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COLABORAÇÃO

Liberdade, participação, comunidade

ANIlRÉ FRANOO MONTORO

Governador do Estado de São Paulo.
Ex·8enadot.

~Não podemos aceitar a exploracão
do hotnem pelo homem, ne:n a
opressão do homem pelo Estado.
Comunidade é a idéIa força de uma.
política humanista!'

"liberdade, participação, comunidade", soam como palavras-chave
no debate político contemporâneo. Essa atualidade será ainda mais
marcante se considerarmos a "liberdade", não apenas em si, como
valor ético, mas nos fixarmos em sua significação histórica e dinâmica
de "libertação".

UBERDADE

A palavra "liberdade" tem uma ampla conotação. Tem sido usada
para designar a liberdade de pensamento, de decisão, de expressão,
liberdade contratual. liberdade de associação, de locomoção, até o
sentido moderno, cada vez mais utilizado na linguagem da militância
política e social, assim definido por SIDNEY e BEATRlCE WEBB:
"Liberdade pessoal signifíca, no mínimo, o poder de assegurar para si
alimentação, moradia e vestuário suficientes". ~. em suma, a libero
dade da necessidade, uma das famosas quatro liberdades de ROOSE
VELT: "OS homens necessitados não são livres".

Nesse sentido, a luta pela liberdade real e concreta dos homens
abrange a luta contra a miséria, o subdesenvolvimento e as grandes
desigualdades na repartição dos bens e encargos sociais, no mundo
contemporâneo.

A luta pela justiça é uma parte essencial da luta pela liberdade.

É esse, aliás, um dos fenômenos centrais da realidade política
e social do mundo atual. Refiro-me à.s ~últiplas manifestações da

,lI CongrcSbo Brasileiro di FilOBOfia Jurídica e Bociall.
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luta contra as graves desigualdades na distribuição das riquezas e do
bem-estar social, no plano internacional e no plano interno dos pafses
subdesenvolvidos.

Eis o depoimento de um dos analistas das modernas "teorias da
libertação'l , PAUL EUGtNE CHARBONEAU; "No plano internacional,
povos inteiros são espoliados e mantidos sob tutela econômica, prole
tarizados e marginalizados enquanto naçóes são escandalosamente
exploradas, num desprezo absoluto pelas mais elementares normas
de justiça. No plano nacional, no interiD1! dos próprios paises subde
senvolvidos, surge o mesmo fenômeno. Massas gigantescas chafurdam
na miséria, morrem de fome, estagnam no desemprego, ou então
trabalham em condições piores do que as da escravidão, pois seu
trabalho não lhes proporciona nem mesmo a alimentação necessária
A manutenção de sua força vital", (Da I'Rervm NovarumlJ

• T~ia

de Libertação, Ed. Loyola, S. Paulo. 1986, p. 42).

Foi esse, também, o sentido do recente Encontro Internacional
promovido pela PUC de São Paulo sobre as contribuições de THEI
LHARD DE CHARDIN, E. MOUNIER e L. J. LEBREl', sob o titulo:
"A Marcha da América Latina para a democracia e a líbertação".

Por isso, uma reflexão aprofundada sobre a tema de "liberdade",
inserido no debate universal e contemporbeo da "libertação", cons
tituirá valiosa colaboração deste Congresso ao fortalecimento da luta
permanente da humanidade pelos valores da liberdade e de justiça.

PARTICIPAÇAO

Para enfrentar o grande desafio da injustiça e assegurar a liber
dade real, a prática e a ciência polftica passaram a elaborar um novo
conceito de democracia. Não se trata apenas de eleger "represen
tantes" para tomar decisões, legislar ou administrar lIem nome" dos
cidadãos, mas de assegurar aos múltiplos setores da população meios
de "participar", na medida do possível. da solução dos problemas
que lhes dizem respeito.

O regime representativo tradicional treduzia a participação do
cidadão à fonualidade do voto. Mas, as tendências cada vez mais claras
das modernas concepções políticas acentuam a importância básica da
"parUcipação" dos grupos sociaís no processo político e na solução
dos respectivos problemas.

O conceito de "participação" liga·se à pr6pria essência da relação
social entre indivíduo e Estado, ou, maiB amplamente, entre pessoa
e sociedade.

Qual o sentido dessa relação?

O ser humano e o grupo social, realidades inseparáveis, se cons
tituem de forma dinâmica e dialética. Em todos as níveis do universo,

-------..-- --
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contemplamos uma relação dinâmica semelhante entre unidades em
interação, sejam elas prótons ou elétrons, ãtomos, células, seres
humanos ou grupos sociais.

