no direito brasileiro a se adotar um critério misto em razão do art. 5.º,
§ 3.º, que admite que tratados internacionais de direitos humanos (matéria) sejam incorporados como
emendas, desde que obedeçam a uma forma, ou seja, a um processo diferenciado de incorporação.

■ 2.1.4. Sentido jurídico
Hans Kelsen é o representante desse sentido conceitual, alocando a Constituição no mundo do deverser, e não no mundo do ser, caracterizando-a como fruto da vontade racional do homem, e não das leis
naturais.
José Afonso da Silva, traduzindo o pensamento de Kelsen, conclui que “... constituição é, então,
considerada norma pura, puro dever-ser, sem qualquer pretensão a fundamentação sociológica, política
ou filosófica. A concepção de Kelsen toma a palavra Constituição em dois sentidos: no lógico-jurídico e
no jurídico-positivo. De acordo com o primeiro, Constituição significa norma fundamental hipotética,
cuja função é servir de fundamento lógico transcendental da validade da Constituição jurídico-positiva,
que equivale à norma positiva suprema, conjunto de normas que regula a criação de outras normas, lei
nacional no seu mais alto grau”. 3
Também assim o entendimento de Michel Temer, ao tratar da teoria kelseniana, observando que o
jurista de Viena descreve a existência de dois planos distintos no direito, conforme acima salientado por
José Afonso da Silva: “o jurídico-positivo e o lógico-jurídico. Aquele corporificado pelas normas
postas, positivadas. O outro (lógico-jurídico) situa-se em nível do suposto, do hipotético. Umas são

normas postas; outra é suposta”. 4
No direito percebe-se um verdadeiro escalonamento de normas, uma constituindo o fundamento de
validade de outra, numa verticalidade hierárquica. Uma norma, de hierarquia inferior, busca o seu
fundamento de validade na norma superior e esta, na seguinte, até chegar à Constituição, que é o
fundamento de validade de todo o sistema infraconstitucional.
A Constituição, por seu turno, tem o seu fundamento de validade na norma hipotética fundamental,
situada no plano lógico, e não no jurídico, caracterizando-se como fundamento de validade de todo o
sistema, determinando a obediência a tudo o que for posto pelo Poder Constituinte Originário.
Para facilitar a fixação da matéria, destacamos a teoria de Kelsen no quadro a seguir:
PLANO LÓGICO-JURÍDICO

■ norma fundamental hipotética
■ plano do suposto
■ fundamento lógico transcendental da validade da Constituição jurídico-positiva
PLANO JURÍDICO-POSITIVO

■ norma posta, positivada
■ norma positivada suprema
Esclarecedoras são as palavras de Michel Temer sobre a verticalidade hierárquica descrita, citando,
como exemplo, o indeferimento, pelo chefe de seção de uma repartição pública, de um requerimento
formulado. Trata-se de verdadeiro comando individual, que deverá estar em consonância com as normas
superiores, ou seja: “... devo compatibilizar aquela ordem com a Portaria do Diretor de Divisão; esta
com a Resolução do Secretário de Estado; a Resolução com o Decreto do Governador; este com a Lei
Estadual; a Lei Estadual com a Constituição do Estado (se se tratar de Federação); esta com a
Constituição Nacional. Tudo para verificar se os comandos expedidos pelas várias autoridades, sejam
executivas ou legislativas, encontram verticalmente suporte de validade”. 5
E, por fim, como visto, a Constituição Nacional encontrará o seu fundamento de validade na norma
hipotética fundamental, esta, o fundamento de validade de todo o sistema. Trata-se de norma suposta, e
não posta, uma vez que não editada por nenhum ato de autoridade. Figura, como referimos, no plano
lógico-jurídico, prescrevendo a observância do estabelecido na Constituição e nas demais normas
jurídicas do sistema, estas últimas fundamentadas na própria Constituição. A norma fundamental,
hipoteticamente suposta, prescreve a observância da primeira Constituição histórica. 6

Daí, partindo da exemplificação proposta por Michel Temer, estabelecemos, graficamente, a ideia da
“pirâmide” de Kelsen, consagrando a verticalidade hierárquica das normas e a Constituição positivada
como norma de validade de todo o sistema e, assim, o princípio da supremacia da Constituição:

■ 2.1.5. Sentido culturalista
Nesse sentido, pode-se dizer que a Constituição é produto de um fato cultural, produzido pela
sociedade e que nela pode influir. Ou, como destacou J. H. Meirelles Teixeira, trata-se de “... uma
formação objetiva de cultura que encerra, ao mesmo tempo, elementos históricos, sociais e racionais, aí
intervindo, portanto, não apenas fatores reais (natureza humana, necessidades individuais e sociais
concretas, raça, geografia, uso, costumes, tradições, economia, técnicas), mas também espirituais
(sentimentos, ideias morais, políticas e religiosas, valores), ou ainda elementos puramente racionais
(técnicas jurídicas, formas políticas, instituições, formas e conceitos jurídicos a priori), e finalmente
elementos voluntaristas, pois não é possível negar-se o papel de vontade humana, da livre adesão, da
vontade política das comunidades sociais na adoção desta ou daquela forma de convivência política e
social, e de organização do Direito e do Estado”. 7
Em seguida, conclui o ilustre professor que a concepção culturalista do direito conduz ao conceito de
uma Constituição Total em uma visão suprema e sintética que “... apresenta, na sua complexidade
intrínseca, aspectos econômicos, sociológicos, jurídicos e filosóficos, a fim de abranger o seu conceito
em uma perspectiva unitária”. Desse modo, sob o conceito culturalista de Constituição, “... as
Constituições positivas são um conjunto de normas fundamentais, condicionadas pela Cultura total, e
ao mesmo tempo condicionantes desta, emanadas da vontade existencial da unidade política, e
reguladoras da existência, estrutura e fins do Estado e do modo de exercício e limites do poder
político”. 8

■ 2.1.6. Constituição aberta
Grande parte dos publicistas vem anunciando a ideia de uma Constituição aberta, no sentido de que ela
possa permanecer dentro de seu tempo e, assim, evitar o risco de desmoronamento de sua “força
normativa”.
Para Canotilho, dentro da perspectiva de uma Constituição aberta, “relativiza-se a função material
de tarefa da Constituição e justifica-se a ‘desconstitucionalização’ de elementos substantivadores da
ordem constitucional (Constituição econômica, Constituição do trabalho, Constituição social,
Constituição cultural). A historicidade do direito constitucional e a indesejabilidade do ‘perfeccionismo
constitucional’ (a Constituição como estatuto detalhado e sem aberturas) não são, porém, incompatíveis
com o caráter de tarefa e projecto da lei constitucional. Esta terá de ordenar o processo da vida política
fixando limites às tarefas do Estado e recortando dimensões prospectivas traduzidas na formulação dos
fins sociais mais significativos e na identificação de alguns programas da conformação constitucional”. 9

■ 2.1.7. Concepções da Constituição: qual o seu papel no ordenamento
jurídico de um país?
Virgílio Afonso da Silva, depois de fazer críticas às classificações (da Constituição) apresentadas
pela doutrina brasileira (tipologia), muitas vezes, em sua opinião, sem utilidade prática ou teórica
limitada, propõe a análise do papel da Constituição, ou, ainda, da sua função no ordenamento jurídico
e a sua relação com a atividade legislativa ordinária, analisando a capacidade de conformação
atribuída ao legislador, aos cidadãos e à autonomia privada. 10
Dentro dessa perspectiva de análise do papel da Constituição ou da sua função, destacamos, também, a
concepção proposta no trabalho de Gustavo Zagrebelsky (Il diritto mite). Passamos, então, a analisar
essas quatro propostas:

■ Constituição-lei.
■ Constituição-fundamento (Constituição-total).
■ Constituição-moldura.
■ Constituição dúctil (Constituição maleável, costituzione mite).
■ 2.1.7.1. Constituição-lei
Para o autor, muito embora não mais viável na maioria das democracias constitucionais

contemporâneas, a Constituição-lei em muito pouco se distingue da legislação ordinária. “Talvez a
principal defesa desse tipo de Constituição seja aquela formulada por Gerhard Anschütz em fins do
século XIX. Segundo ele, a Constituição ‘não está acima do poder legislativo, mas à disposição dele’.
Nesse sentido, a Constituição é, na verdade, uma lei como qualquer outra. Os dispositivos
constitucionais, especialmente os direitos fundamentais, teriam uma função meramente indicativa, pois
apenas indicariam ao legislador um possível caminho, que ele não precisaria necessariamente seguir.” 11
Esse modelo, certamente, permite a justificação da tese acerca da supremacia do parlamento, mitigada,
contudo, em tempos mais recentes, como pode ser observado, para se ter um exemplo, na Inglaterra a
partir da entrada em vigor do Human Rights Act (cf. item 2.4.2).

■ 2.1.7.2. Constituição-fundamento (Constituição-total)
Por sua vez, na Constituição-fundamento (Constituição-total), a onipresença (ubiquidade) da
Constituição é tamanha que a área reservada ao legislador, aos cidadãos e à autonomia privada se torna
muito pequena. Assim, esses atos passam a ser encarados como instrumentos da realização da
Constituição.
Conforme anota Virgílio Afonso da Silva, “a ideia central desse conceito consiste na reivindicação de
que a Constituição é a lei fundamental, não somente de toda a atividade estatal e das atividades
relacionadas ao Estado, mas também a lei fundamental de toda a vida social. Um dos exemplos mais
marcantes nesse sentido é a teoria da constituição aberta, de Peter Häberle, que, embora não sustente um
conceito de Constituição-total, defende uma concepção de interpretação constitucional que, por expandir
de tal forma a abrangência da Constituição, acaba refletindo uma ideia de Constituição-total. Segundo
Häberle, todo aquele que vive o que é regulado pela norma constitucional é também um intérprete dela.
Isso significa que praticamente todas as ações humanas seriam ao mesmo tempo reguladas pela
Constituição e uma manifestação de uma interpretação constitucional, o que teria como consequência o
fato de que nenhuma área da vida teria independência das normas constitucionais. O legislador, nesse
sentido, seria um mero intérprete da Constituição, e sua tarefa consistiria sobretudo na efetivação dos
direitos fundamentais. Não é difícil notar que, para os outros ramos do direito, essa concepção de
Constituição deixa pouco ou nenhum espaço livre. Na pena irônica de Forsthoff, tudo seria definido pela
Constituição, até mesmo a produção de termômetros para a febre”. 12
Nesse sentido, Virgílio Afonso da Silva identifica uma inegável aproximação entre a Constituição
dirigente e esse descrito sentido de Constituição-fundamento ou total, já que a Constituição dirigente
apresenta uma ideia subjacente, qual seja, a de “fixar um plano de ação para a transformação da
sociedade”. 13

Ao final, o autor apresenta uma severa e pouco reconhecida realidade que impera na jurisdição
constitucional brasileira e na doutrina pátria. Muitas vezes, inegavelmente, esse sentido profundo de
onipresença se verifica na interpretação da amplitude de normas ditas de reprodução obrigatória da
Constituição Federal nas Constituições Estaduais (não dando abertura para o constituinte derivado), ou
mesmo ao se afirmar que o ato normativo extrapola os limites da Constituição, destacando-se, como
exemplo, a posição da doutrina que entende inconstitucional a exigência de preenchimento de certos
requisitos para o ingresso em juízo com a ação de habeas data (entendimento esse, aliás, já superado
pelo STF — cf. item 14.11.6.3).
Como observa, “as normas constitucionais, nesse sentido, não somente irradiarão efeitos pelos outros
ramos do direito: elas determinarão o conteúdo deles por completo”. 14

■ 2.1.7.3. Constituição-moldura
A Constituição-moldura (que Canotilho prefere chamar de Constituição-quadro) seria uma proposta
intermediária entre os dois conceitos trazidos supra, evitando-se a politização excessiva da
Constituição-lei (já que a sua concretização fica destinada ao legislador, estando ao seu serviço), ou a
judicialização excessiva, decorrente do sentido de Constituição-total (já que ao legislador não sobraria
qualquer espaço de atuação, sobrecarregando o Judiciário para verificar se houve ou não abuso).
Como bem observa Virgílio Afonso da Silva, “a metáfora da moldura, no campo da teoria
constitucional, é usada para designar uma Constituição que apenas sirva de limites para a atividade
legislativa. Ela é apenas uma moldura, sem tela, sem preenchimento. À jurisdição constitucional cabe
apenas a tarefa de controlar se o legislador age dentro da moldura. Como o legislador age no interior
desses limites é uma questão de oportunidade política. Segundo Starck, entender a Constituição como
moldura significa sustentar que nem tudo está predefinido pela Constituição e que inúmeras questões
substanciais estão sujeitas à simples decisão da maioria parlamentar no processo legislativo ordinário.
Definir a ‘largura’ da moldura, que funcionará como simples limitação ao poder estatal, é a tarefa da
interpretação constitucional. Mas essa seria sua única tarefa. Todo o resto é questão de oportunidade
política”. 15

■ 2.1.7.4. Constituição dúctil (Constituição maleável, suave) (“Costituzione
mite” — Gustavo Zagrebelsky)
Conforme observa Canotilho, entre as novas avançadas sugestões da moderna teoria da Constituição
está a denominada por Zagrebelsky Constituição dúctil ou maleável, suave (Costituzione mite), “para

exprimir a necessidade de a Constituição acompanhar a perda do centro ordenador do estado e refletir o
pluralismo social, político e econômico. Neste sentido, a uma Constituição caberá a tarefa básica de
assegurar apenas as condições possibilitadoras de uma vida em comum, mas já não lhe pertence realizar
diretamente um projeto predeterminado dessa vida comunitária. As Constituições concebem-se, pois,
como plataformas de partida para a realização de políticas constitucionais diferenciadas que utilizem
em termos inventivos os ‘vários materiais de construção’ semeados nos textos constitucionais”. 16
Assim, a sobrevivência de atual sociedade complexa, pluralista e democrática depende,
reconhecendo-se a importância de uma dogmática “fluida”, da identificação de um modelo de
Constituição dúctil (maleável) a assegurar, dentro dos seus limites e de uma perspectiva de
coexistência, a espontaneidade da vida social e, assim, as condições para a vida em comum. 17

■ 2.2. CROWDSOURCED CONSTITUTION: O LEGADO DA EXPERIÊNCIA
PIONEIRA DA ISLÂNDIA (2011) 18
Com a sua independência da Dinamarca em 1944, a Islândia, por referendo nacional, adotou
documento provisório como a sua nova Constituição republicana, estabelecendo as perspectivas de sua
necessária revisão. Por falta de consenso político, contudo, o processo revisional não foi implementado.
Em 2008, a Islândia enfrentou grave crise financeira, surgindo, então, movimentos para uma imediata
revisão constitucional, destacando-se a denominada, na língua inglesa, Kitchenware Revolution (algo
como “Panelaço”), e que sinalizavam o total descontentamento da população com as autoridades que
levaram o país ao colapso econômico.
Em 14 de novembro de 2009, um grupo de cerca de 1.200 participantes, mas sem reconhecimento
oficial, realizou conferência na capital do país (Reykjavík, que, em português, pode ser traduzido como
Reiquejavique ou Reiquiavique), intitulando-se Assembleia Nacional (Thjodfundur), comprovando a
falta de aceitação popular dos governantes, bem como a real necessidade de uma nova Constituição.
Em 27 de novembro de 2010, houve a eleição pelo povo de 25 indivíduos para, em assembleia
nacional constituinte, sem vinculação partidária, estabelecer a nova Constituição. Em razão de apontados
problemas técnicos com o processo de escolha dos representantes, a Suprema Corte da Islândia invalidou
as escolhas.
Os nomes, contudo, foram reconhecidos como legítimos e, assim, estabeleceu-se um “Conselho
Constitucional” para a elaboração de um esboço (projeto, rascunho) de Constituição (draft).
As discussões foram transmitidas ao vivo e com a possibilidade de participação popular por meio das
redes sociais, como o Twitter, Facebook, Youtube e Flickr. Mais de 3.600 sugestões foram postadas na

página oficial no Facebook. Em 29 de julho de 2011, o documento (draft) foi encaminhado ao
Parlamento.
Antes da deliberação parlamentar, havia a previsão de análise do documento por referendo popular,
sem caráter vinculativo e que foi realizado em 20 de outubro de 2012, contando com a participação de
49% dos eleitores e, desses, 73% reconhecendo o draft como a nova Constituição do país.
Infelizmente, o Parlamento não aprovou o documento, seja por sua troca durante o processo de
elaboração do draft (perda de apoio político), seja pela presença, em sua composição, de uma ala
extremamente conservadora.
A experiência islandesa, contudo, e apesar da particular realidade de ter mais de 95% de sua pequena
população de cerca de 320.000 habitantes conectada à internet (o maior percentual no mundo!), revela
uma nova forma de democracia e de participação popular por meio das redes sociais (internet) e que,
sem dúvida, passa a servir de modelo para o futuro.
Estamos diante daquilo que vem sendo denominado crowdsourced constitution e que se implementa
pela participação popular por meio da internet (crowdsourcing), em um processo constituinte bastante
interessante de “terceirização para a multidão”. 19 Sem dúvida, as novas formas de democracia
utilizando as ferramentas da tecnologia podem ajudar nesse modelo de verdadeira Constituição
colaborativa.
Dentro dessa perspectiva, influenciado pela experiência da Islândia, destacamos movimento similar
que vem sendo percebido na Inglaterra no sentido de se elaborar ou não uma Constituição escrita. O
debate acontece depois de 800 anos do aniversário da Magna Carta de 1215 e tem estimulado a
participação popular por meio das redes sociais (crowdsourcing), já havendo a versão final do
documento (draft). 20
No Brasil, com o lema “participação virtual, cidadania real”, lançado em 2009, destacamos o portal
“E-democracia” da Câmara dos Deputados (<http://edemocracia.camara.gov.br>), cuja proposta é,
“por meio da internet, incentivar a participação da sociedade no debate de temas importantes para o
país”. E, conforme sustentado, “o envolvimento dos cidadãos na discussão de novas propostas de lei
contribui para a formulação de políticas públicas mais realistas e implantáveis”.
O portal está dividido em dois grandes espaços de participação: “as Comunidades Legislativas e o
Espaço Livre. No primeiro, você pode participar de debates de temas específicos, normalmente,
relacionados a projetos de lei já existentes. Essas Comunidades oferecem diferentes instrumentos de
participação e, ainda, orientações quanto ao andamento da matéria no Congresso Nacional. Já no Espaço
Livre, você mesmo pode definir o tema da discussão e ser o grande motivador dela. O debate será
acompanhado pela equipe e-Democracia e pode vir a se tornar uma Comunidade Legislativa. Os

parlamentares envolvidos com a matéria acompanham as discussões e as consideram para auxiliar suas
decisões”. 21
O Senado Federal, por sua vez, pelo Ato da Mesa n. 3/2011, instituiu o programa e o portal “ECidadania” “com o objetivo de estimular e possibilitar maior participação dos cidadãos, por meio da
tecnologia da informação e comunicação, nas atividades legislativas, orçamentárias, de fiscalização e de
representação da Casa”.
Buscando sanar lacunas identificadas pela Comissão Senado do Futuro (CSF) e que ameaçavam “a
continuidade e o sucesso do Programa, cujo maior objetivo é aproximar o cidadão dos trabalhos
legislativos do Senado Federal”, foi editada a Res. n. 19/2015/SF, regulamentando-o.
Como se observa, existem três ferramentas de participação disponíveis no Portal:

■ Ideia Legislativa: “enviar e apoiar ideias legislativas, que são sugestões de alteração na legislação vigente ou de criação de novas leis.
As ideias que receberem 20 mil apoios serão encaminhadas para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH),
onde receberão parecer”;

■ Evento Interativo: “participar de audiências públicas, sabatinas e outros eventos abertos. Para cada audiência/sabatina/evento, é
criada uma página específica onde haverá: a transmissão ao vivo; espaço para publicação de comentários; apresentações, notícias e
documentos referentes ao evento”;

■ Consulta Pública: “opinar sobre projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, medidas provisórias e outras proposições em
tramitação no Senado Federal até a deliberação final (sanção, promulgação, envio à Câmara dos Deputados ou arquivamento)”.

As experiências ainda se mostram muito tímidas e, infelizmente, pouco divulgadas, apesar das diversas
“contas” nas redes sociais e portais específicos. 22 Consideramos as propostas bastante interessantes e
esperamos, no futuro, que essa importante instrumentação de participação popular possa ser utilizada
como instrumento balizador e indispensável para a tomada de decisões políticas.

■ 2.3. CONSTITUCIONALIZAÇÃO SIMBÓLICA 23
■ 2.3.1. Aspectos iniciais
A introdução da ideia de “constitucionalização simbólica” deve-se a Marcelo Neves em trabalho
apresentado para a obtenção do cargo de Professor Titular da Universidade Federal de Pernambuco
realizado em 1992.
Uma primeira versão foi publicada pela Editora Acadêmica, sendo, em seguida, o texto editado em
alemão, quando sofreu ampla revisão.
Depois, referido trabalho foi trazido do alemão para o português, com acréscimo de alguns textos e

notas. Vejamos as suas principais considerações. 24
Marcelo Neves, na apresentação do trabalho, esclarece que o estudo pretende “... abordar o
significado social e político de textos constitucionais, exatamente na relação inversa da sua concretização
normativo-jurídica. Em outras palavras, a questão refere-se à discrepância entre a função
hipertroficamente simbólica e a insuficiente concretização jurídica de diplomas constitucionais. O
problema não se reduz, portanto, à discussão tradicional sobre ineficácia das normas constitucionais. Por
um lado, pressupõe-se a distinção entre texto e norma constitucionais; por outro, procura-se analisar os
efeitos sociais da legislação constitucional normativamente ineficaz. Nesse contexto, discute-se a função
simbólica de textos constitucionais carentes de concretização normativo-jurídica”. 25

■ 2.3.2. Legislação simbólica
Em um primeiro momento, o autor busca desenvolver o conceito de legislação simbólica partindo da
teoria do direito e da ciência política alemã das duas últimas décadas do século XX.
Analisando o trabalho de diversos autores (Cassirer, Lévi-Strauss, Bourdieu, Freud, Jung, Lacan,
Castoriadis, Peirce, Firth, Saussure, Carnap, Luhmann e outros), Marcelo Neves apresenta uma
delimitação semântica da expressão “legislação simbólica” (após ter determinado a ambiguidade entre
“símbolo”, “simbólico” e “simbolismo”).
Nas suas palavras, a legislação simbólica “... aponta para o predomínio, ou mesmo hipertrofia, no que
se refere ao sistema jurídico, da função simbólica da atividade legiferante e do seu produto, a lei,
sobretudo em detrimento da função jurídico-instrumental”. 26
Com base em Harald Kindermann, Marcelo Neves propõe, então, um modelo tricotômico para a
“tipologia da legislação simbólica”, estabelecendo que o seu conteúdo pode ser: “a) confirmar valores
sociais, b) demonstrar a capacidade de ação do Estado e c) adiar a solução de conflitos sociais através
de compromissos dilatórios”.

■ 2.3.2.1. Confirmação de valores sociais
Nesse caso, o legislador assume uma posição em relação a determinados conflitos sociais e, ao
consagrar certo posicionamento, para o grupo que tem a sua posição amparada na lei, essa “vitória
legislativa” se caracteriza como verdadeira superioridade da concepção valorativa, sendo secundária a
eficácia normativa da lei. Assim, o grupo prestigiado procura influenciar a atividade legiferante,
fazendo prevalecer os seus valores contra os do grupo “adversário”.
Neves traz como exemplo clássico a lei seca nos Estados Unidos. Conforme destaca ao lembrar

Gusfield, “a sua tese central afirma que os defensores da proibição de consumo de bebidas alcoólicas
não estavam interessados na sua eficácia instrumental, mas sobretudo em adquirir maior respeito social,
constituindo-se a respectiva legislação como símbolo de status. Nos conflitos entre protestantes/nativos
defensores da lei proibitiva e católicos imigrantes contrários à proibição, a ‘vitória legislativa’ teria
funcionado simbolicamente a um só tempo como ‘ato de deferência para os vitoriosos e de degradação
para os perdedores’, sendo irrelevantes os seus efeitos instrumentais”. 27
Cita, ainda, a legislação sobre o aborto na Alemanha e sobre os estrangeiros na Europa. A
confirmação de um dos valores antagônicos teria um papel muito mais simbólico que efetivo. A
“legislação simbólica destinada primariamente à confirmação de valores sociais tem sido tratada
basicamente como meio de diferenciar grupos e os respectivos valores ou interesses. Constituiria um
caso de política simbólica por ‘gestos de diferenciação’, os quais ‘apontam para a glorificação ou
degradação de um grupo em oposição a outros dentro da sociedade’”. 28

■ 2.3.2.2. Demonstração da capacidade de ação do Estado no tocante à
solução dos problemas sociais (legislação-álibi)
Além de ter o objetivo de confirmar valores de determinados grupos, a legislação simbólica pode ter o
objetivo de assegurar confiança nos sistemas jurídico e político.
Diante de certa insatisfação da sociedade, a legislação-álibi aparece como uma resposta pronta e
rápida do governo e do Estado.
Busca a legislação-álibi dar uma aparente solução para problemas da sociedade, mesmo que
mascarando a realidade. Destina-se, como aponta Neves, “... a criar a imagem de um Estado que
responde normativamente aos problemas reais da sociedade, embora as respectivas relações sociais não
sejam realmente normatizadas de maneira consequente conforme o respectivo texto legal. Nesse sentido,
pode-se afirmar que a legislação-álibi constitui uma forma de manipulação ou de ilusão que imuniza o
sistema político contra outras alternativas, desempenhando uma função ‘ideológica’”. 29
Enfim, a legislação-álibi tem o “poder” de introduzir um sentimento de “bem-estar” na sociedade,
solucionando tensões e servindo à “lealdade das massas”.
Como exemplo, Neves lembra a prestação de contas dos políticos nos períodos eleitorais, sem se ter
condições de assegurar que a lei criada cumpriu efetivamente o seu papel.
Lembra, ainda, após grave problema decorrente da venda de peixes causadores de doenças intestinais,
na Alemanha, a divulgação de uma lei que procurou controlar a situação, sem sucesso, porém, dada a sua
complexidade e a necessidade de outras medidas.

No Brasil, destaca mudanças na legislação penal como mera reação simbólica às pressões da
sociedade buscando reduzir a criminalidade. Como exemplo temos a Lei n. 11.923/2009, que acrescenta
parágrafo ao art. 158 do Código Penal, para tipificar o chamado “sequestro relâmpago”.
Neves faz, porém, um alerta sobre o uso exagerado da legislação simbólica e o risco de seu fracasso.
“Isso porque o emprego abusivo da legislação-álibi leva à ‘descrença’ no próprio sistema jurídico,
‘transforma persistentemente a consciência jurídica’ (...); disso resulta que o público se sente enganado,
os atores políticos tornam-se cínicos”. 30

■ 2.3.2.3. Adiamento da solução de conflitos sociais através de
compromissos dilatórios
Ainda, conforme anota Neves, a legislação simbólica também pode “... servir para adiar a solução de
conflitos sociais através de compromissos dilatórios. Nesse caso, as divergências entre grupos políticos
não são resolvidas por meio do ato legislativo, que, porém, será aprovado consensualmente pelas partes
envolvidas, exatamente porque está presente a perspectiva da ineficácia da respectiva lei. O acordo não
se funda então no conteúdo do diploma normativo, mas sim na transferência da solução do conflito para
um futuro indeterminado”. 31
Cita, como exemplos, a Constituição de Weimar e a lei norueguesa sobre empregados domésticos de
1948. Em relação a esta última, os empregados ficam satisfeitos, pois a lei aparentemente fortalece a
proteção social. Por sua vez, os empregadores também se satisfazem, já que a lei, como apresentada, não
tem perspectiva de efetivação, devido à sua “evidente impraticabilidade”.
Dessa forma, conclui, “... abranda-se um conflito político interno através de uma ‘lei aparentemente
progressista’, ‘que satisfazia ambos os partidos’, transferindo-se para um futuro indeterminado a solução
do conflito social subjacente”. 32

■ 2.3.2.4. Efeitos sociais latentes ou indiretos da legislação simbólica
Neves aponta que, além dessa visão simplista de inexistência ou irrelevância social da legislação
simbólica, ela também apresenta efeitos sociais latentes, que, em muitos casos, seriam mais relevantes
que os “efeitos manifestos” que lhe faltam.
Exemplifica com uma lei tributária que, muito embora seja eficaz, pode trazer com ela recessão,
inflação. Ou, ainda, uma lei que, ao censurar os meios de comunicação, possa repercutir negativamente
na criação artística.
Neves fala, assim, dos efeitos colaterais que as leis produzem.

Portanto, além do sentido negativo da legislação simbólica (de ineficácia normativa e vigência
social), ela também se apresenta em um sentido positivo: produção de efeitos políticos, e não
propriamente jurídicos.

■ 2.3.3. Constitucionalização simbólica
Marcelo Neves, valendo-se do modelo sistêmico proposto por Niklas Luhmann, define a Constituição
como “... ‘acoplamento estrutural’ entre política e direito. Nessa perspectiva, a Constituição em sentido
especificamente moderno apresenta-se como uma via de ‘prestações’ recíprocas e, sobretudo, como
mecanismo de interpenetração (ou mesmo de interferências) entre dois sistemas sociais autônomos, a
política e o direito, na medida em que ela ‘possibilita uma solução jurídica do problema de
autorreferência do sistema político e, ao mesmo tempo, uma solução política do problema de
autorreferência do sistema jurídico’”. 33
Diante desse conceito de Constituição (nos termos da teoria dos sistemas de Luhmann), é possível,
segundo Neves, associá-lo à noção de constitucionalização e, então, enfrentar a problemática da
concretização das normas constitucionais, analisando a relação entre o texto e a realidade
constitucional.
Assim, Marcelo Neves, partindo dos modelos de Müller e Häberle, define a constitucionalização
simbólica, também, tanto em sentido negativo como positivo. 34
Negativamente, o texto constitucional “não é suficientemente concretizado normativo-juridicamente
de forma generalizada”.
Positivamente, “a atividade constituinte e a linguagem constitucional desempenham um relevante
papel político-ideológico”, servindo para encobrir problemas sociais e obstruindo as transformações
efetivas da sociedade.
Em seguida, o autor admite o desenvolvimento adotado para a legislação simbólica também para a
constitucionalização simbólica, falando, aqui, então, em três formas de manifestações, já estudadas no
ponto anterior: a) confirmar valores sociais, b) demonstrar a capacidade de ação do Estado
(constitucionalização-álibi) e c) adiar a solução de conflitos sociais através de compromissos
dilatórios.

■ 2.3.4. Constitucionalização simbólica como alopoiese do sistema jurídico
Marcelo Neves desenvolve a ideia de constitucionalização simbólica como “alopoiese do direito”,
isso quer dizer, “... a reprodução do sistema por critérios, programas e códigos de seu ambiente”, 35 e,

então, discute a possibilidade de descrever o direito da sociedade moderna como “autopoiético”, o
que quer dizer, capaz de autoproduzir-se a partir de critérios, programas e códigos de seu próprio
ambiente.
Após distinguir os países da sociedade moderna periféricos dos centrais, estabelece que a
constitucionalização simbólica aparece como uma realidade marcante da modernidade periférica (em
razão da desigualdade econômica entre os países) e, nesse sentido, dentro desse contexto, percebe-se
uma hipertrofia da função político-simbólica em relação à eficácia normativo-jurídica da Constituição
(simbólica) nesses países (periféricos).
Constata-se, assim, uma preponderância (ou mais adequadamente uma sobreposição) do sistema
político sobre o jurídico, não se percebendo o “acoplamento estrutural” entre os sistemas político e
jurídico anteriormente apontado na teoria de Luhmann.
Nesses países, então, como afirma, há um bloqueio do sistema jurídico, havendo uma falta de
concretização normativo-jurídica do texto constitucional. O texto da Constituição é utilizado de acordo
com os interesses políticos.
A constitucionalização (simbólica), novamente, funciona como um álibi: “o ‘Estado’ apresenta-se
como identificado com os valores constitucionais, que não se realizam no presente por ‘culpa’ do
subdesenvolvimento da ‘sociedade’. Já na retórica dos grupos interessados em transformações reais nas
relações de poder, os quais pretendem frequentemente representar a ‘subcidadania’, invocam-se os
direitos proclamados no texto constitucional para denunciar a ‘realidade constitucional inconstitucional’
e atribuir ao Estado/governo dos ‘sobrecidadãos’ a ‘culpa’ pela não realização generalizada dos direitos
constitucionais, que seria possível estivesse o Estado/governo em outras mãos...”. 36
Essa problemática, aponta o autor, é verificada não somente no sistema político-jurídico mas, também,
nos sistemas econômico, educacional, de saúde etc. (remetemos o nosso ilustre leitor para o capítulo
14 — Direitos Fundamentais, deste nosso estudo).
Por fim, conclui Marcelo Neves que a constitucionalização simbólica não seria um “jogo de soma
zero”. Isso porque “... proporciona o surgimento de movimentos e organizações sociais envolvidos
criticamente na realização dos valores proclamados solenemente no texto constitucional e, portanto,
integrados na luta política pela ampliação da cidadania”. Ainda, “não se pode excluir a possibilidade,
porém, de que a realização dos valores democráticos expressos no documento constitucional pressuponha
um momento de ruptura com a ordem de poder estabelecida, com implicações politicamente contrárias à
diferenciação e à identidade/autonomia do direito. Isso se torna tanto mais provável à proporção que os
procedimentos previstos no texto constitucional sejam deformados no decorrer do processo de
concretização e não se operacionalizem como mecanismos estatais de legitimação”. 37

■ 2.3.5. Neoconstitucionalismo, ativismo judicial e a concretização das
normas constitucionais
Diante de todo o exposto, percebe-se que a proposta de constitucionalização simbólica deve ser o
ponto de partida para que, compreendendo a problemática, diante das expectativas colocadas, as normas
não sirvam apenas como retórica política ou álibi dos governantes.
É preciso identificar os mecanismos de sua concretização e, nisso, além do papel da sociedade,
parece-nos que o Judiciário tem uma importante missão, realizando a implementação da efetividade das
normas constitucionais.
Identificamos, como será estudado neste nosso trabalho, uma nova perspectiva na utilização das
técnicas do mandado de injunção e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão (em relação às
normas programáticas) e, assim, a consagração da importante figura do ativismo judicial.
Por esse motivo Écio Oto Ramos Duarte 38 define o neoconstitucionalismo partindo de uma nova
visão da Constituição, buscando dar a ela sentido e, assim, superando o seu caráter meramente retórico,
encontrando mecanismos para a real e efetiva concretização de seus preceitos.

■ 2.4. CLASSIFICAÇÃO (TIPOLOGIA)
Como advertimos, qualquer classificação depende de critérios escolhidos pelos estudiosos, não se
podendo dizer que um é mais acertado que o outro, talvez mais adequado. Procuraremos trazer à baila os
critérios classificatórios que aparecem nos concursos públicos, dada a finalidade deste trabalho. Vejamolos.

■ 2.4.1. Quanto à origem e a distinção entre “Constituição” e “Carta”
Quanto à origem, as Constituições poderão ser outorgadas, promulgadas, cesaristas (ou
bonapartistas) e pactuadas (ou dualistas).
Outorgada é a Constituição imposta, de maneira unilateral, pelo agente revolucionário (grupo, ou
governante), que não recebeu do povo a legitimidade para em nome dele atuar. No Brasil, as
Constituições outorgadas foram as de 1824 (Império), 1937 (inspirada em modelo fascista, extremamente
autoritária — Getúlio Vargas), 1967 (ditadura militar), sendo que alguns chegam inclusive a mencionar
como exemplo de outorga a EC n. 1/69 (apesar de tecnicamente impreciso). As Constituições outorgadas
recebem, por alguns estudiosos, o “apelido” de Cartas Constitucionais.
Conforme veremos ao estudar o histórico das Constituições, alguns autores entendem que o texto de

1967 teria sido “promulgado”, já que votado nos termos do art. 1.º, § 1.º, do AI 4/66. Contudo, em razão
do “autoritarismo” implantado pelo Comando Militar da Revolução, não possuindo o Congresso
Nacional liberdade para alterar substancialmente o novo Estado que se instaurava, preferimos dizer que
o texto de 1967 foi outorgado unilateralmente (apesar de formalmente votado, aprovado e
“promulgado”) pelo regime ditatorial militar implantado.
Também entendemos que, dado o seu caráter revolucionário, a EC n. 1/69 pode ser considerada como
manifestação de um novo poder constituinte originário, imposta pelo governo de “Juntas Militares”, nos
termos do AI 12, de 31.08.1969.
Promulgada, também chamada de democrática, votada ou popular, é aquela Constituição fruto do
trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita diretamente pelo povo, para, em nome dele,
atuar, nascendo, portanto, da deliberação da representação legítima popular. Os exemplos são a de 1891
(primeira da República), 1934 (inserindo a democracia social, inspirada na Constituição de Weimar),
1946 e, finalmente, a atual, de 1988, alterada por 6 emendas de revisão e 92 emendas, fruto do poder
constituinte derivado reformador, podendo, ainda, com a regra do art. 5.º, § 3.º, trazida pela EC n.
45/2004, ter os seus direitos e garantias fundamentais ampliados por tratados e convenções
internacionais de direitos humanos, os quais, observadas as formalidades, terão equivalência às emendas
constitucionais.
Cesarista, segundo José Afonso da Silva, “... não é propriamente outorgada, mas tampouco é
democrática, ainda que criada com participação popular”. E continua o mestre definindo-a como aquela
“... formada por plebiscito popular sobre um projeto elaborado por um Imperador (plebiscitos
napoleônicos) 39 ou um Ditador (plebiscito de Pinochet, no Chile). A participação popular, nesses casos,
não é democrática, pois visa apenas ratificar a vontade do detentor do poder. Não destacamos esse tipo
no esquema porque bem pode ser considerado um modo de outorga por interposta pessoa”. 40
Complementando, cabe acrescentar que a participação popular pode dar-se não apenas por plebiscito
como, também, na hipótese de ratificação, por referendo, já que este se caracteriza como instrumento de
confirmação das decisões políticas e governamentais, ou seja, toma-se a decisão para, posteriormente,
levar-se a referendo popular.
Nesse caso, contudo, “... os referendos são utilizados como um instrumento de autocracia (regime do
chefe), e não da democracia, pois geralmente nem todas as correntes ideológicas participam do debate e
não se concede liberdade para uma efetiva discussão ou para eventual rejeição das propostas”. 41
Pactuada, também pouco cobrada nos concursos. Segundo Uadi Lammêgo Bulos, as Constituições
pactuadas “... surgem através de um pacto, são aquelas em que o poder constituinte originário se
concentra nas mãos de mais de um titular. Por isso mesmo, trata-se de modalidade anacrônica,

dificilmente ajustando-se à noção moderna de Constituição, intimamente associada à ideia de unidade do
poder constituinte. Tais Constituições pactuadas foram bastante difundidas no seio da monarquia
estamental da Idade Média, quando o poder estatal aparecia cindido entre o monarca e as ordens
privilegiadas. Exemplificam-nas a Magna Carta de 1215, que os barões ingleses obrigam João Sem Terra
a jurar”. 42
Para Bonavides, “a Constituição pactuada é aquela que exprime um compromisso instável de duas
forças políticas rivais: a realeza absoluta debilitada, de uma parte, e a nobreza e a burguesia, em franco
progresso, doutra. Surge então como termo dessa relação de equilíbrio a forma institucional da
monarquia limitada. Entendem alguns publicistas que as Constituições pactuadas assinalam o momento
histórico em que determinadas classes disputam ao rei um certo grau de participação política, em nome
da comunidade, com o propósito de resguardar direitos e amparar franquias adquiridas. Na Constituição
pactuada o equilíbrio é precário. Uma das partes se acha sempre politicamente em posição de força. O
pacto selado juridicamente mal encobre essa situação de fato, ‘e o contrato se converte por conseguinte
numa estipulação unilateral camuflada’, conforme se deu com a Magna Carta ou a Constituição francesa
de 1791: ali a supremacia dos barões; aqui, a supremacia dos representantes da Nação reunidos em
assembleia constituinte”. 43
E qual a diferença entre “Constituição” e “Carta”?
De modo geral, Constituição é o nomen juris que se dá à Lei Fundamental promulgada, democrática
ou popular, que teve a sua origem em uma Assembleia Nacional Constituinte. Já Carta é o nome
reservado para aquela Constituição outorgada, imposta de maneira unilateral pelo agente revolucionário
mediante ato arbitrário e ilegítimo.

■ 2.4.2. Quanto à forma
Quanto à forma, as Constituições podem ser escritas (instrumental) ou costumeiras (não escritas ou
consuetudinárias).
Escrita (instrumental), o próprio nome nos ajuda a explicar, seria a Constituição formada por um
conjunto de regras sistematizadas e organizadas em um único documento, estabelecendo as normas
fundamentais de um Estado. Como exemplo, citamos a brasileira de 1988, a portuguesa, a espanhola etc.
Nesse particular, cabe alertar que, no direito brasileiro, vêm sendo encontrados textos escritos com
natureza de Constituição (não se resumindo a um único código), por exemplo, nos termos do art. 5.º, § 3.º,
os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros e que, dessa

maneira, passam a ser equivalentes às emendas constitucionais. Por isso, parece interessante a ideia,
apesar de tímida, de uma Constituição legal (Constituição escrita e que se apresenta esparsa ou
fragmentada em textos, conforme apontou Paulo Bonavides — cf. item 2.3.7).
Costumeira (não escrita ou consuetudinária) seria aquela Constituição que, ao contrário da escrita,
não traz as regras em um único texto solene e codificado. É formada por “textos” esparsos, reconhecidos
pela sociedade como fundamentais, e baseia-se nos usos, costumes, jurisprudência, convenções. Exemplo
clássico é a Constituição da Inglaterra.
A doutrina observa que “hoje, contudo, mesmo a Inglaterra (exemplo normalmente lembrado de país
regido por uma Constituição não escrita) assenta princípios constitucionais em textos escritos, em que
pesem os costumes formarem relevantes valores constitucionais”. 44
A classificação propõe, então, a utilização do conceito de costumeira em um sentido mais aberto, pois,
como bem anota Paulo Bonavides, “na época contemporânea inexistem Constituições totalmente
costumeiras, semelhantes àquela que teve a França no ancien régime, antes da Revolução Francesa de
1789, ou seja, ‘uma complexa massa de costumes, usos e decisões judiciárias’ (Barthélemy)”.
Por esse motivo Bonavides prefere classificar a experiência inglesa como sendo a de uma
Constituição não totalmente costumeira ou, melhor dizendo, uma Constituição parcialmente
costumeira, já que as “... leis abrangem o direito estatutário (statute law), o direito casuístico ou
jurisprudencial (case law), o costume, mormente o de natureza parlamentar (Paliamentary custom) e as
convenções constitucionais (constitutional conventions)”. 45
Quanto à norte-americana de 1787, Bonavides a define como escrita, porém complementada pelos
costumes, sendo que “... o elemento consuetudinário entra igualmente como fator auxiliar e subsidiário
importantíssimo para completar e corrigir o texto constitucional lacunoso ou suprir, pela interpretação,
partes obscuras e controversas da Constituição”. Lembrando Carl J. Friedrich, destaca que a norteamericana é completada pela doutrina da revisão judicial (precedentes judiciais) e, além disso, as
normas escritas “... têm que ser sumamente flexíveis, porque é impossível regulamentar com absoluta
precisão as eventualidades do futuro”. 46

■ 2.4.3. Quanto à extensão
Quanto à extensão, podem as Constituições ser sintéticas (concisas, breves, sumárias, sucintas,
básicas) ou analíticas (amplas, extensas, largas, prolixas, longas, desenvolvidas, volumosas,
inchadas).
Sintéticas seriam aquelas enxutas, veiculadoras apenas dos princípios fundamentais e estruturais do

Estado. Não descem a minúcias, motivo pelo qual são mais duradouras, na medida em que os seus
princípios estruturais são interpretados e adequados aos novos anseios pela atividade da Suprema Corte.
O exemplo lembrado é a Constituição americana, que está em vigor há mais de 200 anos (é claro, com
emendas e interpretações feitas pela Suprema Corte).
Pinto Ferreira, analisando o constitucionalismo pátrio, indica a Constituição de 1891 como exemplo de
sintética. 47
Paulo Bonavides, a seu turno, e com precisão, observa que “as Constituições concisas ou breves
resultam numa maior estabilidade do arcabouço constitucional, bem como numa flexibilidade que
permite adaptar a Constituição a situações novas e imprevistas do desenvolvimento institucional de um
povo, a suas variações mais sentidas de ordem política, econômica e financeira, a necessidades,
sobretudo, de improvisar soluções que poderiam, contudo, esbarrar na rigidez dos obstáculos
constitucionais”. 48
Analíticas, por outro lado, são aquelas que abordam todos os assuntos que os representantes do povo
entenderem fundamentais. Normalmente descem a minúcias, estabelecendo regras que deveriam estar em
leis infraconstitucionais, como, conforme já mencionamos, o art. 242, § 2.º, da CF/88, que dispõe que o
Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Assim, o
clássico exemplo é a brasileira de 1988.
Segundo Bonavides, “as Constituições se fizeram desenvolvidas, volumosas, inchadas, em
consequência principalmente de duas causas: a preocupação de dotar certos institutos de proteção eficaz,
o sentimento de que a rigidez constitucional é anteparo ao exercício discricionário da autoridade, o
anseio de conferir estabilidade ao direito legislado sobre determinadas matérias e, enfim, a conveniência
de atribuir ao Estado, através do mais alto instrumento jurídico que é a Constituição, os encargos
indispensáveis à manutenção da paz social”. 49

■ 2.4.4. Quanto ao conteúdo
O conceito de Constituição pode ser tomado tanto em sentido material como formal.
Materialmente constitucional será aquele texto que contiver as normas fundamentais e estruturais do
Estado, a organização de seus órgãos, os direitos e garantias fundamentais. Como exemplo podemos citar
a Constituição do Império do Brasil, de 1824, que, em seu art. 178, prescrevia ser constitucional somente
o que dissesse respeito aos limites e atribuições respectivos dos poderes políticos e aos direitos
políticos e individuais dos cidadãos; tudo o que não fosse constitucional poderia ser alterado, sem as
formalidades referidas (nos arts. 173 a 177), pelas legislaturas ordinárias.

Formal, por seu turno, será aquela Constituição que elege como critério o processo de sua formação, e
não o conteúdo de suas normas. Assim, qualquer regra nela contida terá o caráter de constitucional. A
brasileira de 1988 é formal!
Cumpre observar (e este tema ainda não está fechado) que, com a introdução do § 3.º no art. 5.º, pela
EC n. 45/2004, passamos a ter uma espécie de conceito misto, já que a nova regra só confere a natureza
de emenda constitucional (norma formalmente constitucional) aos tratados e convenções internacionais
sobre direitos humanos (matéria), desde que observadas as formalidades de aprovação (forma).
Como se sabe (e voltaremos a essa análise), nos termos do art. 5.º, § 3.º, “os tratados e convenções
internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em
dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas
constitucionais”.
Nesse sentido, podemos lembrar o Decreto Legislativo n. 186/2008, que aprova o texto da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados
em Nova York, em 30 de março de 2007, promulgados pelo Decreto n. 6.949, de 25.08.2009, tendo sido,
assim, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro com o status de norma constitucional.

■ 2.4.5. Quanto ao modo de elaboração
Quanto ao modo de elaboração as Constituições poderão ser dogmáticas (também denominadas
“sistemáticas”, segundo J. H. Meirelles Teixeira) ou históricas.
Dogmáticas, sempre escritas, consubstanciam os dogmas estruturais e fundamentais do estado ou,
como bem observou Meirelles Teixeira, “... partem de teorias preconcebidas, de planos e sistemas
prévios, de ideologias bem declaradas, de dogmas políticos... São elaboradas de um só jato,
reflexivamente, racionalmente, por uma Assembleia Constituinte”. 50 Como exemplo, destacamos a
brasileira de 1988.
Históricas, constituem-se através de um lento e contínuo processo de formação, ao longo do tempo,
reunindo a história e as tradições de um povo. Aproximam-se, assim, da costumeira e têm como exemplo
a Constituição inglesa.