Mas essa relação dinâmica, e de certa forma dialética, observável
nos diferentes níveis do universo, adquire no caso do relacionamento
pessoa-sociedade uma característica especial: chama-se diálogo. t atra·
vés do diálogo que a pessoa toma consciência de sua situação e de
seus problemas e é, também, através de diálogo que o grupo social
se constitui como realidade sócio-cultural. O diãlogo está assim, na
origem e na continuidade dinâmica da "pessoa" e da "sociedade". Dl'l
pessoa humana real e da sociedade historicamente atuante.

Essa realidade é particularmente importante no quadro dai rela
ções entre o indivíduo e o Estado, no plano político.

As concepções individualistas tendem a afastar a presença do
Estado e limitar a vida social ao jogo das competições interindivi·
duais.

De outro lado, as tendências estatistas ou coletivistas pretendem
impor autoritariamente aos indivíduos as determinações do poder polí.
tico.

No primeiro caso, temos o isolacionismo individualista. No segun
do, o monólogo paternalista.

O caminho democrático é o do diálogo, que constitui a própria
essência da "participação" e o instrumento lnsubstituível do desenvol
vimento político, econômico, social e cultural.

As novas condições de vida coletiva exigem novas soluções. A his
tória não volta atrás. Camadas cada vez mais amplas da população
tomam consciência do caráter meramente formal e aparente de anti
gas fórmulas democráticas, em que a participação do povo é mais
simbólica do que real. E, de outra parte, as nações tomam, também,
consciência de que os regimes não democráticos são incapazes de
resolver, de forma estável e permanente, os problemas fundamentais
do pais e de sua população.

É preciso descobrir novos caminhos dentro da via democrática.
E, entre os caminhos possiveis, a serem abertos através de reflexão
e do trabalho das lideranças sociais, pelas novas gerações de homens
públicos e de estudiosos da ciência política, situa-se a democracia
participativa. Esta pode ser caracterizada como um modelo de orga
nização democrática, fundado não apenas na "representação" popu
lar, mas, também, na "participação" organizada e ativa da população
nos assuntos de seu interesse.

Para esse tema têm convergido as reflexões, pesquisas e pro
jetos de publicistas, políticos e estudiosos da ciência·social em diver·

R. Int. legisl. Brasilia a. 23 n. 92 out./dez. 19861 7



sas partes do mundo (1). Com diferentes !perspeetivas, acentuam esses
autores a importância de se apoiar, estimular e organizar a partici·
pação de todos os setores da população: nos diversos planos de vida
política e social.

Qual o fundamento dessa exigência de participação?

Em primeiro lugar, uma razão de ordem sociológica e histórica.
O homem contemporâneo começa a tomar consciência de que não é
apenas um "espectador" passivo da história. mas seu "agente". t o
que se pode denominar consciência da história. Trata-se, como diz
PIERRE ANTOINE. de "uma transformação prodigiosa, uma atitude
completamente nova do homem a respeito de sua própria história.
O homem já não se contenta em supoI1tar passivamente os aconte·
cimentos. Já não acredita na fatalidade" mas toma em suas mãos a
própria história, procurando fazê-la e dominá-la. t nisso, sobretudo,
que a história se tornou "consciente". Essa consciência não se limita
a algumas elites, mas se amplia progres$ivamente a todos os setores
da vida social.

(1) GUILHERME YEPES. Reinnuia.r la. ~I.; ALEXANDRO SILVA, La
Demoeracür. RepresenWin; PJERRE AN1'OINE, P'er qge participar' RO
BERTO PAPINI, La Partkipadón de CJuCadlUlClS ~ el Poder l'OIitleo: ALAN
BARRERE, SocIallPclón '1 Democracia; AR.IS'I'IDE8 GALVANI, NaturaJeza
y Fine- de lu~~ Intennedia.s; W. PERQUIN, Répnen Poli.Ueo .,
Elú'uctura de1 Eslado; NATALIO R. BOTANA. Acerca de la Paniclpación
Polítjca; J~ BARBEITO, El Partido ....utIeo caIRo Inltrumento de Parti
eipaef6D; 8MILJKO SOKOL, La Au~ SeclaJ. [I Modelo V."."IaYO
de 1IU Soeiedad Soolau.ta '1 Humanista. 'rOdos c.sses estud06 constam do
dosslê sobre DEMOCRACIA. PARTICIPATIVA, publicado pelo "Centro de
InIonnaclón, Documenta.c1ón y Anállsis Latlnoarnencano" e destinado ao
"Beminário sobre Democracia. PartiClpath.", CUSC83, setembro de 1972;
PRANCO MONTORO, DeMocracia PartielPUi... selUl Fundamentos e Ins
trumentos, Brasflta, 1972 - "ltemati", C4tmunttirl.. um. Caminho pua. o
BralIU, ed. Nova. Fronteira, 1982; ILCA 0XdVJ!:tRA. DE ALMEIDA VIANNA,
PlauejameDI.o ...rt1elpativ~ na FAcola: Um Desafio ao EdacadOl' - SAo
Paulo: EPU, 1986; JOHN RANDOLPH WC.\S. Demooracla e Par1fc1~,