■ 2.4.6. Quanto à alterabilidade
Esse critério recebe diversas denominações pelos constitucionalistas pátrios. Além da citada
alterabilidade (Leda Pereira Mota e Celso Spitzcovsky 51), encontramos: mutabilidade (Michel Temer; 52
Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior 53), estabilidade (José Afonso da Silva 54 e

Alexandre de Moraes 55) e consistência (Pinto Ferreira 56).
Em essência, deixando de lado a questão terminológica, as Constituições poderão ser rígidas, flexíveis
(também chamadas de plásticas, segundo a denominação de Pinto Ferreira) 57 e semirrígidas (ou
semiflexíveis). Alguns autores ainda lembram as fixas ou silenciosas, as transitoriamente flexíveis, as
imutáveis (permanentes, graníticas ou intocáveis) e as super-rígidas.
Rígidas são aquelas Constituições que exigem, para a sua alteração (daí preferirmos a terminologia
alterabilidade), um processo legislativo mais árduo, mais solene, mais dificultoso do que o processo de
alteração das normas não constitucionais. Lembramos que, à exceção da Constituição de 1824
(considerada semirrígida), todas as Constituições brasileiras foram, inclusive a de 1988, rígidas!
A rigidez constitucional da CF/88 está prevista no art. 60, que, por exemplo, em seu § 2.º estabelece
um quorum de votação de 3/5 dos membros de cada Casa, em dois turnos de votação, para aprovação
das emendas constitucionais. Em contraposição, apenas para aclarar mais a situação lembrada, a votação
das leis ordinárias e complementares dá-se em um único turno de votação (art. 65), com quorum de
maioria simples (art. 47) e absoluta (art. 69), respectivamente para lei ordinária e complementar. Outra
característica definidora da rigidez da CF/88 está prevista nos incisos I, II e III do art. 60, que
estabelecem iniciativa restrita: a) de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do
Senado Federal; b) do Presidente da República; e c) de mais da metade das Assembleias Legislativas das
unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros,
enquanto a iniciativa das leis complementares e ordinárias é geral, de acordo com o art. 61. 58
Flexíveis são aquelas Constituições que não possuem um processo legislativo de alteração mais
dificultoso do que o processo legislativo de alteração das normas infraconstitucionais. Vale dizer, a
dificuldade em alterar a Constituição é a mesma encontrada para alterar uma lei que não é constitucional.
Nesse sentido, do ponto de vista formal, devemos observar que, em se tratando de Constituição
flexível, não existe hierarquia entre Constituição e lei infraconstitucional, ou seja, uma lei
infraconstitucional posterior altera texto constitucional se assim expressamente o declarar, quando for
com ele incompatível, ou quando regular inteiramente a matéria de que tratava a Constituição.
Semiflexíveis ou semirrígidas são aquelas Constituições tanto rígidas como flexíveis, ou seja, algumas
matérias exigem um processo de alteração mais dificultoso do que o exigido para alteração das leis
infraconstitucionais, enquanto outras não requerem tal formalidade. O exemplo sempre lembrado é o da
Constituição Imperial de 1824, que, em seu art. 178, dizia: “É só constitucional o que diz respeito aos
limites, e atribuições respectivas dos Poderes Políticos, e aos Direitos Políticos, e individuais dos
cidadãos. Tudo, o que não é Constitucional, pode ser alterado, sem as formalidades referidas, pelas
legislaturas ordinárias”.

As fixas, segundo Kildare Gonçalves Carvalho, “... são aquelas que somente podem ser alteradas por
um poder de competência igual àquele que as criou, isto é, o poder constituinte originário. São
conhecidas como constituições silenciosas, porque não estabelecem, expressamente, o procedimento
para sua reforma. Têm valor apenas histórico, sendo exemplos destas Constituições o Estatuto do Reino
da Sardenha, de 1848, e a Carta Espanhola de 1876”. 59
Para Bulos, as Constituições transitoriamente flexíveis “... são as suscetíveis de reforma, com base
no mesmo rito das leis comuns, mas apenas por determinado período; ultrapassado este, o documento
constitucional passa a ser rígido. Nessa hipótese, o binômio rigidez/flexibilidade não coexiste
simultaneamente. Apresenta-se de modo alternado...”. Como exemplo, o autor lembra a Constituição de
Baden de 1947 e a Carta irlandesa de 1937 durante os primeiros três anos de vigência. 60
Imutáveis seriam aquelas Constituições inalteráveis, verdadeiras relíquias históricas 61 e que se
pretendem eternas, sendo também denominadas permanentes, graníticas ou intocáveis.
Finalmente, segundo Alexandre de Moraes, a brasileira de 1988 seria exemplo de Constituição superrígida, já que, além de possuir um processo legislativo diferenciado para a alteração de suas normas
(rígida), excepcionalmente, algumas matérias apresentam-se como imutáveis (cláusulas pétreas, art. 60, §
4.º). 62
Esta última classificação, contudo, não parece ser a posição adotada pelo STF, que tem admitido a
alteração de matérias contidas no art. 60, § 4.º, desde que a reforma não tenda a abolir os preceitos ali
resguardados e dentro de uma ideia de razoabilidade e ponderação. Foi o caso da reforma da
previdência que admitiu a taxação dos inativos, mitigando, assim, os direitos e garantias individuais (as
situações já consolidadas das pessoas aposentadas que passaram a ser taxadas). 63

■ 2.4.7. Quanto à sistemática (critério sistemático)
Valendo-se do critério sistemático, Pinto Ferreira divide as Constituições em reduzidas (ou
unitárias) e variadas. 64
Reduzidas seriam aquelas que se materializariam em um só código básico e sistemático, como as
brasileiras (ver crítica a seguir).
Variadas seriam aquelas que se distribuiriam em vários textos e documentos esparsos, sendo formadas
de várias leis constitucionais, destacando-se a belga de 1830 e a francesa de 1875.
Nesse mesmo sentido, Bonavides distingue as Constituições codificadas das legais.
Codificadas (que correspondem às reduzidas de Pinto Ferreira) seriam “... aquelas que se acham
contidas inteiramente num só texto, com os seus princípios e disposições sistematicamente ordenados e

articulados em títulos, capítulos e seções, formando em geral um único corpo de lei”.
Por sua vez, as legais (também denominadas Constituições escritas não formais, e que equivalem às
variadas de Pinto Ferreira) seriam aquelas “... escritas que se apresentam esparsas ou fragmentadas em
vários textos. Haja vista, a título ilustrativo, a Constituição francesa de 1875. Compreendia ela Leis
Constitucionais, elaboradas em ocasiões distintas de atividade legislativa, como as leis de
estabelecimento dos poderes públicos, de organização do Senado e de relações entre os poderes.
Tomadas em conjunto passaram a ser designadas como a Constituição da Terceira República”. 65
A brasileira de 1988, em um primeiro momento, como aponta Pinto Ferreira, seria reduzida,
codificada ou unitária.
Contudo, especialmente diante da ideia de “bloco de constitucionalidade”, que será estudada no item
6.7.1.3, parece caminharmos (de maneira muito tímida, ainda) para um critério que se aproxima de
Constituição esparsa (legal ou escrita não formal — escrita e que se apresenta fragmentada em vários
textos), especialmente diante da regra contida no art. 5.º, § 3.º, que admite a constitucionalização dos
tratados ou convenções internacionais de direitos humanos que forem incorporados com o quorum e
procedimento das emendas constitucionais.
Conforme vimos, destacamos o Decreto Legislativo n. 186/2008 que aprova o texto da Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova
York, em 30 de março de 2007, promulgados pelo Decreto n. 6.949, de 25.08.2009, tendo sido, assim,
incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro com o status de norma constitucional.
Ainda, existem vários artigos de emendas constitucionais que não foram introduzidos no “corpo” da
Constituição e, permanecendo como artigo autônomo das emendas, sem dúvida, têm natureza
constitucional e, portanto, eventual lei que contrarie artigo de emenda constitucional poderá ser
declarada inconstitucional, servindo a emenda como paradigma de confronto.
Outro exemplo interessante é a EC n. 91/2016, que, sem introduzir qualquer artigo, seja no corpo ou
mesmo no ADCT, alterou regra sobre perda do mandato eletivo por infidelidade partidária,
estabelecendo a possibilidade, excepcional e em período determinado, de desfiliação, sem prejuízo do
mandato (cf. item 18.5).
Cabe alertar, contudo, que apesar dessa percepção, de modo geral, as provas de concursos vêm
definindo a brasileira de 1988 como reduzida.

■ 2.4.8. Quanto à dogmática
No tocante à dogmática, Pinto Ferreira, valendo-se do critério ideológico e lembrando as lições de

Paulino Jacques, identifica tanto a Constituição ortodoxa como a eclética.
Ortodoxa é aquela formada por uma só ideologia, por exemplo, a soviética de 1977, hoje extinta, e as
diversas Constituições da China marxista.
Eclética seria aquela formada por ideologias conciliatórias, como a brasileira de 1988 ou a da Índia
de 1949.
Nessa linha, alguns autores aproximam a eclética da compromissória. De fato, parece possível dizer
que a brasileira de 1988 é compromissória, assim como a portuguesa de 1976.
Nas palavras de Canotilho, “numa sociedade plural e complexa, a Constituição é sempre um produto
do ‘pacto’ entre forças políticas e sociais. Através de ‘barganha’ e de ‘argumentação’, de ‘convergência’
e ‘diferenças’, de cooperação na deliberação mesmo em caso de desacordos persistentes, foi possível
chegar, no procedimento constituinte, a um compromisso constitucional ou, se preferirmos, a vários
‘compromissos constitucionais’. O carácter compromissório da Constituição de 1976 representa uma
força e não uma debilidade. Mesmo quando se tratava de ‘conflitos profundos’ (deep conflict), houve a
possibilidade de se chegar a bases normativas razoáveis. Basta referir o compromisso entre o princípio
liberal e o princípio socialista, o compromisso entre uma visão personalista-individual dos direitos,
liberdades e garantias e uma perspectiva dialético-social dos direitos econômicos, sociais e culturais, o
compromisso entre ‘legitimidade eleitoral’ e ‘legitimidade revolucionária’, o compromisso entre
princípio da unidade do Estado e o princípio da autonomia regional e local, o compromisso entre
democracia representativa e democracia participativa”. 66

■ 2.4.9. Quanto à correspondência com a realidade (critério ontológico —
essência)
Karl Loewenstein distinguiu as Constituições normativas, nominalistas (nominativas ou nominais) e
semânticas. Trata-se do critério ontológico, que busca identificar a correspondência entre a realidade
política do Estado e o texto constitucional.
Segundo Pinto Ferreira, “as Constituições normativas são aquelas em que o processo de poder está de
tal forma disciplinado que as relações políticas e os agentes do poder subordinam-se às determinações
do seu conteúdo e do seu controle procedimental. As Constituições nominalistas contêm disposições de
limitação e controle de dominação política, sem ressonância na sistemática de processo real de poder, e
com insuficiente concretização constitucional. Enfim, as Constituições semânticas são simples reflexos
da realidade política, servindo como mero instrumento dos donos do poder e das elites políticas, sem
limitação do seu conteúdo”. 67

Isso quer dizer que da normativa à semântica percebemos uma gradação de democracia e Estado
Democrático de Direito para autoritarismo.
Enquanto nas Constituições normativas a pretendida limitação ao poder se implementa na prática,
havendo, assim, correspondência com a realidade, nas nominalistas busca-se essa concretização, porém,
sem sucesso, não se conseguindo uma verdadeira normatização do processo real do poder. Nas
semânticas, por sua vez, nem sequer se tem essa pretensão, buscando-se conferir legitimidade meramente
formal aos detentores do poder, em seu próprio benefício.
Para Guilherme Peña de Moraes, ao tratar do constitucionalismo pátrio, a brasileira de 1988
“pretende ser” normativa; as de 1824, 1891, 1934 e 1946 foram nominais (“... a Constituição é dotada
de um aspecto educativo e prospectivo (...). Portanto, embora não haja concordância entre as normas
constitucionais e a realidade política no presente, há a aspiração de que tal desiderato seja alcançado no
futuro”). E as de 1937, 1967 e a EC n. 1/69 foram semânticas. 68
Marcelo Neves, fazendo uma releitura de Loewenstein, prefere denominar as semânticas
instrumentalistas, já que instrumentos dos detentores do poder. Em sua opinião, o texto de 1988 seria
nominalista, servindo como verdadeiro “álibi” para os governantes (no tocante à não concretização de
seus preceitos), ao passo que as instrumentalistas (1937, 1967 e a EC n. 1/69) aparecem como “armas”
na “luta política”. 69

■ 2.4.10. Quanto ao sistema
Segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto, a Constituição, quanto ao sistema, pode ser classificada
em principiológica ou preceitual.
Na principiológica, conforme anotou Guilherme Peña de Moraes, “... predominam os princípios,
identificados como normas constitucionais providas de alto grau de abstração, consagradores de valores,
pelo que é necessária a mediação concretizadora, tal como a Constituição brasileira”.
Por seu turno, na preceitual “... prevalecem as regras, individualizadas como normas constitucionais
revestidas de pouco grau de abstração, concretizadoras de princípios, pelo que é possível a aplicação
coercitiva, tal como a Constituição mexicana”. 70

■ 2.4.11. Quanto à função
Quanto à função, as Constituições podem ser classificadas como provisórias ou definitivas.
De acordo com Jorge Miranda, “chama-se de pré-Constituição, Constituição provisória ou, sob outra
ótica, Constituição revolucionária ao conjunto de normas com a dupla finalidade de definição do regime

de elaboração e aprovação da Constituição formal e de estruturação do poder político no interregno
constitucional, a que se acrescenta a função de eliminação ou erradicação de resquícios do antigo regime.
Contrapõe-se à Constituição definitiva ou de duração indefinida para o futuro como pretende ser a
Constituição produto final do processo constituinte”. 71

■

2.4.12.

Quanto

à

(heteroconstituições)

origem
x

de

sua

autônomas

decretação:

heterônomas

(“autoconstituições”

ou

“homoconstituições”)
Quando surge um novo Estado, ou o Estado que já existia restaura-se, ou sofre radical transformação
de sua estrutura, essa nova manifestação atrela-se a uma Constituição material que já vem acompanhada
da Constituição formal, ou que passa a ter uma Constituição formal estabelecida em momento seguinte.
A soberania do Estado está sedimentada na Constituição material, e a Constituição formal,
normalmente, provém do próprio Estado.
De modo incomum, contudo, a doutrina identifica Constituições que foram decretadas de fora do
Estado por outro (ou outros) Estado(s) ou por organizações internacionais.
Estamos diante daquilo que Miguel Galvão Teles denominou heteroconstituição. 72
Conforme anota Jorge Miranda, além da raridade, causam certa perplexidade, dando como exemplo:
“... algumas das Constituições, ou das primeiras Constituições, dos países da Commonwealth aprovadas
por leis do Parlamento britânico (Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Jamaica, Maurícia, etc.), a primeira
Constituição da Albânia (obra de uma conferência internacional, de 1913) ou a Constituição cipriota
(procedente dos acordos de Zurique, de 1960, entre a Grã-Bretanha, a Grécia e a Turquia) ou a
Constituição da Bósnia-Herzegovina (após os chamados acordos de Dayton de 1995)”, ou, ainda, no
plano puramente político, “as Constituições surgidas por imposição de outros Estados: as Constituições
das Repúblicas Helvética e Batava do tempo da Revolução francesa, a Constituição espanhola de 1808,
as primeiras Constituições da Libéria e das Filipinas, a Constituição japonesa de 1946, as
Constituições das democracias populares do leste da Europa dos anos 40 e 50, a primeira
Constituição da Guiné Equatorial. E por imposição das Nações Unidas: as Constituições da Namíbia de
1990 e de Camboja de 1993”. 73
Interessante observar, como ensina o mestre português, que “... até a independência o fundamento de
validade da Constituição estava na ordem jurídica donde proveio; com a independência transfere-se para
a ordem jurídica local, investida de poder constituinte. Verifica-se, pois, uma verdadeira novação do ato
constituinte ou (doutro prisma) uma deslocação da regra de reconhecimento; e apenas o texto que

persista — correspondente a Constituição em sentido instrumental — se liga à primitiva fonte, não o
valor vinculativo das normas”. 74
Diante do exposto, no entanto, pode-se afirmar que as Constituições brasileiras não são heterônomas,
na medida em que elaboradas e decretadas dentro do próprio Estado que irão reger. Podemos, assim,
denominá-las, nesse sentido, Constituições autônomas, ou autoconstituições, ou, por que não,
homoconstituições (fazendo um contraponto à terminologia proposta por Miguel Galvão Teles).

■ 2.4.13. Constituições garantia, balanço e dirigente (Manoel Gonçalves
Ferreira Filho)
A Constituição garantia busca garantir a liberdade, limitando o poder; a balanço reflete um degrau de
evolução socialista e a dirigente estabelece um projeto de Estado (ex.: portuguesa).
Segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, “modernamente, é frequente designar a Constituição de
tipo clássico de Constituição-garantia, pois esta visa a garantir a liberdade, limitando o poder. Tal
referência se desenvolveu pela necessidade de contrapô-la à Constituição-balanço. Esta, conforme a
doutrina soviética que se inspira em Lassalle, é a Constituição que descreve e registra a organização
política estabelecida. Na verdade, segundo essa doutrina, a Constituição registraria um estágio das
relações de poder. Por isso é que a URSS, quando alcançado novo estágio na marcha para o socialismo,
adotaria nova Constituição, como o fez em 1924, 1936 e em 1977. Cada uma de tais Constituições faria o
balanço do novo estágio. Hoje muito se fala em Constituição-dirigente. Esta seria a Constituição que
estabeleceria um plano para dirigir uma evolução política. Ao contrário da Constituição-balanço que
refletiria o presente (o ser), a Constituição-programa anunciaria um ideal a ser concretizado. Esta
Constituição-dirigente se caracterizaria em consequência de normas programáticas (que para não
caírem no vazio reclamariam a chamada inconstitucionalidade por omissão...). A ideia de Constituiçãodirigente é sobremodo encarecida por juristas de inspiração marxista, como o português Canotilho, que
desejam prefigurar na Constituição a implantação progressiva de um Estado socialista, primeiro,
comunista, a final. Exemplo, a Constituição portuguesa de 1976”. 75

■ 2.4.14. Constituições liberais (negativas) e sociais (dirigentes) —
conteúdo ideológico das Constituições (André Ramos Tavares)
André Ramos Tavares propõe outra classificação, levando em conta o conteúdo ideológico das
Constituições, classificando-as em liberais (ou negativas) e sociais (ou dirigentes). 76

Para ele, “as Constituições liberais surgem com o triunfo da ideologia burguesa, com os ideais do
liberalismo”.
Nesse contexto, destacamos os direitos humanos de 1.ª dimensão e, assim, a ideia da não intervenção
do Estado, bem como a proteção das liberdades públicas. Poderíamos falar, portanto, em Constituições
negativas (absenteísmo estatal).
Por outro lado, as Constituições sociais refletem um momento posterior, de necessidade da atuação
estatal, consagrando a igualdade substancial, bem como os direitos sociais, também chamados de direitos
de 2.ª dimensão.
Trata-se da percepção de uma atuação positiva do Estado e, por isso, André Ramos Tavares aproxima
as Constituições sociais da ideia de dirigismo estatal sugerida por Canotilho.
Segundo o autor, estamos diante do Estado do Bem Comum. E completa: “é bastante comum, nesse
tipo de Constituição, traçar expressamente os grandes objetivos que hão de nortear a atuação
governamental, impondo-os (ao menos a longo prazo)”.

■ 2.4.15. Raul Machado Horta (Constituições expansivas)
Raul Machado Horta 77 inscreve a brasileira de 1988 no grupo das Constituições expansivas. Para o
ilustre autor, “a expansividade da Constituição de 1988, em função dos temas novos e da ampliação
conferida a temas permanentes, como no caso dos Direitos e Garantias Fundamentais, pode ser aferida
em três planos distintos:” conteúdo anatômico e estrutural da Constituição; comparação
constitucional interna e comparação constitucional externa:

■

conteúdo anatômico e estrutural da Constituição: destacam-se a estruturação do texto e sua
divisão em títulos, capítulos, seções, subseções, artigos da parte permanente e do ADCT;
RAUL MACHADO HORTA — CONSTITUIÇÃO EXPANSIVA — CONTEÚDO ANATÔMICO E ESTRUTURAL DA CF/88

■ Preâmbulo
■ Título I — Dos Princípios Fundamentais — arts. 1.º a 4.º
■ Título II — Dos Direitos e Garantias Fundamentais — arts. 5.º a 17
■ Título III — Da Organização do Estado — arts. 18 a 43
■ Título IV — Da Organização dos Poderes — arts. 44 a 135
■ Título V — Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas — arts. 136 a 144

■ Título VI — Da Tributação e do Orçamento — arts. 145 a 169
■ Título VII — Da Ordem Econômica e Financeira — arts. 170 a 192
■ Título VIII — Da Ordem Social — arts. 193 a 232
■ Título IX — Das Disposições Constitucionais Gerais — arts. 233 a 250
■ ADCT — arts. 1.º a 100

■ comparação constitucional interna: relaciona-se a CF/88 com as Constituições brasileiras precedentes, considerando a extensão de
cada uma e as suas alterações. Segundo o autor, referida comparação interna “... registra a dilatação da matéria constitucional e a
evolução das Constituições brasileiras no tempo”;

■ comparação constitucional externa: relaciona a Constituição brasileira com as Constituições estrangeiras mais extensas.
Dentro dessa ideia, bastante interessante a proposta defendida por Luiz Sales do Nascimento, de uma
teoria científica do direito constitucional comparado, sugerindo que a atividade comparativa siga
verdadeiro e seguro roteiro metodológico. 78

■ 2.4.16. A Constituição Federal brasileira de 1988
Valendo-nos de todos os critérios classificatórios anteriormente expostos e a seguir esquematizados,
podemos dizer que a Constituição brasileira de 1988 singulariza-se por ser: promulgada, escrita,
analítica, formal (cf. nova perspectiva classificatória decorrente do art. 5.º, § 3.º, introduzido pela EC n.
45/2004, sugerida no item 2.4.4), dogmática, rígida, reduzida, eclética, pretende ser normativa,
principiológica, definitiva (ou de duração indefinida para o futuro), autônoma (autoconstituição ou
“homoconstituição”), garantia, dirigente, social e expansiva.

■ quanto à origem: outorgada, promulgada, cesarista (bonapartista) ou pactuada (dualista);
■ quanto à forma: escrita (instrumental) ou costumeira (consuetudinária, não escrita);
■ quanto à extensão: sintética (concisa, breve, sumária, sucinta, básica) ou analítica (ampla, extensa, larga, prolixa, longa,
desenvolvida, volumosa, inchada);

■ quanto ao conteúdo: formal ou material (tendência para um critério misto — EC n. 45/2004);
■ quanto ao modo de elaboração: dogmática (sistemática) ou histórica;
■ quanto à alterabilidade: rígida, flexível, semirrígida (semiflexível), fixa (silenciosa), transitoriamente flexível, imutável (permanente,
granítica, intocável), “super-rígida”;

■ quanto à sistemática (Pinto Ferreira): reduzida (unitária) ou variada;

■ quanto à dogmática (Paulino Jacques): ortodoxa ou eclética (destaque para o caráter compromissório do texto de 1988);
■ quanto à correspondência com a realidade (critério ontológico — essência — Karl Loewenstein): normativa (pretende ser),
nominalista ou semântica;

■ quanto ao sistema: principiológica ou preceitual;
■ quanto à função: pré-Constituição, Constituição provisória, ou Constituição revolucionária, e Constituição definitiva, ou de duração
indefinida para o futuro;

■

quanto

à

origem de sua

decretação: heterônoma

(“heteroconstituição”)

ou autônoma (“autoconstituição”

ou

“homoconstituição”);

■ Manoel Gonçalves Ferreira Filho: garantia, balanço e dirigente;
■ André Ramos Tavares (conteúdo ideológico das Constituições): liberais (negativas) e sociais (dirigentes);
■ Raul Machado Horta: expansiva.
■ 2.5. ELEMENTOS DAS CONSTITUIÇÕES
Não obstante encontremos na Constituição um todo orgânico e sistematizado, as normas constitucionais
estão agrupadas em títulos, capítulos e seções, com conteúdo, origem e finalidade diversos.
Esses dispositivos, trazendo valores distintos, caracterizam a natureza polifacética da Constituição,
fazendo com que a doutrina agrupe as diversas normas de acordo com a sua finalidade, surgindo, então, o
que se denominou elementos da Constituição.
A doutrina diverge em relação aos elementos da Constituição. 79 No entanto, parece ser mais completa
a identificação do Professor José Afonso da Silva, de cinco categorias de elementos, assim definidas: 80

■ elementos orgânicos: normas que regulam a estrutura do Estado e do Poder. Exemplos: a) Título III (Da Organização do Estado); b)
Título IV (Da Organização dos Poderes e do Sistema de Governo); c) Capítulos II e III do Título V (Das Forças Armadas e da
Segurança Pública); d) Título VI (Da Tributação e do Orçamento);

■ elementos limitativos: manifestam-se nas normas que compõem o elenco dos direitos e garantias fundamentais (direitos individuais e
suas garantias, direitos de nacionalidade e direitos políticos e democráticos), limitando a atuação dos poderes estatais. Exemplo: Título
II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais), excetuando o Capítulo II do referido Título II (Dos Direitos Sociais), estes últimos
definidos como elementos socioideológicos;

■ elementos socioideológicos: revelam o compromisso da Constituição entre o Estado individualista e o Estado social, intervencionista.
Exemplos: a) Capítulo II do Título II (Dos Direitos Sociais); b) Título VII (Da Ordem Econômica e Financeira); c) Título VIII (Da
Ordem Social);

■ elementos de estabilização constitucional: consubstanciados nas normas constitucionais destinadas a assegurar a solução de
conflitos constitucionais, a defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas. Constituem instrumentos de defesa do
Estado e buscam garantir a paz social. Exemplos: a) art. 102, I, “a” (ação de inconstitucionalidade); b) arts. 34 a 36 (Da intervenção

nos Estados e Municípios); c) arts. 59, I, e 60 (Processos de emendas à Constituição); d) arts. 102 e 103 (Jurisdição constitucional);
e) Título V (Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, especialmente o Capítulo I, que trata do estado de defesa e do
estado de sítio, já que os Capítulos II e III do Título V caracterizam-se como elementos orgânicos);

■ elementos formais de aplicabilidade: encontram-se nas normas que estabelecem regras de aplicação das Constituições. Exemplos:
a) preâmbulo; b) disposições constitucionais transitórias; c) art. 5.º, § 1.º, quando estabelece que as normas definidoras dos direitos e
garantias fundamentais têm aplicação imediata.
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■ 2.6.1. Constituição de 1824
Em 1808, tendo em vista a ocupação das terras portuguesas pelas tropas napoleônicas, a Família Real
Portuguesa se transfere para o Brasil, passando a colônia brasileira a ser designada Reino Unido a
Portugal e Algarves.
Em seguida, em decorrência da Revolução do Porto e por exigência dos nobres portugueses, o Rei
Dom João VI, rei de Portugal, retorna a Lisboa em abril de 1821, deixando no Brasil D. Pedro de
Alcântara, Príncipe Real do Reino Unido e Regente brasileiro (seu filho com a imperatriz D. Carlota
Joaquina).
Esses acontecimentos, sem dúvida, contribuíram para a intensificação dos movimentos pela
independência do Brasil, e, em 9 de janeiro de 1822, desrespeitando ordem da Corte portuguesa, que

exigia seu retorno imediato na tentativa de efetivar a recolonização brasileira, D. Pedro I, tendo recebido
diversas assinaturas coletadas pelos “liberais radicais”, disse: “Se é para o bem de todos e felicidade
geral da Nação, estou pronto! Digam ao povo que fico” (“Dia do Fico”).
Após ter declarado a Independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I convoca, em
1823, uma Assembleia Geral Constituinte e Legislativa, com ideais marcadamente liberais, que,
contudo, vem a ser dissolvida, arbitrariamente, tendo em vista a existência de divergências com os seus
ideais e pretensões autoritários.
Em substituição (da Assembleia Constituinte), D. Pedro I cria um Conselho de Estado para tratar dos
“negócios de maior monta” e elaborar um novo projeto em total consonância com a sua vontade de
“Majestade Imperial”.
A Constituição Política do Império do Brasil foi outorgada em 25 de março de 1824 e foi, dentre
todas, a que durou mais tempo, tendo sofrido considerável influência da francesa de 1814. Foi marcada
por forte centralismo administrativo e político, tendo em vista a figura do Poder Moderador,
constitucionalizado, e também por unitarismo e absolutismo.
Algumas importantes características do texto de 1824 podem ser destacadas:

■ Governo: monárquico, hereditário, constitucional e representativo. Tratava-se de forma unitária de
Estado, com nítida centralização político-administrativa.

■ Território: as antigas capitanias hereditárias foram transformadas em províncias, que, por sua vez,
poderiam ser subdivididas. As províncias eram subordinadas ao Poder Central e tinham um “Presidente”,
nomeado pelo Imperador e que poderia ser removido a qualquer tempo (ad nutum) em nome do “bom
serviço do Estado”.

■ Dinastia imperante: a do Senhor D. Pedro I, Imperador e Defensor Perpétuo do Brasil. Durante o
Império tivemos, também, a dinastia de D. Pedro II.

■ Religião Oficial do Império: Católica Apostólica Romana. Todas as outras religiões eram permitidas
com seu culto doméstico, ou particular, em casas para isso destinadas, não podendo, contudo, ter
qualquer manifestação externa de templo.

■ Capital do Império brasileiro: a cidade do Rio de

Janeiro foi a capital do Império brasileiro de

1822 a 1889. Com o Ato Adicional n. 16, de 12.08.1834, a cidade do Rio de Janeiro foi transformada em
Município Neutro ou Município da Corte, entidade territorial para a sede da Monarquia. O Município
Neutro apresentava importante característica: “o relacionamento direto com o poder central, ao invés da
submissão ao poder da Província do Rio de Janeiro”. 87
Essa desvinculação em relação à Província do Rio de Janeiro encontrava fundamento no art. 1.º, 2.ª

parte, do referido Ato Adicional de 1834, que, em cumprimento à Lei n. 12, de 12.10.1832 (que facultava
a alteração de alguns artigos da Constituição de 1824, dentre eles o art. 72), inovando, passou a permitir
a autoridade da Assembleia Legislativa da Província também na cidade do Rio de Janeiro (a capital).
A cidade do Rio de Janeiro foi a sede do poder federal mesmo com a proclamação da República, nos
termos do art. 10 do Decreto n. 1, de 15.11.1889. A primeira Constituição da República, de 1891, como
se verá, transformou o antigo Município Neutro (cidade do Rio de Janeiro, desvinculada da Província do
Rio de Janeiro) em Distrito Federal, continuando a ser a Capital da União.

■ Organização dos “Poderes”: seguindo as ideias de Benjamin Constant, não se adotou a separação
tripartida de Montesquieu. Isso porque, além das funções legislativa, executiva e judiciária, estabeleceuse a função moderadora. Nesse sentido, o art. 10 da Constituição do Império de 1824: “Os Poderes
Políticos reconhecidos pela Constituição do Império do Brasil são quatro: o Poder Legislativo, o Poder
Moderador, o Poder Executivo, e o Poder Judicial”.

■ Poder Legislativo: exercido pela Assembleia Geral, com a sanção do Imperador, que era composta
de duas Câmaras — Câmara de Deputados e Câmara de Senadores, ou Senado. A Câmara dos
Deputados era eletiva e temporária; a de Senadores, vitalícia, sendo os seus membros nomeados pelo
Imperador dentre uma lista tríplice enviada pela Província.

■ Eleições para o Legislativo: indiretas.
■ Sufrágio: censitário, ou seja, baseava-se em determinadas condições econômico-financeiras de seus
titulares (para votar e ser votado).

■ Poder Executivo: a função executiva era exercida pelo Imperador, Chefe do Poder Executivo, por
intermédio de seus Ministros de Estado. Em um primeiro momento, para continuar no poder, os Ministros
não dependiam da confiança do Parlamento.
Contudo, a partir da abdicação do trono por D. Pedro I, em 7 de abril de 1831, na fase da Regência
(que durou 9 anos, durante a menoridade de D. Pedro II, que contava com 5 anos de idade, tendo existido
4 Regências) e, em seguida, graças ao espírito moderado de D. Pedro II, o segundo Imperador do Brasil,
que assumiu o trono aos 15 anos de idade, em 18 de julho de 1841, contribuiu para a paulatina instituição
do parlamentarismo monárquico no Brasil durante o Segundo Reinado. 88
O parlamentarismo se consolidou com a criação do cargo de Presidente do Conselho de Ministros
pelo Decreto n. 523, de 20.07.1847, conforme o qual D. Pedro II escolhia o Presidente do Conselho e
este, por sua vez, escolhia os demais Ministros, que deveriam ter a confiança dos Deputados e do
Imperador, sob pena de ser dissolvido (alguns chegam a denominá-lo um “parlamentarismo às avessas”,
já que o Presidente do Conselho, que equivaleria ao Primeiro-Ministro da Inglaterra, era escolhido pelo
Imperador e portanto a este subordinado, e não ao Parlamento).

■ Poder Judiciário: o denominado “Poder Judicial” era independente e composto de juízes e jurados.
Os juízes aplicavam a lei; os jurados se pronunciavam sobre os fatos. Aos juízes de direito era
assegurada a vitaliciedade (“os juízes de direito serão perpétuos”, só podendo perder o “lugar” por
sentença), não se lhes assegurando, todavia, a inamovibilidade. O Imperador podia suspendê-los por
queixas que lhe eram feitas. Para julgar as causas em segunda e última instância, nas Províncias do
Império, foram criadas as “Relações”. Na Capital do Império foi estabelecido, como órgão de cúpula do
Judiciário, o Supremo Tribunal de Justiça, composto de juízes togados, provenientes das “Relações”
das Províncias e pelo critério da antiguidade.

■ Poder Moderador: sem dúvida, foi o “mecanismo” que serviu para assegurar a estabilidade do trono
do Imperador durante o reinado no Brasil.
Afonso Arinos destaca que o criador da ideia de Poder Moderador, Benjamin Constant, sofreu forte
influência de Clermont Tonerre.
Como relata, Benjamin Constant definia o Poder Moderador, por ele chamado de “Poder Real”, como
“la clef de toute organisation politique”, frase esta consagrada no art. 98 da Constituição de 1824: “o
Poder Moderador é a chave de toda a organização Política, e é delegado privativamente ao
Imperador, como Chefe Supremo da Nação e seu Primeiro Representante, para que incessantemente vele
sobre a manutenção da Independência, equilíbrio e harmonia dos demais Poderes Políticos”. 89
Muita discussão houve sobre o Poder Moderador, especialmente em razão da tradução do termo
“clef”, ou seja, significando “fecho” para alguns ou “chave” para outros, este último como consta do art.
98 da Constituição de 1824.
Para os liberais, a melhor tradução seria “fecho”, no sentido de “apoio e coordenação” em relação
aos demais Poderes. Para os conservadores, a tradução mais adequada seria “chave”, dando a ideia de
possibilidade de “abrir qualquer porta”, tendo em vista as constantes “intervenções” e “imposições” do
Poder Moderador sobre os demais Poderes. 90
Assim, na prática, parece que a tradução “chave” refletiu a constante interferência do Poder
Moderador sobre os demais Poderes e o significado de Imperador, que recebeu os Títulos de “Imperador
Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil”, tendo o tratamento de “Majestade Imperial” e sendo a sua
pessoa inviolável e sagrada, não sujeita a responsabilidade alguma (irresponsabilidade total do Estado
— “the king can do no wrong” — “o rei não erra”).
O Imperador, que exercia o Poder Moderador, no âmbito do Legislativo, nomeava os Senadores,
convocava a Assembleia Geral extraordinariamente, sancionava e vetava proposições do Legislativo,
dissolvia a Câmara dos Deputados, convocando imediatamente outra, que a substituía. No âmbito do
Executivo, nomeava e demitia livremente os Ministros de Estado. E, por fim, no âmbito do Judiciário,

suspendia os Magistrados.

■ Tentativa frustrada de se instalar o Estado Federativo durante o Império: a Regência permanente,
em nome do Imperador D. Pedro II, tendo em vista os poderes de reforma atribuídos pela Lei de
12.10.1832, nos termos do art. 1.º da Lei n. 16, de 12.08.1834 (Ato Adicional), criou as chamadas
“Assembleias Legislativas Provinciais”, com considerável autonomia. Contudo, contrariamente ao
interesse de determinados segmentos, não se conseguiu acabar com o Poder Moderador, nem com o
absolutismo reinante, especialmente a partir do advento da Lei n. 105, de 12.05.1840, chamada “Lei de
Interpretação”, que restabeleceu, fortemente, a ideia centralizadora e a figura do Poder Moderador.

■ Insurreições populares: durante o Império diversos movimentos populares eclodiram, seja por causas
separatistas, seja por melhores condições sociais, destacando-se:
a) Cabanagem (no Pará, 1835);
b) Farroupilha (no Rio Grande do Sul, 1835);
c) Sabinada (na Bahia, 1837);
d) Balaiada (no Maranhão, 1838);
e) Revolução Praieira (em Pernambuco, 1848).

■ Constituição semirrígida: nos termos do art. 178, conforme já estudamos, no tocante à classificação
das Constituições quanto à alterabilidade, algumas normas, para serem alteradas, necessitavam de um
procedimento mais árduo, mais solene e mais dificultoso; outras, entretanto, eram alteradas por um
processo legislativo ordinário, sem nenhuma formalidade.

■

Liberdades públicas: por forte influência das Revoluções Americana (1776) e Francesa (1789),

configurando a ideia de constitucionalismo liberal, 91 a Constituição de 1824 continha importante rol de
Direitos Civis e Políticos. Sem dúvida influenciou as declarações de direitos e garantias das
Constituições que se seguiram.
Não podemos, contudo, deixar de execrar a triste manutenção da escravidão, por força do regime que
se baseava na “monocultura latifundiária e escravocrata”, 92 como mancha do regime até 13 de maio de
1888, data de sua abolição, quando da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. 93
Muito embora não prevista a garantia do habeas corpus, cabe lembrar que o Decreto n. 114, de
23.05.1821, alvará de D. Pedro I, antes do texto, já proibia prisões arbitrárias. A Constituição de 1824,
por si, tutelou a liberdade de locomoção (art. 179, VI, VIII e IX) e também vedou qualquer hipótese de
prisão arbitrária.
Foi somente a partir do Código Criminal de 16.12.1830 (arts. 183 a 188) que se passou a estabelecer
a garantia do habeas corpus, regra prevista, também, no Código de Processo Criminal de Primeira

Instância (Lei n. 127, de 29.11.1832, arts. 340 a 345) e no art. 18 da Lei n. 2.033, de 20.09.1871 (que
assegurou a impetração também por estrangeiros).
A garantia do “HC”, como se verá, constitucionaliza-se somente no texto de 1891.

■ 2.6.2. Decreto n. 1, de 15.11.1889 — primeiro Governo Provisório da
República
A partir de 1860, começa-se a perceber um enfraquecimento da Monarquia. Em 1868, durante a
Guerra do Paraguai, os militares passam a nutrir um forte sentimento de descontentamento com a
Monarquia, sentimento esse que se intensificou em razão da candente “marginalização política” e redução
do orçamento e efetivo militares.
O Manifesto do Centro Liberal (1869) e o Manifesto Republicano (1870) também contribuíram para
abalar a Monarquia, atacando a vitaliciedade dos Senadores e o papel do Conselho de Estado.
Em 1874 tivemos fortes entraves entre a Igreja Católica e a Monarquia.
Nesse contexto, “desmoronando” as “colunas de apoio” ao Império, em 15 de novembro de 1889, a
República é proclamada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, afastando-se do poder D. Pedro II e toda a
dinastia de Bragança, sem ter havido muita movimentação popular. Isso porque, como visto, tratava-se
mais de um golpe de Estado militar e armado do que de qualquer movimento do povo. A República
nascia, assim, sem legitimidade.
Consequentemente, as Províncias do Brasil, reunidas pelo laço da Federação, passam a constituir os
Estados Unidos do Brasil.
Entre 1889 e 1891 se instala no Brasil o Governo Provisório (Dec. n. 1, de 15.11.1889, redigido por
Rui Barbosa), presidido por Deodoro da Fonseca e que tinha a importante missão de consolidar o novo
regime e promulgar a primeira Constituição da República.
Nos termos do art. 10 do Decreto presidencial n. 1, de 15 de novembro de 1889, “o território do
Município Neutro fica provisoriamente sob a administração imediata do Governo Provisório da
República, e a cidade do Rio de Janeiro constituída, também provisoriamente, sede do poder federal”.

■ 2.6.3. Constituição de 1891
A Assembleia Constituinte foi eleita em 1890. Em 24 de fevereiro de 1891, a primeira Constituição
da República do Brasil (a segunda do constitucionalismo pátrio) é promulgada, sofrendo pequena
reforma em 1926. Vigorou até 1930.

A Constituição de 1891 teve por Relator o Senador Rui Barbosa e sofreu forte influência da
Constituição norte-americana de 1787, consagrando o sistema de governo presidencialista, a forma de
Estado federal, abandonando o unitarismo e a forma de governo republicana em substituição à
monárquica.

■ Forma de

Governo e regime representativo: nos termos do art. 1.º da Constituição de 1891, a

Nação brasileira adotou, como forma de Governo, sob o regime representativo, a República
Federativa, proclamada em 15 de novembro de 1889. Declarou, ainda, a união perpétua e indissolúvel
das antigas Províncias, transformando-as em Estados Unidos do Brasil e vedando, assim, a possibilidade
de secessão (qual seja, separação, segregação do pacto federativo).

■ Distrito Federal — Capital do Brasil, tendo por sede a cidade do Rio de Janeiro: nos termos do
art. 2.º da Constituição de 1891, o antigo Município Neutro (Rio de Janeiro, que era a sede do Poder
Central do Império) foi transformado em Distrito Federal, continuando a ser a Capital da União,
enquanto não cumprida a determinação contida no art. 3.º da Constituição de 1891, com a seguinte
previsão: “fica pertencendo à União, no planalto central da República, uma zona de 14.400 quilômetros
quadrados, que será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura Capital Federal.
Efetuada a mudança da Capital, o atual Distrito Federal passará a constituir um Estado”.
Nesse sentido, o art. 1.º da primeira Lei Orgânica do DF, a Lei n. 85, de 20 de setembro de 1892,
manteve a natureza “municipal” da capital do País (o Distrito Federal), ao estabelecer: “o Distrito
Federal compreende o território do antigo Município Neutro, tem por sede a cidade do Rio de Janeiro e
continua constituído em Município”. 94

■ Não há mais religião oficial: o Brasil, nos termos do que já havia sido estabelecido pelo Decreto n.
119-A, de 07.01.1890, constitucionaliza-se como um país leigo, laico ou não confessional. Retiraram-se
os efeitos civis do casamento religioso. Os cemitérios, que eram controlados pela Igreja, passaram a ser
administrados pela autoridade municipal. Houve proibição do ensino religioso nas escolas públicas. Não
se invocou, no preâmbulo da Constituição, a expressão “sob a proteção de Deus” para a sua
promulgação.
Lembramos, por fim, que nos termos do art. 4.º do Decreto n. 119-A, de 07.01.1890, já havia sido
extinto o padroado (direito que o Imperador tinha de intervir nas nomeações dos bispos, bem como nos
cargos e benefícios eclesiásticos), com todas as suas instituições, recursos e prerrogativas.
Como não havia mais religião oficial, naturalmente também, com o texto de 1891, ficou extinta a
concessão ou negativa de beneplácito régio aos Decretos dos Concílios e Letras Apostólicas e quaisquer
outras Constituições Eclesiásticas (ou seja, a aprovação estatal dos aludidos documentos para a vigência
interna, não existindo mais nos termos do art. 102, XIV, da Constituição de 1824).

Ainda, em igual sentido, o fato de o Estado ter-se separado da Igreja determinou a extinção do recurso
à Coroa para atacar as decisões dos Tribunais Eclesiásticos.

■

Organização dos “Poderes”: o Poder Moderador foi extinto, adotando-se a teoria clássica de

Montesquieu da tripartição de “Poderes”. Nesses termos, o art. 15 da Constituição de 1891 estabeleceu:
“são órgãos da soberania nacional o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário, harmônicos e
independentes entre si”.

■ Poder Legislativo: o Poder Legislativo federal era exercido pelo Congresso Nacional, com a sanção
do Presidente da República, sendo este composto por dois “ramos”, ou Casas: a Câmara dos Deputados e
o Senado Federal. Fixava-se, assim, o “bicameralismo federativo”.
A Câmara dos Deputados era composta de representantes do povo eleitos pelos Estados e pelo Distrito
Federal, mediante sufrágio direto, garantida a representação da minoria. Cada Deputado exercia
mandato de 3 anos.
Já o Senado Federal representava os Estados e o Distrito Federal, sendo eleitos 3 Senadores por
Estado e 3 pelo Distrito Federal, eleitos do mesmo modo que os Deputados, para mandato de 9 anos,
renovando-se o Senado pelo terço trienalmente (ou seja, 1 a cada 3 anos, já que o mandato era de 9 anos
e junto com as eleições para Deputados, que tinham mandato de 3 anos).
O Poder Legislativo também foi estabelecido em âmbito estadual. Alguns Estados, curiosamente,
possuíam duas Casas, caracterizando-se, assim, a ideia de bicameralismo estadual, como podia ser
percebido em São Paulo e Pernambuco, que tinham, além da Câmara dos Deputados (Estaduais), um
Senado Estadual.

■ Poder Executivo: exercido pelo Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, como chefe
eletivo da Nação, era eleito junto com o Vice-Presidente por sufrágio direto da Nação, para mandato de
4 anos, não podendo ser reeleito para um período subsequente.
Cabe alertar, contudo, nos termos do art. 1.º das Disposições Transitórias da Constituição de 1891,
muito embora a previsão e conquista das eleições diretas, que a primeira eleição da República foi
indireta, pelo Congresso Nacional, elegendo-se o Presidente Marechal Deodoro da Fonseca e o VicePresidente dos Estados Unidos do Brasil Marechal Floriano Peixoto. 95
O Presidente da República era auxiliado pelos Ministros de Estado, agentes de sua confiança que lhe
subscreviam os atos e eram nomeados e demitidos livremente (ad nutum).
Interessante notar que alguns Estados designavam o seu Executivo local como “presidente”, enquanto
outros, como “governador”. Assim, era possível perceber a figura de “presidentes estaduais” exercendo
o Executivo local.

■ Poder Judiciário: o órgão máximo do Judiciário passou a chamar-se Supremo

Tribunal Federal,

composto de 15 “Juízes”. Estabeleceu-se a hipótese dos crimes de responsabilidade. Houve expressa
previsão da garantia da vitaliciedade para os Juízes Federais (art. 57) e para os membros do Supremo
Tribunal Militar (art. 77, § 1.º). Para os Juízes Federais, houve expressa previsão da garantia da
irredutibilidade de “vencimentos” (art. 57, § 1.º).
A Justiça Federal foi mantida na Constituição. Cabe mencionar que o Decreto n. 848, de 11.10.1890,
por inspiração do modelo norte-americano da Constituição de 1787 (lembrando, ainda, o suíço de 1874 e
o argentino, nos termos das Leis de 1882 e 1883), já havia criado a Justiça Federal no Brasil, exercida
por um Supremo Tribunal Federal e por juízes inferiores intitulados Juízes de Secção.

■ Constituição rígida: nos termos do art. 90 previu-se um processo de alteração da Constituição mais
árduo e mais solene do que o processo de alteração das demais espécies normativas. Assim, perde
sentido a anterior distinção que era feita no texto de 1824 entre norma material e formalmente
constitucional. Estabeleceu-se, como cláusula pétrea, a forma republicano-federativa e a igualdade da
representação dos Estados no Senado.

■ Declaração de direitos: a declaração de direitos foi aprimorada, abolindo-se a pena de galés (que já
havia sido extinta pelo Dec. n. 774, de 20.09.1890), 96 a de banimento e a de morte, ressalvadas, neste
último caso, as disposições da legislação militar em tempo de guerra. 97 Houve prevalência de proteção
às clássicas liberdades privadas, civis e políticas, não se percebendo a previsão de direitos dos
trabalhadores nos termos do que vai ser sentido no texto de 1934.
No tocante às garantias constitucionais, na Constituição de 1891 houve expressa previsão, pela
primeira vez no constitucionalismo pátrio, do remédio constitucional do habeas corpus.
Embora não prevista a garantia do habeas corpus no texto de 1824, cabe lembrar que o Decreto n.
114, de 23.05.1821, alvará de D. Pedro I, proibia prisões arbitrárias; a Constituição de 1824, por si,
tutelou a liberdade de locomoção (art. 179, VI, VIII e IX) e vedou a prisão arbitrária; já a partir do
Código Criminal de 16.12.1830 (arts. 183 a 188), passou-se a estabelecer a garantia do habeas corpus,
regra prevista também no Código de Processo Criminal de Primeira Instância, Lei n. 127, de
29.11.1832 (arts. 340 a 345) e no art. 18 da Lei n. 2.033, de 20.09.1871 (que assegurou a impetração
também por estrangeiros).
Em 03.09.1926 foi editada Emenda n. 1 à Constituição de 1891, limitando a chamada “teoria (ou
doutrina) brasileira do habeas corpus” e restringindo o remédio constitucional do habeas corpus
exclusivamente à liberdade de locomoção.

■

Reforma de 03.09.1926: houve centralização do poder, restringindo a autonomia dos Estados.

Segundo Celso Bastos, a Reforma de 1926 foi “... marcada por uma conotação nitidamente racionalista,

autoritária, introduzindo alterações no instituto da intervenção da União nos Estados, no Poder
Legislativo, no processo legislativo, no fortalecimento do Executivo, nos direitos e garantias individuais
e na Justiça Federal”. Isso tudo vai diminuir a sua “longevidade”, especialmente em razão do movimento
armado de 1930, que pôs fim ao período chamado de “Primeira República”. 98

■ 2.6.4. A Revolução de 1930 — segundo Governo Provisório da República
A chamada República Velha tem o seu fim com a Revolução de 1930, que instituiu o Governo
Provisório nos termos do Decreto n. 19.398, de 11.11.1930, levando Getúlio Vargas ao poder. 99
Barroso aponta dois aspectos mais graves a ensejar a ruína da República Velha: o domínio das
oligarquias e a fraude eleitoral institucionalizada. Lembra, ainda, a grave crise econômico-financeira
de 1929 (“Grande Depressão”), uma pequena burguesia em ascensão, o Tenentismo (movimento contra
o regime oligárquico que dirigia o Brasil) e o surgimento de uma classe operária descontente em razão
do processo de industrialização estimulado pela Primeira Guerra. 100
Um outro episódio também contribuiu para a mobilização da oposição em prol da Revolução de 30,
qual seja, o assassinato de João Pessoa, em 26 de julho de 1930, que deflagrou o movimento militar
iniciado no Rio Grande do Sul.
Nesse contexto, em 1930 uma Junta Militar transfere o poder para um Governo Provisório, que o
exerceria até a promulgação do texto de 1934, motivada (a promulgação do texto democrático) por alguns
elementos de pressão e contestação aos métodos arbitrários empregados, como o marcante papel da
Revolução Constitucionalista de São Paulo, de 9 de julho de 1932. 101
Nos termos do art. 1.º do Decreto n. 19.398/30, cabia ao Governo Provisório exercer,
discricionariamente, em toda sua plenitude, as funções e atribuições não só do Poder Executivo como
também do Poder Legislativo, até que, eleita a Assembleia Constituinte, se estabelecesse a
reorganização constitucional do País.
O art. 2.º do aludido Decreto confirmava a dissolução do Congresso Nacional, das atuais Assembleias
Legislativas dos Estados (sejam quais forem as suas denominações), Câmaras ou Assembleias
Municipais e quaisquer outros órgãos legislativos ou deliberativos existentes nos Estados, nos
Municípios, no Distrito Federal ou Território do Acre, e dissolvidos os que ainda o não tivessem sido de
fato.
Foi nomeado um interventor para cada Estado, havendo controle, também, sobre os Municípios (art.
11).
A função legislativa, concentrada no Governo Provisório, como vimos, era exercida por decretos

expedidos pelo Chefe do Governo e subscritos pelo Ministro respectivo (art. 17).
Como ponto positivo, em 1932 Getúlio Vargas decretou o importante Código Eleitoral (Dec. n.
21.076, de 24.02.1932), que instituiu a Justiça Eleitoral, trazendo, assim, garantias contra a política
anterior, que “sepultou” a Primeira República, retirando a atribuição de proclamar os eleitos das
assembleias políticas, e, ainda, adotou o voto feminino 102 e o sufrágio universal, direto e secreto.
Conforme visto, esse segundo Governo Provisório da República durou até o advento da Constituição
de 1934, promulgada em 16.07.1934.

■ 2.6.5. Constituição de 1934
A crise econômica de 1929, consoante referido, bem como os diversos movimentos sociais por
melhores condições de trabalho, sem dúvida, influenciaram a promulgação do texto de 1934, abalando,
assim, os ideais do liberalismo econômico e da democracia liberal da Constituição de 1891.
Por isso é que a doutrina afirma, com tranquilidade, que o texto de 1934 sofreu forte influência da
Constituição de Weimar da Alemanha de 1919, evidenciando, portanto, os direitos humanos de 2.ª
geração ou dimensão e a perspectiva de um Estado social de direito (democracia social).
Há influência, também, do fascismo, já que o texto estabeleceu, o que se verá abaixo, além do voto
direto para a escolha dos Deputados, a modalidade indireta, por intermédio da chamada “representação
classista” do Parlamento.
Dentro do constitucionalismo pátrio, o texto de 1934 teve curtíssima duração, sendo abolido pelo
golpe de 1937.
Foram mantidos alguns princípios fundamentais, como a República, a Federação, a tripartição de
Poderes, o presidencialismo e o regime representativo, destacando-se as seguintes características:

■ Forma de Governo e regime representativo: nos termos do art. 1.º, a Nação brasileira, constituída
pela união perpétua e indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios em Estados Unidos
do Brasil, mantém como forma de Governo, sob o regime representativo, a República federativa
proclamada em 15 de novembro de 1889.
Os poderes da União foram consideravelmente aumentados, discriminando-se as rendas tributárias
entre União, Estados e Municípios.

■ Capital da República — Distrito Federal — tendo por sede a cidade do Rio de Janeiro: o Distrito
Federal, administrado por um Prefeito, foi mantido, com sede na cidade do Rio de Janeiro, como Capital
da República. Nos termos do art. 4.º das disposições transitórias, havia a previsão de transferência da
Capital da União para um ponto central do Brasil. O Presidente da República, logo que a Constituição
entrasse em vigor, nomearia uma Comissão que, sob instruções do Governo, procederia a estudos de
várias localidades adequadas à instalação da Capital. Concluídos tais estudos, os resultados seriam
apresentados à Câmara dos Deputados, que escolheria o local e tomaria, sem perda de tempo, as
providências necessárias à mudança. Efetuada esta, o Distrito Federal passaria a constituir um Estado.
Nos termos do art. 5.º, XVI, a União editou a Lei n. 196, de 18.01.1936, a segunda Lei Orgânica do
Distrito Federal, fixando amplo regime de autonomia para o DF, elevando-o à condição de
“supermunicípio”, conforme o art. 1.º da referida lei, que o aproximava dos Estados, nos seguintes

termos: “o atual Distrito Federal tem autonomia equivalente à dos Estados, ressalvadas as limitações
decorrentes aos preceitos da Constituição Federal”.

■ Mantida a inexistência de religião oficial: o País continua leigo, laico ou não confessional, sendo
inviolável a liberdade de consciência e de crença e garantido o livre exercício dos cultos religiosos,
desde que não contravenham à ordem pública e aos bons costumes.
Amenizando o “sentimento” antirreligião do texto de 1891, na dicção do art. 146, passou-se a admitir o
casamento religioso com efeitos civis, nos seguintes termos: “o casamento perante ministro de qualquer
confissão religiosa, cujo rito não contrarie a ordem pública ou os bons costumes, produzirá, todavia, os
mesmos efeitos que o casamento civil, desde que, perante a autoridade civil, na habilitação dos nubentes,
na verificação dos impedimentos e no processo da oposição sejam observadas as disposições da lei civil
e seja ele inscrito no Registro Civil”. Ainda, segundo o art. 153, facultou-se o ensino religioso nas
escolas públicas.
Finalmente, destaca-se a previsão de “Deus” no preâmbulo.

■

Organização dos “Poderes”: a teoria clássica de Montesquieu da tripartição de “Poderes” foi

mantida. De acordo com o art. 3.º, são órgãos da soberania nacional, dentro dos limites constitucionais,
os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, independentes e coordenados entre si.

■ Poder Legislativo: era exercido pela Câmara dos Deputados com a colaboração do Senado Federal.
Rompia-se, assim, com o princípio do bicameralismo rígido ou paritário, no qual as duas Casas exercem
funções básicas idênticas. Estabelecia-se, por consequência, um bicameralismo desigual, também
chamado pela doutrina de unicameralismo imperfeito, já que, como visto, o SF era mero colaborador da
CD. 103
O mandato dos Deputados era de 4 anos. A Câmara dos Deputados compunha-se de representantes do
povo, eleitos mediante sistema proporcional e sufrágio universal, igual e direto, e de representantes
eleitos pelas organizações profissionais na forma que a lei indicasse (representação corporativa de
influência fascista). 104
Já em relação ao Senado Federal, nos termos do art. 41, § 3.º, a competência legislativa se reduzia às
matérias relacionadas à Federação, como a iniciativa das leis sobre a intervenção federal e, em geral,
das que interessassem determinadamente a um ou mais Estados.
Conforme o art. 89, o Senado Federal era composto de dois representantes de cada Estado e o do
Distrito Federal, eleitos mediante sufrágio universal, igual e direto, por 8 anos, dentre brasileiros natos,
alistados eleitores e maiores de 35 anos, sendo que a representação de cada Estado e do Distrito Federal,
no Senado, renovava-se pela metade, conjuntamente com a eleição da Câmara dos Deputados.
Por fim, dispunha o art. 88 que cabia ao Senado Federal, conforme os arts. 90, 91 e 92, a incumbência

de promover a coordenação dos Poderes federais entre si, 105 manter a continuidade administrativa, velar
pela Constituição, colaborar na feitura de leis e praticar os demais atos de sua competência.

■

Poder Executivo: exercido pelo Presidente da República, eleito junto com o vice por sufrágio

universal, direto, secreto e maioria de votos para mandato de 4 anos, vedada a reeleição. O Presidente da
República seria auxiliado pelos Ministros de Estado, que passaram a ter responsabilidade pessoal e
solidária com o Presidente.

■ Poder Judiciário: foram estabelecidos como órgãos do Poder Judiciário: a) a Corte Suprema; b) os
Juízes e Tribunais federais; c) os Juízes e Tribunais militares; d) os Juízes e Tribunais eleitorais,
estabelecendo-se aos juízes as garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de
“vencimentos”. A Corte Suprema, com sede na Capital da República e jurisdição em todo o território
nacional, compunha-se de 11 Ministros.

■ Constituição rígida: nos termos do art. 178, caput, “a Constituição poderá ser emendada, quando as
alterações propostas não modificarem a estrutura política do Estado (arts. 1.º a 14, 17 a 21); a
organização ou a competência dos poderes da soberania (Capítulos II, III e IV do Título I; o Capítulo V
do Título I; o Título II; o Título III; e os arts. 175, 177, 181, este mesmo art. 178); e revista, no caso
contrário”. O art. 178, § 5.º, fixou, como cláusula pétrea, a forma republicana federativa.

■ Declaração de direitos: nos termos do art. 108, constitucionaliza-se o voto feminino, com valor igual
ao masculino, conforme já havia sido previsto no art. 2.º do Código Eleitoral de 1932 (Dec. n. 21.076, de
24.02.1932). Outra garantia foi a constitucionalização do voto secreto (também chamado de “voto
australiano” por ter surgido, pela primeira vez, na Austrália, em 1856), que já havia sido assegurada
pelo Código Eleitoral de 1932.
Vários direitos clássicos são mantidos. Inovando, em razão do caráter social da Constituição, são
destacados novos títulos, como o da ordem econômica e social (Título IV), da família, educação e cultura
(Título V) e da segurança nacional (Título VI).
Prestigiam-se, assim, a legislação trabalhista e a representação classista.
Dentre as novidades dos remédios constitucionais, destacamos a previsão, pela primeira vez, do
mandado de segurança (art. 113, n. 33) e da ação popular (art. 113, n. 38). 106

■ 2.6.6. Constituição de 1937
Getúlio Vargas foi eleito e empossado para governar de 1934 até 1938. Contudo, durante esse
período, um forte antagonismo foi percebido entre a direita fascista de um lado (em especial a Ação
Integralista Brasileira — AIB), defendendo um Estado autoritário, e o movimento de esquerda de

outro, destacando ideais socialistas, comunistas e sindicais (em especial a formação, em 1935, da
Aliança Nacional Libertadora — ANL).

■ direita fascista
■ Estado autoritário
■ Ação Integralista Brasileira — AIB

■ movimento de esquerda
X

■ ideais socialistas, comunistas e sindicais
■ Aliança Nacional Libertadora — ANL

Em 11 de julho de 1935, o Governo fechou a Aliança Nacional Libertadora — ANL, considerando-a
ilegal com base na “Lei de Segurança Nacional”, cujo estopim da crise foi o manifesto lançado por Luís
Carlos Prestes.
Em razão da Intentona Comunista (novembro de 1935 — Natal, Recife e Rio de Janeiro —
insurreição político-militar que contava com o apoio do Partido Comunista Brasileiro e de ex-tenentes —
agora militares comunistas —, e que tinha o objetivo de derrubar Getúlio Vargas e instalar o socialismo
no Brasil), o estado de sítio foi decretado pelo Governo e se deflagrou um forte movimento de repressão
ao comunismo, inclusive com o apoio da famigerada “Polícia Especial”.
Getúlio Vargas e o Governo tiveram o apoio do Congresso Nacional, que decretou o “estado de
guerra”.
Em 30 de setembro de 1937, os jornais noticiaram que o Estado-Maior do Exército havia descoberto
um plano comunista para a tomada do Poder (“Plano Cohen”). Este foi o “estopim” para que o Governo
decretasse o golpe como suposta “salvação” contra o comunismo que parecia “assolar” o País.
Tendo o apoio dos Generais Góis Monteiro (Chefe do Estado-Maior do Exército) e Eurico Gaspar
Dutra (Ministro da Guerra), bem como diante de uma nova decretação de “estado de guerra” pelo
Congresso Nacional, em 10 de novembro de 1937 Getúlio Vargas dá o golpe ditatorial, centralizando o
poder e fechando o Congresso Nacional.
Era o início do que Vargas intitulou de “nascer da nova era”, outorgando-se a Constituição de 1937,
influenciada por ideais autoritários e fascistas, instalando a ditadura (“Estado Novo”), que só teria fim
com a redemocratização pelo texto de 1945, e se declarando, em todo o País, o estado de emergência.
A Carta de 1937, elaborada por Francisco Campos, foi apelidada de “Polaca” em razão da
influência sofrida pela Constituição polonesa fascista de 1935, imposta pelo Marechal Josef Pilsudski.
Deveria ter sido submetida a plebiscito nacional, nos termos de seu art. 187, o que nunca aconteceu.
Além de fechar o Parlamento, o Governo manteve amplo domínio do Judiciário. A Federação foi
abalada pela nomeação dos interventores. Os direitos fundamentais foram enfraquecidos, sobretudo em
razão da atividade desenvolvida pela “Polícia Especial” e pelo “DIP — Departamento de Imprensa e

Propaganda”. Para piorar, pelo Decreto-lei n. 37, de 02.12.1937, os partidos políticos foram dissolvidos.
Apesar do regime extremamente autoritário, na medida em que o Estado, centralizador, atuava
diretamente na economia, não se pode negar o seu importante crescimento nesse setor.
Buscando atrair o apoio popular, a política desenvolvida foi denominada “populista”, consolidando-se
as Leis do Trabalho (CLT) e importantes direitos sociais, como o salário mínimo.
Algumas características, então, podem ser esquematizadas:

■ Forma de Governo: nos termos do art. 1.º, o Brasil é uma República. O poder político emana do
povo e é exercido em nome dele e no interesse do seu bem-estar, de sua honra, de sua independência e de
sua prosperidade.

■ Forma de Estado: o Brasil é um Estado federal, constituído pela união indissolúvel dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios. É mantida a sua atual divisão política e territorial.
Na prática, contudo, as autonomias estaduais foram reduzidas, e podemos dizer que o regime
federativo foi simplesmente “nominal”, havendo constante, senão até permanente, assunção dos governos
estaduais por interventores federais. Por sua vez, os vereadores e prefeitos eram nomeados pelos
interventores de cada Estado.

■ Distrito Federal — Capital do Brasil, tendo por sede a cidade do Rio de Janeiro: nos termos do
art. 7.º, o Distrito Federal, que continuou como capital federal, como sede do Governo da República, era
administrado pela União. Explicitando, de acordo com o art. 30, o Distrito Federal era administrado por
Prefeito nomeado pelo Presidente da República, com a aprovação do Conselho Federal, e demissível ad
nutum, cabendo as funções deliberativas ao Conselho Federal.

■ Não há mais religião oficial: continuava o Brasil como país leigo, laico ou não confessional, não
havendo, contudo, a invocação da “proteção de Deus” no preâmbulo da Constituição.

■

Organização dos “Poderes”: a teoria clássica da tripartição de “Poderes” de Montesquieu foi

formalmente mantida. Entretanto, na prática, tendo em vista o forte traço autoritário do regime, o
Legislativo e o Judiciário foram “esvaziados”.

■ Poder Legislativo: de acordo com o art. 38, o Poder Legislativo seria exercido pelo Parlamento
Nacional com a colaboração do Conselho da Economia Nacional e do Presidente da República.
Havia a previsão de composição do Parlamento Nacional por duas Câmaras: a Câmara dos
Deputados e o Conselho Federal. Como se percebe, o Senado Federal deixou de existir durante o
Estado Novo.
A Câmara dos Deputados seria composta de representantes do povo, eleitos mediante sufrágio
indireto para mandato de 4 anos. Já o Conselho Federal seria composto de representantes dos Estados e

10 membros nomeados pelo Presidente da República. A duração do mandato era de 6 anos.
Cabe alertar, no entanto, que, segundo o art. 178, foram dissolvidos a Câmara dos Deputados, o Senado
Federal, as Assembleias Legislativas dos Estados e as Câmaras Municipais, marcando-se eleições
futuras para o novo Parlamento. Enquanto não se reunisse o Parlamento nacional, o Presidente da
República tinha o poder de expedir decretos-leis sobre todas as matérias da competência legislativa da
União. Na prática, o Legislativo nunca chegou a se instalar.

■ Poder Executivo: na dicção do art. 73, o Presidente da República, autoridade suprema do Estado,
coordenava a atividade dos órgãos representativos, de grau superior, dirigia a política interna e externa,
promovia ou orientava a política legislativa de interesse nacional, e superintendia a administração do
País.
A eleição indireta foi estabelecida para a escolha do Presidente da República, que cumpriria mandato
de 6 anos.

■ Poder Judiciário: eram órgãos do Poder Judiciário (art. 90): a) o Supremo Tribunal Federal; b) os
Juízes e Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; c) os Juízes e Tribunais militares. A
Justiça Eleitoral foi extinta e, conforme já visto, também os partidos políticos.
O Judiciário, contudo, foi “esvaziado”. Como exemplo, nos termos do art. 96, parágrafo único, no
caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei que, a juízo do Presidente da República, fosse
necessária ao bem-estar do povo, à promoção ou defesa de interesse nacional de alta monta, poderia ele
submetê-la novamente ao exame do Parlamento: se este a confirmasse por 2/3 dos votos em cada uma das
Câmaras, ficaria sem efeito a decisão do Tribunal.
Outra demonstração de “força” do poder central está no art. 170, ao estabelecer que, durante o estado
de emergência ou o estado de guerra, os atos praticados em virtude deles não poderiam ser conhecidos
por qualquer Juiz ou Tribunal.

■ Declaração de direitos: não houve previsão do mandado de segurança nem da ação popular. Não se
tratou dos princípios da irretroatividade das leis e da reserva legal. O direito de manifestação do
pensamento foi restringido, pois previa o art. 122, n. 15, “a”, que, com o fim de garantir a paz, a ordem e
a segurança pública, a censura prévia da imprensa, do teatro, do cinematógrafo, da radiodifusão podia
ser exercida, facultando-se à autoridade competente proibir a circulação, a difusão ou a representação.
Nenhum jornal poderia recusar a inserção de comunicados do Governo, nas dimensões taxadas em lei
(art. 122, n. 15, “b”).
Segundo o art. 122, n. 13 (e em sua redação determinada pela Lei Constitucional n. 1, de 16.05.1938),
além dos casos previstos na legislação militar para o tempo de guerra, a pena de morte poderia ser
aplicada para crimes políticos e nas hipóteses de homicídio cometido por motivo fútil e com extremos

de perversidade.
Nos termos do art. 177, que vigorou durante todo o Estado Novo, embora o seu prazo inicial tenha sido
limitado a 60 dias (tendo em vista a faculdade trazida pela Lei Constitucional n. 2, de 16.05.1938), o
Governo poderia aposentar ou reformar, de acordo com a legislação em vigor, os funcionários civis e
militares cujo afastamento se impusesse a juízo exclusivo do “Governo”, no interesse do serviço público
ou por conveniência do regime.
Foi declarado o estado de emergência (art. 186), que, suspendendo direitos e garantias individuais,
só veio a ser revogado pela Lei n. 16, de 30.11.1945.
A greve e o lock-out foram proibidos, tendo sido declarados recursos antissociais nocivos ao trabalho
e ao capital e incompatíveis com os superiores interesses da produção nacional (art. 139).
O art. 173, na sua redação determinada pela Lei Constitucional n. 7, de 30.09.1942, estabeleceu a
possibilidade de declarar o “estado de guerra”, com restrição a direitos fundamentais e, ainda, o
julgamento de crimes cometidos contra a estrutura das instituições, a segurança do Estado e dos
cidadãos pela Justiça Militar ou pelo Tribunal de Segurança Nacional. Este último só veio a ser
extinto pela Lei Constitucional n. 14, de 17.09.1945.
A tortura foi utilizada como instrumento de repressão, situação essa simbolizada pela entrega de Olga
Benário, mulher de Luís Carlos Prestes, líder comunista no Brasil, que viria a ser assassinada em campo
de concentração nazista na Alemanha.

■

Nacionalização formal da economia e conquista de direitos e vantagens trabalhistas: muito

embora essa “triste” realidade ditatorial, durante o período houve inegável “nacionalização formal da
economia”, bem como “controle sobre certas áreas estratégicas de produção, como mineração, aço e
petróleo”, configurando, assim, importante “expansão capitalista”. 107
Podemos citar as seguintes estatais criadas durante o período: Companhia Vale do Rio Doce (1942),
Companhia Nacional de Álcalis (1943), Fábrica Nacional de Motores (1943) e Companhia Hidroelétrica
do São Francisco (1945).
Também tivemos avanços no campo trabalhista. Contudo, como anota Barroso, nesse contexto, “... a
Constituição não desempenhou papel algum, substituída pelo mando personalista, intuitivo, autoritário.
Governo de fato, de suporte policial e militar, sem submissão sequer formal à Lei maior, que não teve
vigência efetiva, salvo quanto aos dispositivos que outorgavam ao chefe do Executivo poderes
excepcionais”. 108

■ 2.6.7. Constituição de 1946

Durante a Segunda Guerra Mundial, o Governo brasileiro declarou ofensiva contra os países do
“Eixo” (destacando-se como principais potências a Alemanha, a Itália e o Japão), entrando no confronto
ao lado dos “Aliados” (destacando-se como principais potências a China, a França, a Grã-Bretanha, a
União Soviética e os Estados Unidos). Como marco histórico, em 1943, ressaltamos a criação da FEB —
Força Expedicionária Brasileira.
A entrada na Guerra fez com que Vargas perdesse importante apoio, situação essa materializada na
publicação, em 24 de outubro de 1943, do Manifesto dos Mineiros, carta assinada por intelectuais que
apontava a contradição entre a política interna e a externa.
Isso porque, ao aderir à Guerra ao lado dos “Aliados”, buscando enfrentar as ditaduras nazifascistas
de Mussolini e Hitler (países do “Eixo”), parecia natural que o fascismo fosse “varrido” da realidade
brasileira, não se sustentando, internamente, a contradição de manter um Estado arbitrário com base em
uma Constituição inspirada no modelo fascista e externamente lutar contra esse regime.
Outros documentos, na mesma linha do Manifesto dos Mineiros, foram assinados. Essa crise política
forçou Vargas a assinar o Ato Adicional em 1945 (Lei Constitucional n. 9, de 28.02.1945), convocando
eleições presidenciais e marcando a derrocada final do “Estado Novo”.
Durante a campanha eleitoral, surge o movimento chamado “queremismo”, que significava “Queremos
Getúlio”, e tudo levava a crer, especialmente com o apoio do partido comunista, agora legalizado, que
Getúlio iria continuar e, eventualmente, até dar um novo golpe.
Em 29 de outubro de 1945, Vargas tentou substituir o chefe de Polícia do Distrito Federal por seu
irmão, Benjamin Vargas. Além disso, nomeou João Alberto para Prefeito do Rio de Janeiro, fatos que
precipitariam o fim do Estado Novo, já que davam a entender a vontade de Vargas continuar no Poder.
Esses fatos culminaram com a “expulsão” de Vargas do poder pelos Generais Gaspar Dutra e Góis
Monteiro, sendo, assim, deposto pelas Forças Armadas.
Convocado pelas Forças Armadas, o Executivo passou a ser exercido pelo então Presidente do STF,
Ministro José Linhares, que governou de 29.10.1945 a 31.01.1946, até assumir, eleito pelo voto direto e
com mais de 55% de aprovação dos eleitores, o General Gaspar Dutra como o novo Presidente da
República.
José Linhares praticou importantes atos, como: a) a revogação do art. 177 (que permitia a
aposentadoria ou reforma compulsórias, a exclusivo juízo do Governo, de funcionários civis e militares);
b) a extinção do Tribunal de Segurança Nacional; c) a revogação do estado de emergência; d) a
extinção do Conselho de Economia Nacional; e) a abolição da regra que permitia o esvaziamento da
efetividade das decisões do STF em controle de constitucionalidade (art. 96, parágrafo único).
A Lei Constitucional n. 13, de 12.11.1945, atribuiu poderes constituintes ao Parlamento que seria

eleito em 02.12.1945 para a elaboração da nova Constituição do Brasil.
A Assembleia Constituinte foi instalada em 1.º.02.1946, vindo o texto a ser promulgado em
18.09.1946. Tratava-se da redemocratização do País, repudiando-se o Estado totalitário que vigia
desde 1930.
O texto inspirou-se nas ideias liberais da Constituição de 1891 e nas ideias sociais da de 1934. Na
ordem econômica, procurou harmonizar o princípio da livre-iniciativa com o da justiça social.

■ Forma de Governo Republicana e Forma de Estado Federativa: nos termos do art. 1.º, os Estados
Unidos do Brasil mantêm, sob o regime representativo, a Federação e a República. Prestigiam o
municipalismo.

■ Capital da União: o Distrito Federal

continuou como a Capital da União e na área geográfica do

antigo Município Neutro (a cidade do Rio de Janeiro).
Cabe lembrar, contudo, a previsão do art. 4.º do ADCT: a Capital da União será transferida para o
planalto central do País. Promulgado este Ato, o Presidente da República, dentro em 60 dias, nomeará
uma Comissão de técnicos de reconhecido valor para proceder ao estudo da localização da nova Capital.
O estudo previsto no parágrafo antecedente será encaminhado ao Congresso Nacional, que deliberará a
respeito, em lei especial, e estabelecerá o prazo para o início da delimitação da área a ser incorporada
ao domínio da União. Findos os trabalhos demarcatórios, o Congresso Nacional resolverá sobre a data
da mudança da Capital. Efetuada a transferência, o atual Distrito Federal passará a constituir o Estado da
Guanabara.
Como se sabe, cumprindo o “Plano de Metas” (“50 anos em 5”), Juscelino Kubitschek, além de suas
importantes realizações econômicas, implementa a construção de Brasília, inaugurada em 21 de abril de
1960. Nessa data, conforme mandamento estabelecido na Constituição, o então Distrito Federal é
transformado no Estado da Guanabara, com os mesmos limites geográficos, tendo por capital e sede do
Governo a cidade do Rio de Janeiro (cf. Lei n. 3.752/60, conhecida como Lei San Tiago Dantas,
deputado federal encarregado de elaborar o projeto de criação do novo Estado, que ditou normas para a
convocação da Assembleia Constituinte).
A título de curiosidade, o Estado da Guanabara não foi dividido em municípios, decisão essa que
encontrou apoio popular no plebiscito realizado em 21 de abril de 1963, além de ter curta duração
(1960-1975). Por força do art. 8.º, da LC n. 20/74, a partir de 15.03.1975, os Estados do Rio de Janeiro
e da Guanabara passaram a constituir um único Estado (fusão), sob a denominação de Estado do Rio de
Janeiro, sendo a cidade do Rio de Janeiro a Capital.

■ Inexistência de religião oficial: continuou o País leigo, muito embora a expressa menção a “Deus” no
preâmbulo.

■

Organização dos “Poderes”: a teoria clássica da tripartição de “Poderes” de Montesquieu foi

restabelecida.

■ Poder Legislativo:

consoante previa o art. 37, o Poder Legislativo era exercido pelo Congresso

Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, reaparecendo o bicameralismo
igual.
A Câmara dos Deputados compunha-se de representantes do povo, eleitos, segundo o sistema de
representação proporcional, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Territórios, para mandato de 4
anos.
O Senado Federal, por sua vez, compunha-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal,
eleitos segundo o princípio majoritário e para mandato de 8 anos. Cada Estado, e bem assim o Distrito
Federal, elegia 3 Senadores, renovando-se a representação de cada Estado e a do Distrito Federal de 4
em 4 anos, alternadamente, por 1 e por 2/3.
Nos termos do art. 61, as funções de Presidente do Senado Federal eram exercidas pelo VicePresidente da República.
Nos termos do art. 141, § 13, constitucionalizaram-se os Partidos Políticos, sendo vedada a
organização, o registro ou o seu funcionamento nas hipóteses em que o programa ou a ação contrariassem
o regime democrático, baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do
homem.

■

Poder Executivo: retomando a normalidade democrática, o Presidente da República deveria ser

eleito de forma direta para mandato de 5 anos, junto com o vice, que, como visto, acumulava a função
de Presidente do Senado Federal.

■ Poder Judiciário: foi retomada a situação de normalidade.
O Poder Judiciário era exercido pelos seguintes órgãos: a) Supremo Tribunal Federal; b) Tribunal
Federal de Recursos; c) Juízes e Tribunais militares; d) Juízes e Tribunais eleitorais; e) Juízes e
Tribunais do trabalho.

■ Declaração de

direitos: o mandado de segurança e a ação popular foram restabelecidos no texto

constitucional.
O art. 141, § 4.º, consagrou o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional ao estabelecer
que “a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual”.
Conforme referido, passa-se, pela primeira vez, a prever regras para os partidos políticos (art. 141, §
13).
Pelo art. 141, § 31, vedou-se, caracterizando o cunho humanitário, a pena de morte (salvo as

disposições da legislação militar em tempo de guerra com país estrangeiro), a de banimento, a de
confisco e a de caráter perpétuo.
Nos termos do art. 158, foi reconhecido o direito de greve. As várias garantias dos trabalhadores já
conquistadas durante o “Estado Novo” foram mantidas, marcando importante “degrau” na evolução
social do País.

■

Instituição do parlamentarismo: perdendo o apoio político, tanto do centro como da direita, o

Presidente Jânio Quadros renunciou em 25 de agosto de 1961, encaminhando carta ao Congresso
Nacional pela qual afirmava que teria sido pressionado por “forças ocultas terríveis”.
O Vice-Presidente João Goulart (Jango) estava na China e, assim, as Forças Armadas tentaram impedir
o seu retorno, tendo em vista o receio com suas ligações comunistas.
Não aceitando o inconstitucional afastamento de Jango, o Congresso Nacional, tentando ser
conservador, aprovou, em 02.09.1961, o regime parlamentarista (que também já havia sido
experimentado durante o Império).
A grande novidade era a dualidade do Executivo, exercido pelo Presidente da República e pelo
Conselho de Ministros, cabendo a estes a responsabilidade política do Governo. Conforme o art. 3.º, I,
da EC n. 4/61, o Presidente da República nomeava o Primeiro-Ministro, que, por sua vez, escolhia os
demais Ministros a serem nomeados pelo Presidente da República.
Feito o referendo, em 06.01.1963, o povo determinou o retorno imediato ao presidencialismo,
conforme já estudado no item 17.1.2.1, que remanesceria até a Revolução Militar de 1964.

■ 2.6.8. Golpe Militar de 1964
Jango foi derrubado por um movimento militar que eclodiu em 31.03.1964, tendo sido acusado de estar
a serviço do “comunismo internacional”. Instalava-se, assim, uma nova “ordem revolucionária” no País.
O General Costa e Silva, o Brigadeiro Francisco Correia de Melo e o Almirante Augusto Rademaker,
militares vitoriosos, constituíram o chamado Supremo Comando da Revolução e, em 09.04.1964,
baixaram o Ato Institucional n. 1, de autoria de Francisco Campos (o mesmo que elaborou a Carta de
1937), com muitas restrições à democracia: a) o Comando da Revolução poderia decretar o estado de
sítio (art. 6.º); b) conferia-se o poder de aposentar civis ou militares (art. 7.º); c) sem as limitações
previstas na Constituição estabelecia-se a possibilidade de suspender direitos políticos pelo prazo de 10
anos, cassar mandatos legislativos federais, estaduais e municipais, excluída a apreciação judicial desses
atos etc. (art. 10).
O AI 2/65, após ter estabelecido eleições indiretas para Presidente e Vice-Presidente da República,

foi seguido pelo de n. 3, que também as estabeleceu em âmbito estadual.
O Congresso Nacional foi fechado em 1966, sendo reaberto, posteriormente, nos termos do AI 4/66
para aprovar a Constituição de 1967.
Alguns autores entendem que o texto de 1967 teria sido “promulgado”, já que votado nos termos do art.
1.º, § 1.º, do AI 4/66. Contudo, em razão do “autoritarismo” implantado pelo Comando Militar da
Revolução, não possuindo o Congresso Nacional liberdade para alterar substancialmente o novo Estado
que se instaurava, preferimos dizer que o texto de 1967 foi outorgado unilateralmente (apesar de
formalmente votado, aprovado e “promulgado”) pelo regime ditatorial militar implantado.
Em conclusão, pode-se afirmar que a Constituição de 1946 foi suplantada pelo Golpe Militar de 1964.
Embora continuasse existindo formalmente, o País passou a ser governado pelos Atos Institucionais e
Complementares, 109 com o objetivo de consolidar a “Revolução Vitoriosa”, que buscava combater e
“drenar o bolsão comunista” que assolava o Brasil.

■ 2.6.9. Constituição de 1967
Na mesma linha da Carta de 1937, a de 1967 concentrou, bruscamente, o poder no âmbito federal,
esvaziando os Estados e Municípios e conferindo amplos poderes ao Presidente da República. Houve
forte preocupação com a segurança nacional. Algumas características podem ser destacadas:

■ Forma de Governo: República.
■ Forma de Estado: muito embora o art. 1.º

estabelecesse ser o Brasil uma República Federativa,

constituída, sob o regime representativo, pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios, na prática, o que se percebeu foi um duro “golpe” no federalismo, mais se aproximando de
um Estado unitário centralizado do que federativo.

■ Capital da União: nos termos do art. 2.º, o Distrito Federal permaneceu como a Capital da União,
lembrando que os Poderes da República já haviam sido transferidos para Brasília, no Planalto Central
do País, inaugurada em 21 de abril de 1960.

■ Inexistência de religião oficial: continuou o Brasil a ser um país leigo, embora houvesse a expressa
menção a “Deus” no preâmbulo.

■

Organização dos “Poderes”: a teoria clássica da tripartição de “Poderes” de Montesquieu foi

formalmente mantida. Anota Celso Bastos, acertadamente, que, apesar da previsão da tripartição de
Poderes, “... no fundo existia um só, que era o Executivo, visto que a situação reinante tornava por
demais mesquinhas as competências tanto do Legislativo quanto do Judiciário...”. 110

■ Poder Legislativo: a teor do art. 29, o Poder Legislativo era exercido pelo Congresso Nacional, que

se compunha da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A Câmara dos Deputados era formada por
representantes do povo, eleitos por voto direto e secreto, em cada Estado e Território e para mandato de
4 anos. O Senado Federal compunha-se de representantes dos Estados, eleitos pelo voto direto e secreto,
segundo o princípio majoritário. Cada Estado elegia 3 Senadores, com mandato de 8 anos, renovando-se
a representação de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1 e por 2/3.
Na prática, contudo, como visto, o Legislativo teve a sua competência diminuída.
Além disso fortaleceu-se a representação dos Deputados nos Estados menores: “o número de
Deputados será fixado em lei, em proporção que não exceda de um para cada trezentos mil habitantes, até
vinte e cinco Deputados, e, além desse limite, um para cada milhão de habitantes” (art. 41, § 2.º).

■ Poder Executivo: fortalecido, era eleito para mandato de 4 anos, de maneira indireta por sufrágio do
Colégio Eleitoral, composto pelos membros do Congresso Nacional e de Delegados indicados pelas
Assembleias Legislativas dos Estados, em sessão pública e mediante votação nominal.
O Presidente da República legislava por decretos-leis, que poderiam ser editados em casos de
urgência ou de interesse público relevante, e desde que não resultassem em aumento de despesa sobre as
seguintes matérias: a) segurança nacional; b) finanças públicas.
O art. 58, parágrafo único, previa a criticada aprovação por decurso de prazo do decreto-lei, já que,
publicado o texto, que tinha vigência imediata, o Congresso Nacional o aprovava ou o rejeitava, dentro
de 60 dias, não podendo emendá-lo. Se, porém, nesse prazo não houvesse deliberação, o texto seria tido
como aprovado.
Nos termos do art. 60, estrategicamente, estabeleceu-se a iniciativa exclusiva do Presidente da
República para certas matérias, ou seja, só ele poderia deflagrar (dar início) o processo legislativo.

■ Poder Judiciário: o Poder Judiciário da União era exercido pelos seguintes órgãos: Supremo Tribunal
Federal; Tribunal Federal de Recursos e Juízes Federais; Tribunais e Juízes Militares; Tribunais e Juízes
Eleitorais; Tribunais e Juízes do Trabalho. Havia previsão da Justiça Estadual. Em razão do centralismo,
o Judiciário também teve a sua competência diminuída.

■ Declaração de direitos: havia exagerada possibilidade de suspensão de direitos políticos por 10 anos
(art. 151).
Houve a previsão de se tornar perdida a propriedade para fins de reforma agrária, mediante o
pagamento de indenização com títulos da dívida pública.
Os direitos dos trabalhadores foram definidos com maior eficácia.

■ Sistema tributário: conforme anota Celso Bastos, “... o Sistema Tributário Nacional, que há pouco
sofrera uma modificação, por meio da Emenda Constitucional n. 18 à Constituição de 1946, foi em
princípio mantido. Contudo, a discriminação de rendas, ampliando a técnica do federalismo

cooperativo, acabou por permitir uma série de participações de uma entidade na receita da outra, com
acentuada centralização. Quanto à matéria orçamentária aparecem o orçamento-programa, os programas
plurianuais de investimento, além da própria atualização do sistema orçamentário”. 111

■ AI-5, de 13.12.1968: o AI-5, o famigerado e mais violento ato baixado pela ditadura, perduraria até a
sua revogação pela EC n. 11, de 17.10.1978, fixando as seguintes “atrocidades”, 112 nos termos de sua
ementa:
a) formalmente, foram mantidas a Constituição de 24.01.1967 e as Constituições Estaduais, com as
modificações constantes do AI-5;
b) o Presidente da República poderia decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias
Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só
voltando a funcionar quando convocados seus membros pelo Presidente da República;
c) o Presidente da República, no interesse nacional, poderia decretar a intervenção nos Estados e
Municípios, sem as limitações previstas na Constituição;
d) os direitos políticos de quaisquer cidadãos poderiam ser suspensos pelo prazo de 10 anos e
cassados os mandatos eletivos federais, estaduais e municipais;
e) ficaram suspensas as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade, inamovibilidade e
estabilidade, bem como a de exercício em funções por prazo certo;
f) o Presidente da República, em quaisquer dos casos previstos na Constituição, poderia decretar o
estado de sítio e prorrogá-lo, fixando o respectivo prazo;
g) o Presidente da República poderia, após investigação, decretar o confisco de bens de todos quantos
tivessem enriquecido ilicitamente, no exercício do cargo ou função;
h) suspendeu-se a garantia de habeas corpus, nos casos de crimes políticos, contra a segurança
nacional, a ordem econômica e social e a economia popular (art. 10 do AI-5);
i) finalmente, a triste previsão do art. 11 do AI-5: “excluem-se de qualquer apreciação judicial todos
os atos praticados de acordo com este Ato Institucional e seus Atos Complementares, bem como os
respectivos efeitos”.
No mesmo dia em que o AI-5 foi baixado por Costa e Silva, o Congresso Nacional foi fechado, nos
termos do Ato Complementar n. 38, de 13.12.1968, situação essa que perdurou por mais de 10 meses.

■ 2.6.10. “Constituição” de 1969 — EC n. 1, de 17.10.1969
A EC n. 1/69 não foi subscrita pelo Presidente da República Costa e Silva (15.03.1967 a 31.08.1969),
impossibilitado de governar por sérios problemas de saúde, nem, “estranhamente”, pelo Vice-Presidente

Pedro Aleixo, um civil.
Com base no AI 12, de 31.08.1969, consagrou-se no Brasil um governo de “Juntas Militares”, uma
vez que referido ato permitia que, enquanto Costa e Silva estivesse afastado por motivos de saúde,
governassem os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar. Nesse sentido, e
com “suposto” fundamento, é que a EC n. 1/69 foi baixada pelos Militares, já que o Congresso Nacional
estava fechado. 113
Sem dúvida, dado o seu caráter revolucionário, podemos considerar a EC n. 1/69 como a manifestação
de um novo poder constituinte originário, outorgando uma nova Carta, que “constitucionalizava” a
utilização dos Atos Institucionais. Nos termos de seu art. 182, manteve em vigor o AI-5 e todos os demais
atos baixados. O mandato do Presidente foi aumentado para 5 anos, continuando a eleição a ser indireta.
Durante o governo do General Emílio Médici (30.10.1969 a 15.03.1974), o País experimentou o
denominado “milagre econômico”, 114 que trouxe uma pequena ilusão de pontos positivos ao novo
regime (extremamente duro e autoritário, deixe-se bem claro).
Logo em seguida, do ponto de vista econômico, o governo de Ernesto Geisel (15.03.1974 a
15.03.1979) foi marcado por forte inflação e grave crise econômica (sobretudo em razão do petróleo).
O governo perdia força e temia a oposição, especialmente após a derrota nas eleições legislativas de
novembro de 1974.
Nesse contexto, o governo baixou a Lei Falcão (Lei n. 6.339, de 1.º.07.1976, assim apelidada já que
Armando Ribeiro Falcão era o Ministro da Justiça que referendava o ato), reduzindo a propaganda
política e, portanto, prejudicando a oposição.
O Presidente Geisel baixou, também, o Pacote de Abril de 1977, dissolvendo o Congresso Nacional e
editando 14 emendas e 6 decretos, destacando-se as seguintes medidas:
a) redução do quorum para aprovação de EC de 2/3 para maioria absoluta, flexibilizando, assim, a
teórica rigidez constitucional;
b) estabelecimento da avocatória, conforme o previsto no art. 119, I, “o”, da EC n. 1/69, introduzido
pela EC n. 7/77: “as causas processadas perante quaisquer juízos ou Tribunais, cuja avocação deferir
a pedido do Procurador-Geral da República, quando decorrer imediato perigo de grave lesão à ordem,
à saúde, à segurança ou às finanças públicas, para que se suspendam os efeitos de decisão proferida e
para que o conhecimento integral da lide lhe seja devolvido”; 115
c) um terço dos Senadores passou a ser “eleito” pelas Assembleias Legislativas, ou melhor, pelo
Colégio Eleitoral estadual, nos termos do art. 41, § 2.º, na redação conferida pela EC n. 8/77. Como a
ARENA (partido governamental) detinha a maioria (com a exceção do Estado da Guanabara, no qual
saiu vitorioso o MDB), na prática se presenciou uma esquisita “nomeação” dos Senadores (já que a

ARENA detinha a maioria nos Estados), que, ironicamente, foram apelidados pela população de
Senadores biônicos;
d) aumento do mandato do Presidente da República de 5 (EC n. 1/69) para 6 anos (EC n. 8/77);
e) manutenção da regra da proporcionalidade para a eleição de Deputados o que beneficiava os
Estados menores, nos quais, supostamente, o governo teria maior controle.
Em seguida, tivemos o pacote de junho de 1978, destacando-se:
a) a revogação total ao AI-5;
b) a suspensão das medidas que, com base no AI-5, cassaram direitos políticos;
c) a previsão de impossibilidade de suspensão do Congresso Nacional pelo Presidente da República,
eliminando, assim, alguns poderes presidenciais.
Era o início de um processo de redemocratização 116 que viria a ganhar força durante a presidência de
João Figueiredo (15.03.1979 a 15.03.1985 — mandato de 6 anos, conforme a EC n. 8/77), que por sua
vez teve a missão de pôr fim ao governo militar.

■ Lei da Anistia (Lei n. 6.683, de

28.08.1979): foi concedida a anistia para todos que, no período

compreendido entre 02.09.1961 e 15.08.1979, cometeram crimes políticos ou conexos com estes, crimes
eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e
Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário,
aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais
e Complementares. Nesse particular, cabe destacar que o STF, em 29.04.2010, no julgamento da ADPF
153, rejeitou o pedido de revisão da referida “Lei da Anistia” (cf. discussão sobre este assunto e a
punição do Brasil pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos no item 21.4.2).

■ Reforma Partidária — Lei n. 6.767, de 20.12.1979: ao modificar dispositivos da Lei n. 5.682, de 21
de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), a teor do art. 152 da Constituição, alterado pela
Emenda Constitucional n. 11/78, trouxe a importante novidade de pôr fim ao bipartidarismo (ARENA v.
MDB), regulamentando o pluripartidarismo partidário. A ARENA passou a chamar-se PDS (Partido
Democrático Social), e do MDB estabeleceram-se cinco partidos novos: PMDB, PP, PT, PDT e PTB.

■ EC n. 15, de

21.11.1980 — eleições diretas em âmbito estadual: em 1982, tivemos importante

marco histórico, qual seja, a eleição direta para Governadores de Estado em razão da alteração trazida
pela EC n. 15/80. O PDS ganhou em 12 Estados, o PMDB, em 10, e o PDT, em 1.

■ “Diretas Já”: em 18.04.1983, o então Deputado Federal Dante de Oliveira apresentou a PEC n. 5/83,
propondo eleição direta para Presidente e Vice-Presidente da República. A PEC ganhou o apoio popular
e se transformou no importante movimento que ficou conhecido como “Diretas Já”. Apesar da pressão da

sociedade civil, em 25.04.1984, a denominada “PEC Dante de Oliveira” foi rejeitada. Diante dessa
situação, o Colégio Eleitoral acabou elegendo, em 15.01.1985, embora pelo voto indireto, pela primeira
vez, após mais de 20 anos de ditadura militar, um civil — o que caracterizou o fim do regime militar —,
Tancredo Neves, mineiro de São João Del Rei, que prometeu estabelecer a “Nova República”,
democrática e social.
Sua posse estava marcada para o dia 15.02.1985, mas Tancredo Neves adoeceu gravemente na
véspera, não tomou posse e veio a falecer, para tristeza e comoção do País, no dia 21.04.1985. José
Ribamar Ferreira de Araújo Costa — José Sarney (15.03.1985 a 15.03.1990), o Vice-Presidente,
assumiu a presidência com importante particularidade: era o primeiro governo civil após o movimento
militar de 1964.
Embora não tenha tomado posse em razão de sua enfermidade, a Lei n. 7.465/86 incluiu o nome de
Tancredo Neves na “galeria dos que foram ungidos pela Nação brasileira para a Suprema
Magistratura”, ou seja, na galeria dos Ex-Presidentes da República. 117
Na medida em que Tancredo Neves sempre cogitou da elaboração de uma “Comissão de Notáveis”
para elaborar um anteprojeto de Constituição, José Sarney, o novo Presidente, considerando o
compromisso assumido pela Aliança Democrática perante a Nação, instituiu, pelo Decreto n.
91.450/1985, junto à Presidência da República, uma Comissão Provisória de Estudos Constitucionais,
composta de 50 membros de livre escolha do Chefe do Executivo e com o objetivo de desenvolver
pesquisas e estudos fundamentais, no interesse da Nação brasileira, para futura colaboração com os
trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte.
Essa Comissão, conhecida por Comissão Afonso Arinos, nome de seu presidente, entregou um
anteprojeto de Constituição em 18.09.1986, que foi publicado no DOU de 26.09.1986, com 436 artigos
no corpo e 32 nas Disposições Gerais e Transitórias.
O texto final elaborado pela Comissão Afonso Arinos, todavia, foi rejeitado por José Sarney, tendo em
vista, entre outras razões, ter optado pelo sistema parlamentarista, o que diminuiria os poderes do
Presidente.
Em seguida, buscando cumprir o mandamento da EC n. 26, de 27.11.1985, 118 que determinou a
convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, finalmente ela foi instalada, mesmo sem partir de
um projeto previamente elaborado, em 1.º.02.1987, sob a presidência do Ministro do STF José Carlos
Moreira Alves.
Como anota Barroso, “além das dificuldades naturais, advindas da heterogeneidade das visões
políticas, também a metodologia de trabalho utilizada contribuiu para as deficiências do texto final.
Dividida, inicialmente, em 24 subcomissões e, posteriormente, em 8 comissões, cada uma delas elaborou

um anteprojeto parcial, encaminhado à Comissão de Sistematização. Em 25 de junho do mesmo ano, o
relator desta Comissão, Deputado Bernardo Cabral, apresentou um trabalho em que reuniu todos estes
anteprojetos em uma peça de 551 artigos! A falta de coordenação entre as diversas comissões, e a
abrangência desmesurada com que cada uma cuidou de seu tema, foram responsáveis por uma das
maiores vicissitudes da Constituição de 1988: as superposições e o detalhismo minucioso, prolixo,
casuístico, inteiramente impróprio para um documento dessa natureza. De outra parte, o assédio dos
lobbies, dos grupos de pressão de toda ordem, gerou um texto com inúmeras esquizofrenias ideológicas e
densamente corporativo”. 119
Depois de tanto trabalho e dificuldades, como se sabe, a Constituição de 1988 foi promulgada em 5 de
outubro, redemocratizando o País, com importantes avanços.
Trata-se da denominada por Ulysses Guimarães, Presidente da Assembleia Nacional Constituinte,
Constituição Cidadã, tendo em vista a ampla participação popular durante a sua elaboração e a
constante busca de efetivação da cidadania.

■ 2.6.11. Constituição de 1988
Durante o governo Sarney, o pluripartidarismo foi ampliado, legalizando-se partidos como o PCB e o
PC do B, surgindo novos como o PSDB (dissidência de membros do PMDB) e o PL (Partido Liberal),
formado por ideais neoliberais do empresariado. Outro avanço foi a erradicação da “famigerada”
censura à imprensa, que assolou o País durante o governo militar. O sindicalismo e grandes centrais
(CUT e CGT) consolidaram-se.
Era a solidificação da transição entre o antigo regime e a “Nova República”. Em 1989, depois de 25
anos de regime de exceção, o povo elegia, pelo voto direto, em dois turnos, Fernando Collor de Mello
(15.03.1990 a 29.12.1992). Tendo em vista os vários escândalos de corrupção, em 02.10.1992, a Câmara
dos Deputados autoriza a abertura do processo de impeachment. Em 29.12.1992, Collor renuncia ao
mandato e os Senadores aprovam sua inabilitação política por 8 anos.
O Vice-Presidente de Collor, Itamar Franco (29.12.1992 a 1.º.01.1995) assume interinamente a
Presidência da República.
Em seguida, tivemos a eleição direta do sociólogo Fernando Henrique Cardoso (1.º.01.1995 a
1.º.01.1999) para mandato de 4 anos (mandato reduzido de 5 anos — redação original do texto de 1988
— para 4 anos, por força da EC de Revisão n. 5, de 07.06.1994). Durante o seu mandato, foi aprovada a
EC n. 16, de 04.06.1997, que, mantendo o mandato de 4 anos, permitiu uma única reeleição subsequente.
Com fundamento na nova redação conferida aos arts. 82 e 14, § 5.º, Fernando Henrique se torna o

primeiro presidente da história da República reeleito para um período subsequente (1.º.01.1999 a
1.º.01.2003).
Posteriormente, e também de forma democrática pelo voto direto, o povo elege o metalúrgico de
Garanhuns-PE, Luiz Inácio Lula da Silva, que exerceu seu primeiro mandato de 1.º.01.2003 a
1.º.01.2007. Lula foi reeleito em outubro de 2006 (em 2.º turno, com 60,83% dos votos válidos, em
disputa com Geraldo Alckmin), assumindo o novo mandato em 1.º.01.2007 e permanecendo até
1.º.01.2011, quando o Executivo Federal passou a ter por Chefe Dilma Vana Rousseff, a primeira
mulher em toda a história da nossa República, reeleita (em segundo turno, com 51,64% dos votos
válidos) junto com o Vice-Presidente da República, Michel Temer, para o seu segundo mandato, que se
iniciou em 1.º.01.2015. Suspensa de suas funções em 12.05.2016, em razão da instauração do processo
de impeachment pelo Senado Federal, até o fechamento desta edição ainda não se tinham informações
sobre o resultado do processo de afastamento (pendente).

■ Plebiscito: conforme já indicamos, tivemos o primeiro plebiscito no Brasil, com data inicial prevista
para 7 de setembro de 1993 (art. 2.º do ADCT), antecipada para 21 de abril de 1993 pela EC n. 2/92. O
resultado todos já conhecem, qual seja, a manutenção da república constitucional e do sistema
presidencialista de governo.
Ainda, nos termos do art. 3.º do ADCT, que fixava a manifestação do poder constituinte derivado
revisor após 5 anos contados da promulgação do texto, em 07.10.1993 foi instalada a sessão inaugural
dos trabalhos de “revisão constitucional”.
Após 237 dias de trabalho, tendo recebido cerca de 30.000 propostas, foram elaborados 74 projetos
de Emenda de Revisão, dos quais apenas 6 foram aprovados como EC de Revisão.
Além das citadas Emendas de Revisão, o texto original já foi alterado 92 vezes 120 (91 emendas
constitucionais, fruto da manifestação do poder constituinte derivado reformador), sofrendo profundas
modificações, tendo sido constantemente interpretadas as suas normas e preceitos pelo STF.
No preâmbulo da CF/88 foi instituído um Estado Democrático, destinado a assegurar os seguintes
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social
e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias:

■ o exercício dos direitos sociais e individuais;
■ a liberdade;
■ a segurança;
■ o bem-estar;
■ o desenvolvimento;

■ a igualdade;
■ a justiça.
Sendo democrática e liberal, a Constituição de 1988, que sofreu forte influência da Constituição
portuguesa de 1976, foi a que apresentou maior legitimidade popular, podendo ser destacadas as
seguintes características:

■ Forma de Governo: República, confirmada pelo plebiscito do art. 2.º do ADCT.
■ Sistema de Governo: presidencialista, confirmado pelo plebiscito do art. 2.º do ADCT.
■ Forma de Estado: Federação. Percebe-se sensível ampliação da autonomia administrativa

e

financeira dos Estados da Federação, bem como do Distrito Federal e Municípios. Inegavelmente,
contudo, a União continua fortalecida, caracterizando-se o texto como centralizador.
Foi criado o Estado de Tocantins (art. 13 do ADCT), e os Territórios Federais de Roraima e do
Amapá foram transformados em Estados Federados (art. 14 do ADCT). O Território Federal de Fernando
de Noronha foi extinto, e sua área reincorporada ao Estado de Pernambuco (art. 15 do ADCT).

■ Capital Federal: nos termos do art. 18, § 1.º, Brasília é a Capital Federal. Assim, o Distrito Federal,
ainda localizado no Planalto Central do Brasil, deixa de ser simples autarquia territorial e passa a ser
considerado ente federativo, com autonomia político-constitucional, apesar de parcialmente tutelada
pela União, como será estudado no item 7.7.3.

■ Inexistência de religião oficial: o Brasil é um país leigo, laico ou não confessional, muito embora
haja a previsão de “Deus” no preâmbulo.

■

Organização dos “Poderes”: foi retomada a teoria clássica da tripartição de “Poderes” de

Montesquieu. Diferentemente do regime anterior, buscou-se um maior equilíbrio, especialmente pela
técnica dos “freios e contrapesos”, abrandando a supremacia do Executivo, que imperava.

■ Poder Legislativo:

bicameral, exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos

Deputados e do Senado Federal, a primeira composta de representantes do povo, eleitos pelo voto direto,
secreto e universal e pelo sistema proporcional para mandato de 4 anos, e a segunda composta de
representantes dos Estados-Membros e do Distrito Federal, para mandato de 8 anos (duas legislaturas),
eleitos pelo sistema majoritário, sendo que a representação de cada Estado e do Distrito Federal será
renovada de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1 e 2/3.

■ Poder Executivo: exercido pelo Presidente da República, eleito junto com o Vice e auxiliado pelos
Ministros de Estado. Atualmente, após a EC n. 16/97, como visto, o mandato é de 4 anos, permitindo-se
uma única reeleição subsequente. O decreto-lei foi substituído pela medida provisória.

■ Poder Judiciário: nos termos do art. 92, são órgãos do Poder Judiciário: o Supremo Tribunal Federal;

o Conselho Nacional de Justiça (EC n. 45/2004); o Superior Tribunal de Justiça; o Tribunal Superior do
Trabalho (EC n. 92/2016); os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; os Tribunais e Juízes do
Trabalho; os Tribunais e Juízes Eleitorais; os Tribunais e Juízes Militares; os Tribunais e Juízes dos
Estados e do Distrito Federal e Territórios.
Em relação ao controle de constitucionalidade das leis, tema que será estudado, houve ampliação dos
legitimados para a propositura da ADI.
A CF/88 criou o Superior Tribunal de Justiça (STJ), Corte responsável pela uniformização da
interpretação da lei federal em todo o Brasil, sendo órgão de convergência da Justiça comum. Nesse
sentido, o STF passou a cuidar de temas predominantemente constitucionais.
A EC n. 45/2004, Reforma do Poder Judiciário, trouxe importantes modificações.

■ Constituição rígida: existe um processo de alteração mais árduo, mais solene e mais dificultoso que o
processo de alteração das demais espécies normativas, daí a rigidez constitucional.

■ Declaração de direitos:
a) os princípios democráticos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos cidadãos estão
consolidados no texto, consagrando direitos fundamentais de maneira inédita, por exemplo, ter
tornado o racismo e a tortura (que já havia sido abolida — art. 179, XIX, da Constituição de 1824)
crimes inafiançáveis;
b) os direitos dos trabalhadores foram ampliados;
c) pela primeira vez se estabeleceu o controle das omissões legislativas, seja pelo mandado de
injunção (controle difuso), seja pela ADI por omissão (controle concentrado), temas a serem
estudados;
d) introduziu-se a ADPF — arguição de descumprimento de preceito fundamental, tema a ser
desenvolvido no capítulo sobre o controle de constitucionalidade;
e) outros remédios também foram previstos pela primeira vez no texto, quais sejam, o mandado
de segurança coletivo e o habeas data;
f) há previsão específica, pela primeira vez, de um capítulo sobre o “meio ambiente” (art. 225);
g) nesse sentido, destacam-se, dentre as funções institucionais do Ministério Público, a de
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (arts. 127, caput, e 129, III). Lembramos
que, de acordo com o art. 129, § 1.º, a legitimação do Ministério Público para as ações civis não
impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto na Constituição e na lei;121
h) outra relevante função institucional do MP é a de defender judicialmente os direitos e
interesses das populações indígenas (art. 129, V);

i) importante previsão da Defensoria Pública como instituição essencial à função jurisdicional
do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na
forma do art. 5.º, LXXIV. Por força das alterações promovidas pela Lei n. 11.448/2007 e pela LC n.
132/2009 (consagradas na EC n. 80/2014), a Defensoria tornou-se parte legítima para a propositura
de ação civil pública, atribuição esta reconhecida como constitucional pelo Pleno do STF no
julgamento da ADI 3.943 (j. 07.05.2015, cf. item 12.6.9.10).

■ Separação da Ordem Econômica e da Ordem Social: a primeira Constituição brasileira a separar a
ordem econômica da ordem social foi a de 1988.
A ordem econômica recebeu tratamento sistemático, pioneiramente, na Constituição do México de
1917. No Brasil, sob a influência da Constituição de Weimar, de 1919, a primeira a tratar da ordem
econômica e da ordem social em título único (Título IV) foi a de 1934.
A Constituição de 1937, embora mantendo as matérias sobre a ordem econômica e social, aboliu a
utilização de títulos e passou a destacar, de modo simplificado, a ordem econômica.
As Constituições de 1946, 1967 e a EC n. 1/69 seguiram a mesma estrutura da de 1934, agregando a
ordem econômica e a ordem social em um único título.
A Constituição de 1988, conforme visto, inova e passa a tratar da ordem social em título próprio,
desvinculando-a da ordem econômica que, por sua vez, recebe matérias sobre o sistema financeiro
nacional (Título VII). Alguns temas da ordem social que eram assegurados nas Constituições anteriores,
como os direitos dos trabalhadores, foram deslocados para o Título II, que trata dos direitos e garantias
fundamentais (direitos sociais).

■ 2.7. QUESTÕES
■ 2.7.1. Conceito, classificação e elementos das Constituições
1. É correto dizer que a diferença entre Constituição rígida e flexível está no fato de esta última poder ser alterada e
aquela não?
2. (Ministério da Saúde — Analista Técnico — Administrativo — PGPE 1 — CESPE/UnB/2010) Em um país que possua
uma Constituição flexível, caso seja editada uma lei com conteúdo contrário ao texto constitucional, essa lei será
válida e acarretará alteração da Constituição.
3. (Analista de Correios/Advogado — CESPE/UnB/2011) Segundo os doutrinadores, a ideia de uma Constituição aberta
está ligada à possibilidade de sua permanência dentro de seu tempo, evitando-se o risco de perda ou
desmoronamento de sua força normativa.
4. (DP/RJ — CEPERJ 2009) Diz-se que a Constituição brasileira de 1988 é rígida porque:

a) não admite a ocorrência do fenômeno da mutação constitucional;
b) classifica como inafiançáveis os crimes de racismo e tortura, entre outros;
c) prevê, para sua reforma, a adoção de procedimento mais complexo, em tese, do que o adotado para a modificação das leis;
d) estabelece penalidades severas para os crimes de responsabilidade;
e) foi promulgada por Assembleia Nacional Constituinte convocada na forma de Emenda à Constituição anterior.
5. (80.º/MP/SP/1998) A Constituição que, resultante dos trabalhos de um órgão constituinte, sistematiza as ideias e os
princípios fundamentais de teoria política e do Direito dominante no momento, quanto ao modo de sua elaboração,
denomina-se:
a) flexível;
b) formal;
c) semirrígida;
d) outorgada;
e) dogmática.
6. (MP/MA 2009) A Constituição Federal atual pode ser classificada como:
a) rígida, codificada, outorgada e concisa;
b) flexível, legal, promulgada e prolixa;
c) rígida, codificada, promulgada e prolixa;
d) flexível, legal, outorgada e concisa; e
e) flexível, codificada, outorgada e concisa.
7. (Magistratura-MG/02-03) A classificação das Constituições em “Constituição normativa, Constituição nominal e
Constituição semântica” foi formulada por:
a) Carré de Malberg;
b) Carl Schmitt;
c) Georges Burdeau;
d) Gomes Canotilho;
e) Karl Loewenstein.
8. (AGU — CESPE/UnB/2010) No que se refere ao conceito e à classificação de Constituição, julgue o próximo item:
Segundo a doutrina, quanto ao critério ontológico, que busca identificar a correspondência entre a realidade política do Estado e
o texto constitucional, é possível classificar as constituições em normativas, nominalistas e semânticas.
9. (PGE/MA-2003) A Constituição “como decisão política do titular do poder constituinte” é conceito atribuído a:
a) Sieyès;
b) Kelsen;
c) Montesquieu;
d) Carl Schmitt;
e) Ferdinand Lassalle.

10. (VIII Concurso PGE/MS — 14.11.2004) Julgue cada uma das proposições abaixo e assinale a alternativa correta:
I. Na concepção teórica da Constituição em sentido ontológico, de Karl Loewenstein, uma das classificações que se apresenta é
a de Constituição semântica, que é aquela cujas normas dominam o processo político, ou seja, quando o processo político
se submete às normas constitucionais;
II. Toda Constituição tem como atributo a denominada supremacia material, posto que costumeiras e flexíveis, enquanto a
supremacia formal só se apresenta nas Constituições escritas e rígidas, pois nestas se estabelece um procedimento solene
e com maiores formalidades para a alteração (reforma) de suas normas em relação ao direito infraconstitucional;
III. No sentido sociológico, conforme a doutrina de Ferdinand Lassalle, a Constituição é concebida como o modo de se
combinarem os distintos fatores reais de poder que compõem o Estado;
IV. Na teoria geral do Direito Constitucional encontramos a posição de Carl Schmitt; segundo este mestre germânico a
Constituição deve ser compreendida em sentido político e dessa sua posição resultou a formulação da teoria da construção
escalonada do ordenamento jurídico;
V. A fórmula de que a Constituição é uma norma jurídica escrita suprema de um Estado e, ao mesmo tempo, fundamento lógico
superior de toda a ordem jurídica foi delineada por Hans Kelsen, em sua concepção da Constituição em sentido jurídico.
a) As proposições I, III e V estão incorretas;
b) As proposições II, III e V estão corretas;
c) As proposições I, II e III estão corretas;
d) As proposições III, IV e V estão incorretas;
e) Todas as proposições estão corretas.
11. (TRT 24.ª Região/MS/2007) Considere as referências abaixo acerca dos conceitos de Constituição:
I. Constituição no sentido lógico-jurídico.
II. Constituição no sentido jurídico-positivo.
III. Constituição como decisão política fundamental.
Faça a correlação com as referências a seguir:
(A) Significa a norma fundamental hipotética.
(B) A Constituição é dimensionada como decisão global e fundamental advinda da unidade política, e identificável pelo núcleo de
matérias que lhe são próprias e inerentes.
(C) Equivale à norma positiva suprema.
Dentre as alternativas abaixo, marque aquela que expressa a relação correta entre as referências acima:
a) (I-C); (II-A); (III-B).
b) (I-A); (II-B); (III-C).
c) (I-A); (II-C); (III-B).
d) (I-B); (II-C); (III-A).
e) (I-C); (II-A); (III-C).
12. (DP/SP/2006 — FCC) O termo “Constituição” comporta uma série de significados e sentidos. Assinale a alternativa
que associa corretamente frase, autor e sentido.

a) Todos os países possuem, possuíram sempre, em todos os momentos da sua história uma Constituição real e efetiva. Carl
Schmitt. Sentido político.
b) Constituição significa, essencialmente, decisão política fundamental, ou seja, concreta decisão de conjunto sobre o modo e a
forma de existência política. Ferdinand Lassale. Sentido político.
c) Constituição é a norma fundamental hipotética e lei nacional no seu mais alto grau na forma de documento solene e que
somente pode ser alterada observando-se certas prescrições especiais. Jean Jacques Rousseau. Sentido lógico-jurídico.
d) A verdadeira Constituição de um país somente tem por base os fatores reais do poder que naquele país vigem e as
Constituições escritas não têm valor nem são duráveis a não ser que exprimam fielmente os fatores do poder que imperam
na realidade. Ferdinand Lassale. Sentido sociológico.
e) Todas as Constituições pretendem, implícita ou explicitamente, conformar globalmente o político. Há uma intenção atuante e
conformadora do direito constitucional que vincula o legislador. Jorge Miranda. Sentido dirigente.
13. (PGE/AP/2006 — CESPE/UnB) A Constituição brasileira de 1946 era semirrígida porque continha algumas normas
que poderiam ser alteradas por emendas constitucionais e outras que, por serem cláusulas pétreas, eram
insuscetíveis de alteração por ato do poder constituinte derivado.
14. (MP/ENAP/SPU/ADM/Conhecimentos Gerais/2006/ESAF) Sobre Teoria Geral do Estado e da Constituição; Poderes
do Estado; Supremacia da Constituição e tipos de Constituição, assinale a única opção correta.
a) Na concepção sociológica, defendida por Ferdinand Lassale, a Constituição seria o resultado de uma lenta formação
histórica, do lento evoluir das tradições, dos fatos sociopolíticos, que se cristalizam como normas fundamentais da
organização de determinado Estado.
b) Da autoprimazia normativa, característica da norma constitucional, decorre o princípio da conformidade, segundo o qual
nenhum ato do poder político — legislativo, executivo ou judiciário — pode ser praticado em desacordo com as normas e os
princípios constitucionais.
c) Constituições rígidas são as que possuem cláusulas pétreas, que não podem ser modificadas pelo poder constituinte
derivado.
d) As Constituições classificadas quanto à forma como legais são aquelas sistematizadas e apresentadas em um texto único.
e) Segundo a doutrina, são características das Constituições concisas: a menor estabilidade do arcabouço constitucional e a
maior dificuldade de adaptação do conteúdo constitucional.
15. (MP/RN-CESPE/UnB 2009) A Carta outorgada em 10.11.1937 é exemplo de texto constitucional colocado a serviço
do detentor do poder, para seu uso pessoal. É a máscara do poder. É uma Constituição que perde normatividade,
salvo nas passagens em que confere atribuições ao titular do poder. Numerosos preceitos da Carta de 1937
permaneceram no domínio do puro nominalismo, sem qualquer aplicação e efetividade no mundo das normas jurídicas.
Raul Machado Horta. Direito constitucional. 2.ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 54-5 (com adaptações).
Considerando a classificação ontológica das Constituições, assinale a opção que apresenta a categoria que se aplica
à Constituição de 1937, conforme a descrição acima.
a) Constituição semântica.
b) Constituição dogmática.
c) Constituição formal.

d) Constituição outorgada.
e) Constituição ortodoxa.
16. (Auditor-Fiscal do Trabalho/2006/ESAF) Na concepção materialista de Constituição, é dada relevância ao processo
de formação das normas constitucionais, que, além de ser intencional, deve produzir um conjunto sistemático, com
unidade, coerência e força jurídica próprias, dentro do sistema jurídico do Estado.
17. (Analista de Finanças e Controle-STN/2006/ESAF) Na concepção de Constituição em seu sentido político, formulada
por Carl Schmitt, há uma identidade entre o conceito de Constituição e o conceito de leis constitucionais, uma vez
que é nas leis constitucionais que se materializa a decisão política fundamental do Estado.
18. (Analista de Finanças e Controle — AFC — CGU/2006/ESAF) Sobre conceito e classificação da Constituição e poder
constituinte, assinale a única opção correta:
a) O conceito formal de Constituição e o conceito material de Constituição, atualmente, se confundem, uma vez que a moderna
teoria constitucional não mais distingue as normas que as compõem.
b) Quanto ao sistema da Constituição, as Constituições se classificam em Constituição principiológica — na qual predominam
os princípios — e Constituição preceitual — na qual prevalecem as regras.
19. (PGE-PB/CESPE/UnB/2008) Acerca do conceito, do objeto, dos elementos e da classificação das Constituições,
assinale a opção correta.
a) A Constituição é, na visão de Ferdinand Lassalle, uma decisão política fundamental, e não uma mera folha de papel.
b) Para Carl Schmitt, o objeto da Constituição são as normas que se encontram no texto constitucional, não fazendo qualquer
distinção entre normas de cunho formal ou material.
c) O dispositivo constitucional que arrola os princípios gerais da atividade econômica, como o da propriedade privada e sua
função social, é considerado elemento socioideológico da Constituição, revelador do compromisso de um Estado não
meramente individualista e liberal.
d) Como, no Brasil, a CF admite mudança por meio de emenda à Constituição, respeitados os limites por ela impostos, ela é
considerada semirrígida.
e) A distinção entre Constituição formal e material é relevante para fins de aferição da possibilidade de controle de
constitucionalidade das normas infraconstitucionais.
20. (Delegado-TO/CESPE/UnB/2008) Os elementos orgânicos que compõem a Constituição dizem respeito às normas
que regulam a estrutura do Estado e do poder, fixando o sistema de competência dos órgãos, instituições e
autoridades públicas.
21. (TCE-ES — Procurador Especial de Contas — CESPE/UnB/2009) No que se refere aos elementos e à classificação
das constituições, assinale a opção correta:
a) Quanto ao modo de elaboração, a Constituição dogmática decorre do lento processo de absorção de ideias, da contínua
síntese da história e das tradições de determinado povo.
b) Sob o ponto de vista da extensão, a Constituição analítica consubstancia apenas normas gerais de organização do Estado e
disposições pertinentes aos direitos fundamentais.
c) O preâmbulo, o dispositivo que estabelece cláusulas de promulgação e as disposições transitórias são exemplos de
elementos de estabilização constitucional.

d) Os direitos individuais e suas garantias, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos são considerados elementos
limitativos das constituições.
e) Os denominados elementos formais de aplicabilidade das constituições são consagrados nas normas destinadas a garantir a
solução de conflitos constitucionais, a defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas.
22. (Delegado de Polícia Civil/RN — CESPE/UnB/2009) Acerca dos sentidos, dos elementos e das classificações
atribuídos pela doutrina às constituições, assinale a opção correta.
a) O elemento de estabilização constitucional é consagrado nas normas destinadas a assegurar a solução de conflitos
constitucionais, a defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas.
b) O elemento socioideológico é assim denominado porque limita a ação dos poderes estatais e dá a tônica do estado de direito,
consubstanciando o elenco dos direitos e garantais fundamentais.
c) Quanto à forma, diz-se formal a Constituição cujo texto é composto por normas materialmente constitucionais e disposições
diversas que não tenham relação direta com a organização do Estado.
d) Segundo o sentido sociológico da Constituição, na concepção de Ferdinand Lassalle, o texto constitucional equivale à norma
positiva suprema, que regula a criação de outras normas.
e) Segundo o sentido político da Constituição, na concepção de Carl Schmitt, o texto constitucional equivale à soma dos fatores
reais de poder, não passando de uma folha de papel.
23. (Magistratura/TJ/PB — CESPE/UnB/2011) Com relação ao objeto, aos elementos e aos tipos de Constituição,
assinale a opção correta:
a) Quanto ao modo de elaboração, a vigente CF pode ser classificada como uma Constituição histórica, em oposição à dita
dogmática.
b) O objeto da CF é a estrutura fundamental do Estado e da sociedade, razão por que somente as normas relativas aos limites e
às atribuições dos poderes estatais, aos direitos políticos e individuais dos cidadãos compõem a Constituição em sentido
formal.
c) Por limitarem a atuação dos poderes estatais, as normas que regulam a ação direta de inconstitucionalidade e o processo de
intervenção nos estados e municípios integram os elementos ditos limitativos.
d) Os elementos formais de aplicabilidade são exteriorizados nas normas constitucionais que prescrevem as técnicas de
aplicação delas próprias, como, por exemplo, as normas inseridas no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
e) Distintamente da Constituição analítica, a Constituição dirigente tem caráter sintético e negativo, pois impõe a omissão ou
negativa de ação ao Estado e preserva, assim, as liberdades públicas.
24. (TRF-5 — CESPE/UnB/2009) Acerca do conceito, dos elementos e da classificação da CF, do poder constituinte e
da hermenêutica constitucional, assinale a opção correta:
a) De acordo com o princípio da força normativa da Constituição, defendida por Konrad Hesse, as normas jurídicas e a realidade
devem ser consideradas em seu condicionamento recíproco. A norma constitucional não tem existência autônoma em face
da realidade. Para ser aplicável, a CF deve ser conexa à realidade jurídica, social e política, não sendo apenas determinada
pela realidade social, mas determinante em relação a ela.
b) Segundo Kelsen, a CF não passa de uma folha de papel, pois a CF real seria o somatório dos fatores reais do poder. Dessa
forma, alterando-se essas forças, a CF não teria mais legitimidade.

c) A CF admite emenda constitucional por meio de iniciativa popular.
d) Segundo Pedro Lenza, os elementos limitativos da CF estão consubstanciados nas normas constitucionais destinadas a
assegurar a solução de conflitos constitucionais, a defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas.
e) Constituição rígida é aquela que não pode ser alterada.
25. (Defensoria Pública/SP — 2010) A “Constituição Dirigente” determina tarefas, estabelece metas e programas e
define fins para o Estado e para a sociedade. Nesse modelo:
a) são insindicáveis as políticas públicas no que se refere aos meios necessários para atingi-las, pois é nesse aspecto que
reside a discricionariedade do Governante;
b) não se aplica o controle de constitucionalidade das políticas governamentais, pois o Poder Judiciário não tem legitimidade,
nem atribuição sem que se viole a separação de poderes;
c) não cabe controle de constitucionalidade de “questões políticas” desde a Constituição de 1934 que expressamente vedava ao
Judiciário conhecer de questões exclusivamente políticas;
d) é cabível juízo de constitucionalidade de políticas públicas que podem ser consideradas incompatíveis com os objetivos
constitucionais que vinculam a ação do Estado;
e) não é suscetível de controle de constitucionalidade as normas de caráter programático que integram o núcleo político da
Constituição, mas não o normativo.
26. (87.º Concurso — MP/SP) Quanto ao grau de sua alterabilidade ou mutabilidade, as Constituições Federais se
classificam em:
a) flexíveis, rígidas, semirrígidas ou semiflexíveis, e super-rígidas;
b) promulgadas, outorgadas, cesaristas e pactuadas;
c) analíticas e sintéticas;
d) escritas e costumeiras;
e) rígidas e super-rígidas.
27. (Procurador Jurídico da USP/FUVEST — 2011) Sobre as denominadas constituições heterônomas ou
heteroconstituições, é correto afirmar que:
a) são constituições formuladas por Assembleias Constituintes eleitas pelo voto popular com esta única e exclusiva missão.
b) consistem em constituições inorgânicas que, além de seus textos normativos, têm em sua composição tratados e
convenções internacionais devidamente incorporados pelo Poder Legislativo ao ordenamento interno.
c) são constituições destituídas de origem democrática, impostas unilateralmente mediante o uso da força pelos detentores do
poder.
d) são constituições decretadas externamente ao próprio Estado por outros países, ou ainda por organizações internacionais.
e) se caracterizam por disciplinar, além da organização política do Estado e dos direitos fundamentais, questões relacionadas a
diversas outras áreas do direito.
28. (TCE-ES — Auditor de Controle Externo — Auditoria Governamental — CESPE/UnB/2012) Acerca (...) dos
elementos da CF, julgue o item a seguir:
Denominam-se elementos orgânicos da CF os elementos acerca da estrutura do Estado e do poder, tais como as normas

relativas à organização do Estado.
29. (PRF — Agente Administrativo — Classe A — Padrão I — CESPE/UnB/2012) Com relação (...) ao conceito de
Constituição, julgue o item a seguir:
Na concepção sociológica de Constituição, Constituição e lei constitucional têm a mesma acepção.
30. (PRF — Agente Administrativo — Classe A — Padrão I — CESPE/UnB/2012) Com relação (...) às classificações (...)
de Constituição, julgue o item a seguir:
Em relação ao conteúdo, a CF deve ser classificada como analítica.
31. (ANAC — Técnico Administrativo — CESPE/UnB/2012) Julgue o item seguinte, relativo à classificação das
Constituições:
Uma Constituição pode ser classificada como não escrita quando suas normas não se encontram sistematizadas em um
documento único. Tais constituições são compostas por costumes, pela jurisprudência e também por instrumentos escritos
dispersos no tempo.
32. (TRE-RJ — Técnico Judiciário — Área Administrativa — CESPE/UnB/2012) (...) Julgue o item a seguir:
Segundo Ferdinand Lassale, a Constituição de um país somente pode ser considerada legítima se de fato representar o efetivo
poder social, ou seja, se refletir as forças sociais que constituem o poder.
33. (TJ-RR — Técnico Judiciário — CESPE/UnB/2012) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item
seguinte:
A CF pode ser classificada, quanto à mutabilidade, como rígida, uma vez que não pode ser alterada com a mesma simplicidade
com a qual se modifica uma lei.
34. (DPE-RR — CESPE/UnB/2013) Assinale a opção correta referente à classificação das constituições (...). (adaptada
— prova original com cinco alternativas):
a) No que se refere à classificação das constituições quanto ao sistema, a denominada constituição preceitual é aquela na qual
há a predominância de princípios, considerados normas constitucionais, com elevado grau de abstração e generalidade, a
exemplo da CF.
b) Quanto à origem, a chamada constituição cesarista independe de ratificação popular por referendo.
35. (Procurador do BACEN — CESPE/UnB/2013) A respeito do conceito, dos elementos e das classificações das
constituições, assinale a opção correta:
a) No que se refere ao modo de elaboração, a constituição dogmática espelha os dogmas e princípios fundamentais adotados
pelo Estado e não será escrita.
b) Quanto à estabilidade, a constituição flexível não se compatibiliza com a forma escrita, ainda que seu eventual texto admitisse
livre alteração do conteúdo por meio de processo legislativo ordinário.
c) Os direitos e garantias fundamentais previstos na CF são considerados elementos socioideológicos.
d) No sentido político, segundo Carl Schmitt, a constituição é a soma dos fatores reais do poder que formam e regem
determinado Estado.
e) Quanto aos elementos, o ADCT configura exemplo de elemento formal de aplicabilidade da CF.
36. (Procurador Municipal — Prefeitura de Cachoeirinha/RS — FUNDATEC/2012) De acordo com a doutrina de Pedro

Lenza, na obra Direito Constitucional Esquematizado, a Constituição Federal atual pode ser classificada como:
a) promulgada, escrita, analítica e formal.
b) promulgada, consuetudinária, analítica e formal.
c) promulgada, escrita, analítica e material.
d) outorgada, escrita, analítica e material.
e) outorgada, escrita, analítica e formal.

■ 2.7.2. Histórico das Constituições brasileiras
1. (TJM/SP/2007/VUNESP) Assinale a alternativa correta:
a) A Constituição do Império foi outorgada pela metrópole, e previa Estado unitário, três Poderes e religião estatal.
b) A Constituição editada em 25 de março de 1824 não adotava o Catolicismo como religião oficial.
c) A Constituição republicana de 1891 foi outorgada pelo Presidente da República, adotou o regime presidencialista, e previa
Estado federado, três Poderes e estado confessional.
d) A Constituição de 1937 foi outorgada pelo Congresso Nacional, previa Estado unitário, três Poderes com acentuado
fortalecimento do Executivo e autorização para edição de Decretos-lei pelo Presidente da República.
e) A Constituição de 1946 foi promulgada, previa Estado federado, reorganizou os direitos e garantias individuais e vigorou, com
as respectivas Emendas, até a promulgação da Constituição de 1967, esta última oriunda de projeto apresentado pelo
governo e votada sob o procedimento estabelecido pelo Ato Institucional n. 4.
2. (Magistratura/TRF5/2007) Julgue os próximos itens, relacionados à evolução do constitucionalismo brasileiro.
I. O prenúncio da redemocratização do Brasil foi, em 1984, o movimento civil Diretas Já, de reivindicação por eleição
presidencial direta no Brasil, a qual se concretizou na aprovação, com expressiva votação pelo Congresso Nacional, da
proposta de Emenda Constitucional Dante de Oliveira, que permitiu a volta dos civis ao poder e a subsequente eleição de
Tancredo Neves.
II. Na Constituição de 1891, adotou-se como forma de governo para o país a República Federativa, proclamada a 15 de
novembro de 1889, e consagrou-se a dualidade da justiça, a federal e a estadual, além de se instituir o STF.
III. Fruto das revoluções de 1930 e 1932 e espelhando as grandes transformações do século XX, especialmente o fim da 1.ª
Guerra Mundial, a Constituição de 1934 foi simplesmente desconsiderada pelo golpe de Estado de 1937 e pela outorga, por
Getúlio Vargas, da nova Carta política, que, de inspiração fascista, teve como autor principal Francisco Campos.
IV. A Constituição de 1946 era muito parecida com a de 1934 devido à coincidência de fatores políticos que marcaram a sua
elaboração: a de 1934 constituiu forte reação à República Velha, e a de 1946, às tendências ditatoriais. Portanto, ambas,
pode-se dizer, tiveram inspiração democrática.
V. A Constituição de 1967 foi emendada em 1969 pelo Congresso Nacional, mantendo-se, pelo menos formalmente, as eleições
presidenciais pelo sistema do sufrágio universal e o voto direto e secreto.
3. (AGU/Procurador Federal/CESPE/UnB/2007) A história constitucional do Brasil, de conhecimento indispensável a
quem busca estudar nossas instituições políticas e sociais, representa um dos mais profundos mergulhos na
compreensão do passado nacional. O exame e a análise dos sucessos políticos e das raízes institucionais do país hão

de trazer sempre luz para o entendimento da realidade contemporânea, na qual os acontecimentos transcorrem com a
velocidade da crise e fazem, não raro, extremamente difícil a percepção das causas que de imediato devem ser
removidas, em escala prioritária, a fim de se poder fazer estável e seguro o destino da Nação e a preservação de sua
unidade (Paulo Bonavides e Paes de Andrade. História constitucional do Brasil. Brasília: OAB Editora, 2002 — com
adaptações). Julgue os itens subsequentes, que tratam da evolução constitucional no Brasil:
a) A CF trouxe grandes avanços na área dos direitos e das garantias fundamentais, atestando a modernidade e fazendo do
racismo e da tortura crimes inafiançáveis, estabelecendo o habeas data e reforçando a proteção dos direitos e das
liberdades constitucionais, e restituindo ao Congresso Nacional prerrogativas que lhe haviam sido subtraídas pela
administração militar.
b) O período constitucional do Império foi o período da história brasileira em que o poder mais se apartou da Constituição formal,
a qual teve baixo grau de eficácia e pouca presença na consciência dos dirigentes do país. Exemplo disso foi a não utilização
da Constituição como instrumento para se solucionar a questão da escravidão no Brasil.
4. (PGE-PI/CESPE/UnB/2008) Considerando a evolução constitucional no Brasil, assinale a opção correta:
a) A Constituição de 1937 trouxe diversos avanços no campo do controle de constitucionalidade das normas, conferindo ao STF
amplos poderes para exercer o controle abstrato e concreto de constitucionalidade.
b) A Constituição de 1988 ampliou o rol de direitos e garantias individuais, prevendo, pela primeira vez, nas constituições
brasileiras, o mandado de segurança e a ação popular.
c) Uma das inovações trazidas pela Constituição brasileira de 1891 foi a divisão do território brasileiro em estados e a ampla
liberdade de culto, com o fim do catolicismo como religião oficial do Estado.
d) A Constituição de 1934 ficou marcada pela sua longa duração e pelo seu cunho autoritário, que permitiu a concentração de
poderes nas mãos do chefe do Poder Executivo.
e) Entre as principais características da Constituição de 1967, pode-se citar o aprimoramento da Federação brasileira, com a
descentralização de competências e o fortalecimento do princípio da separação dos poderes.
5. (FCC — 2010 — MPE-SE — Analista — Direito) Considerando a evolução constitucional do Brasil, analise:
I. A Constituição do Estado Novo (1937) não contemplava os princípios da legalidade e da retroatividade das leis, assim como
não previa o mandado de segurança.
II. A Constituição Republicana (1891) instituiu a forma federativa de Estado atribuindo-lhe a competência remanescente e
fortaleceu os direitos individuais como a garantia do habeas corpus.
III. A Constituição de 1967, inspirada na Carta de 1934, ostentou forte tendência à descentralização político-administrativa da
União com ampliação dos direitos individuais, especialmente do direito de propriedade.
IV. A Constituição de 1946 deu ao Brasil a forma de Estado unitário com intensa centralização político-administrativa e em
matéria de direitos fundamentais previu o habeas data e o mandado de injunção.
Nesses casos, está correto o que consta APENAS em
a) II, III e IV.
b) I e III.
c) II e IV.

d) I e II.
e) I, III e IV.
6. (TJ/MA — Titular de Serviços de Notas e de Registros — IESES/2008) Assinale a alternativa INCORRETA:
a) A Constituição de 1934 foi promulgada, ao passo que a de 1937 foi outorgada.
b) A Constituição de 1891 foi promulgada.
c) Das Constituições brasileiras, as duas primeiras eram semirrígidas.
d) A Constituição de 1824 era semirrígida, já que previa a alteração de uma parte pelos chamados meios ordinários.
7. (Magistratura RJ — VUNESP/2011) Na evolução político-constitucional brasileira, o voto feminino no Brasil foi
expressamente previsto pela primeira vez num texto constitucional na Constituição de:
a) 1891.
b) 1934.
c) 1937.
d) 1946.
8. (ANTT — Especialista em regulação de serviços de transportes terrestres — CESPE/UnB/2013) A respeito da ordem
jurídico-econômica, julgue o item a seguir:
A primeira Constituição brasileira que separou a ordem econômica da ordem social foi a de 1988.
9. (ANTT — Especialista em regulação de serviços de transportes terrestres — CESPE/UnB/2013) Marque certo ou
errado:
A primeira Constituição brasileira que tratou especificamente da ordem econômica foi a de 1946.
GABARITO
2.7.1. Conceito, classificação e elementos das Constituições

1. Este é um equívoco comum. Cuidado: tanto a Constituição rígida como a flexível podem ser alteradas. A diferença entre elas está no
processo legislativo de alteração da Constituição. Na rígida verificamos um processo legislativo mais árduo e mais solene do que o processo
de alteração das leis ordinárias, enquanto na flexível a dificuldade de alteração da Constituição e das leis é a mesma, motivo por que, do
ponto de vista formal, não existe hierarquia entre Constituição flexível e lei não constitucional ordinária.

2. “certo”.

3. “certo”.

4. “c”.

5. “e”.

6. “c”.

7. “e”.

8. “certo”.

9. “d”.

10. “b”. O item I está errado, pois estabelece, no fundo, a ideia de Constituição normativa, e não semântica. Como anota Paulo Ricardo
Schier, “entenda-se, por Constituição normativa, aquela na qual o processo político, do poder, é dominado pelas normas da Constituição ou,
pelo menos, adapta-se a elas. Toma-se, aqui, esta expressão, portanto, no sentido que lhe empresta Karl Loewenstein (Teoría de la
Constitución, p. 216-231). Para este autor, buscando implementar uma classificação ontológica da Constituição, deve-se entender por
Constituição normativa aquela real e efetiva, observada lealmente por todos os interessados, devendo estar integrada na sociedade estatal, e
esta nela” (Paulo Ricardo Schier, Filtragem constitucional: construindo uma nova dogmática jurídica, p. 96). O item IV está errado, pois,
muito embora, de fato, Carl Schmitt tenha adotado Constituição no sentido político, como consequência de sua teoria poderíamos falar em
Constituição e lei constitucional, e não em escalonamento do ordenamento jurídico (decorrência da teoria de Kelsen).

11. “c”. Itens I e II tratam da teoria de Kelsen; item III da de Carl Schmitt.

12. “d”.

13. O conceito de Constituição semirrígida está errado, já que é toda Constituição que tem algumas matérias que precisam de um processo
mais árduo e mais solene para ser alterada e outras que não precisam de formalidades. O exemplo de semirrígida é a do Império de 1824
(art. 178).

14. “b”. A resposta correta vai ser desenvolvida no item 3.6.4, e foi extraída do livro de Canotilho. Segundo o mestre português, o direito
constitucional “... caracteriza-se pela sua posição hierárquico-normativa superior relativamente às outras normas do ordenamento jurídico.
Ressalvando algumas particularidades do direito comunitário, a superioridade hierárquico-normativa apresenta três expressões: (1) as
normas do direito constitucional constituem uma lex superior que recolhe o fundamento de validade em si própria (autoprimazia normativa);
(2) as normas da Constituição são normas de normas (normae normarum), afirmando-se como uma fonte de produção jurídica de outras
normas (leis, regulamentos e estatutos); (3) a superioridade normativa das normas constitucionais implica o princípio da conformidade de
todos os actos dos poderes públicos com a Constituição...”. A letra “a” está errada pois Ferdinand Lassale fala da necessidade de a
Constituição representar as forças sociais, sob pena de ser uma simples “folha de

de papel”. A letra “c” está errada porque as cláusulas pétreas podem ser modificadas para ser fortificadas e, segundo o STF, em qualquer

sentido, desde que dentro da razoabilidade e não tenda a abolir as referidas cláusulas. A letra “d” está errada uma vez que constituições
legais (também denominadas constituições escritas não formais e que equivalem às variadas de Pinto Ferreira) seriam aquelas escritas e
que se apresentam esparsas ou fragmentadas em vários textos. A letra “e” está errada porque, em sentido contrário do que afirmado, é
característica das concisas uma maior estabilidade da Constituição.

15. “a”.

16. “errado”. Essa alternativa, retirada da questão 31 da prova, é errada, pois para as Constituições materiais não importa o processo
legislativo de formação das normas constitucionais, mas a matéria, o seu conteúdo, que deverá conter as normas estruturais e
fundamentais do Estado.

17. “errado”. Essa alternativa, retirada da questão 72 da prova comum, está errada, pois não há identidade entre Constituição e leis
constitucionais, sendo que é a Constituição que materializa a decisão política fundamental.

18. “b”. Vide parte teórica.

19. “c”. Vide parte teórica.

20. “certo”. Vide parte teórica.

21. “d”. Vide parte teórica.

22. “a”. Vide parte teórica.

23. “d”. A letra “a” está errada, pois a CF/88 é classificada, quanto ao modo de elaboração, como dogmática. A letra “b” está errada, já que
sugere normas estruturais e fundamentais, no caso, o verdadeiro sentido material e não formal de Constituição. A letra “c” está errada,
porque referidas normas devem ser classificadas como elementos de estabilização. A letra “e” está errada, pois a Constituição dirigente
estabelece um projeto de Estado e, assim, não tem caráter negativo nem espera a inação estatal.

24. “a”. A ideia de força normativa é retomada no item 3.6.6. De fato, conforme anota Hesse, “... a Constituição jurídica está condicionada
pela realidade histórica. Ela não pode ser separada da realidade concreta de seu tempo. A pretensão de eficácia da Constituição somente
pode ser realizada se se levar em conta essa realidade. A Constituição jurídica não configura apenas a expressão de uma dada realidade.
Graças ao elemento normativo, ela ordena e conforma a realidade política e social. As possibilidades, mas também os limites da força
normativa da Constituição resultam da correlação entre ser (Sein) e dever ser (Sollen). (...). A Constituição não está desvinculada da
realidade histórica concreta de seu tempo. Todavia, ela não está condicionada, simplesmente, por essa realidade...”. A letra “b” está errada,
pois Kelsen adotou o sentido jurídico de Constituição. A letra “c” está errada na medida em que os legitimados para o encaminhamento de
PEC (Proposta de Emenda à Constituição) estão taxativamente previstos no art. 60, não incluindo a iniciativa popular. Assim, a previsão não
é expressa. Contudo, defendemos, por um processo hermenêutico, a sua possibilidade (cf. item 9.13.3.4.4). A letra “d” está errada, pois,
conforme escrevemos na parte teórica, trata-se dos elementos de estabilização constitucional (cf. item 2.5). A letra “e” está errada, visto que
a Constituição rígida pode ser alterada. O ponto é que a alteração exige um processo mais árduo, mais solene e mais dificultoso do que o

processo de alteração das demais espécies normativas.

25. “d”.

26. “a”.

27. “d”. Vide parte teórica.

28. “certo”.

29. “errado”.

30. “errado”. Em relação ao conteúdo, conforme vimos na parte teórica, as Constituições se classificam em formal e material. Sintética e
analítica são classificações quanto à extensão!

31. “certo”.

32. “certo”.

33. “certo”.

34. Ambas as alternativas estão erradas. Na primeira, devemos observar que nas constituições preceituais há a predominância das regras, e
não dos princípios. A segunda proposição está errada porque a Constituição cesarista, ao contrário do proposto, depende da ratificação
popular sobre o projeto elaborado pelo Imperador ou pelo Ditador.

35. “e”. A letra a está errada, pois as Constituições dogmáticas serão escritas e consubstanciam dogmas. A letra b está errada porque há,
sim, compatibilidade entre a constituição flexível e a forma escrita. A letra c está errada porque os direitos e garantias fundamentais
previstos na Constituição são considerados elementos limitativos. A letra d está errada na medida em que se conceituou Constituição
valendo-se do sentido sociológico de Ferdinand Lassale, e não do político de Carl Schmitt (decisão política do titular do poder constituinte).

36. “a”.

2.7.2. Histórico das Constituições brasileiras

1. “e”. A letra “a” está errada porque havia, além dos três Poderes, o Poder Moderador. A letra “b” está errada, pois, ao contrário do afirmado,
o Catolicismo era a religião oficial do Estado (aliás, foi a única que estabeleceu uma religião oficial). A letra “c” está errada já que o texto de
1891 foi promulgado e o Estado era não confessional. A letra “d” está errada porque a outorga foi pelo agente revolucionário, o ditador (e não
pelo Congresso Nacional), e, ainda, a previsão formal era de um Estado federal (e não unitário), porém, conforme vimos, tratava-se de
federalismo meramente nominal.

2. I-E — conforme estudado na parte teórica, de fato, a PEC Dante de Oliveira propunha as eleições diretas e despertou o movimento
“Diretas Já”. Contudo, como se viu, referida PEC foi rejeitada, sendo a eleição do primeiro civil após 20 anos de ditadura — Tancredo Neves

— indireta, pelo Colégio Eleitoral; II-C; III-C; IV-C; V-E — conforme estudamos, a EC n. 1/69 foi outorgada por uma Junta Militar, já que o
Congresso Nacional estava fechado.

3. item a — “certo”: cf. art. 4.º, VIII, e art. 5.º, XLII, III e XLIII; item b — “certo”.

4. “c”. Vide parte teórica.

5. “d”. Vide parte teórica.

6. “c”. Conforme vimos na parte teórica, a única Constituição semirrígida no constitucionalismo brasileiro foi a de 1824, sendo as demais
rígidas, ou seja, com um procedimento mais árduo e mais solene para a alteração.

7. “b”. De acordo com o art. 108, da Constituição de 1934, são eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores de 18 anos, que se
alistarem na forma da lei.

8. “certo”. Cf. parte teórica.

9. “errado”. Conforme visto na parte teórica, foi a de 1934.