Trad. de Cairo Paranhos Rocha. Bruíli&,. Edttora Universidade de Bruftia,
19'85; VICENTE BARRETO. I>emooraela e Putld~> Brasma., 1918; MAC
PHERBON, A Drmoeraela LibenL TrIl.d. br8.ll. RiO de Janelro, 1978; PEN
NOCK e CHAPMAN, Par1iclpatton In PoUtka. New Yort, 1975; BENNELLO
E ROUSSOPOULOS, The Cl.!e fOr Part1elpatery Demecrary; Some ~cts
for a Rad:lcal Sodety, New York, 1971; t.AMOUNIER, "RepresentaçAo e
Part1clpaçAo: perspoacttv&'s e opções atuaill". In lléDrp.nlA4;io ParUdãria e
Bepnleentaçio, Rio de Janeiro, 1978, pp. ~·2'l: EMERY and THORSRUD,
From anel Content in Industrial Dem~. London. 1969: VERBA, NIE e
KIM. Panlelpation and PolftkaJ Equalit:r. Cambtidge, 1978; BENDIX, R.
Work anel Authorit,. In Indudr1'. New Tort, 1956; MILIVOYEvIC. The
IUlQflb'l' Commune, Belg:rade, 1965; MELMAN, Declsion MakJnr and Pro
ducUvity, OXford, 1951l; ALAIN GUILLERM:e BOU&DET, Autopstão: Uma
Mudanqa Radical, trad. bras. Rio de Janeiro. ;1976; SINGLETON e TOPHAM.
Worker'" COIltrol in V\l&'OIIEavfa. London, llMl3; MILBRATH, PoJUiClaI Par
tlolpaUon, Chlcago, 1965.

8 R. Int. le'iisl. Brolília Q. 23 n. 92 out./du. 1986



Uma filosofia da pessoa humana nos leva à mesma exigência de
participação. t de JOÃO XXIll a observação de que "quando as estru
turas e o funcionamento de um sistema econômico comprometem a
dignidade humana dos que nele trabalham, enfraquecem o sentido
de sua responsabilidade ou impedem seu poder de iniciativa, esse
sistema é injusto, ainda mesmo que a produção atinja altos níveis
(desenvolvimento econômico) e seja distribuída conforme as normas
de justiça e da eqüidade (desenvolvimento social)". "É exigência da
própria natureza que os homens, no exercicio da sua atividade pro
dutiva, encontrem a possibilidade de atuar com responsabilidade pes
soal e aperfeiçoar o próprio ser". Essa observação é válida para os
demais planos da vida socia1. A condição humana não permite que
os membros da comunidade sejam tratados simplesmente como "obje
to" passivo das atenções dos grupos dirigentes, como se fossem mer
cadoría, ficha ou peça na vida social. Sua dignidade de pessoa exige
outro tratamento. Desenvolvimento propriamente humano só é aquele
que é feito com a "participação" consciente e responsável das peso
soas e grupos que integram a comunidade. Em suma, não se trata
de receber passivamente os benefícios sociais, mas de tomar parte
nas decisões e no esforço para sua realização.

Esse sentimento de participação é um dos poderosos elementos
propulsores da atividade humana. É ele que entusiasma e anima a
ação dos construtores de uma obra coletiva, seja um edifício. um
instrumento eletrõnico, uma represa, uma catedral ou uma cidade.
Há um certo orgulho em estar participando, com seu trabalho. na
criação de uma coisa importante. Com razão, pergunta PIERRE
ANTOINE, o que é que torna o homem feliz. Será apenas uma rique
za, a posse ou a utilização de bens materiais? Não se pode confundir
civilização de consumo com felicidade. Aumentar simplesmente o nível
de vida ou a renda per capita, se não se sa"be por que, poderá, ao invés
de tornar os homens felizes, aumentar sua frustração. Ser feliz não
é apenas viver confortavelmente. Mas sobretudo dar um sentido e
valor àquUo que fazemos.

Além disso, a participação organizada e responsável dos diversos
setores da população na solução dos problemas que lhes dizem res
peito constitui um poderoso instrumento de educação e desenvolvi·
mento. Desde o grau mais elevado de participação - que é o da "co
decisão" - até o menor que é o da simples "informação", podemos
imaginar, como lembra ROBERTO PAPINl, uma imensa variedade de
formas de participação, tais como a "informação", a "reivindicação",
a "consulta", a "'fiscalização", o "controle" posterior ou prévío, a
co-gestão, a realização de "serviços", etc. Esses diferentes processos pro
movem a tomada de consciência dos ver~adeiros problemas da comu
nidade, o exame da viabilidade e das cOl1$eqüências das medidas pro-

R. Inf. legi$1. Brasília a. 23 n. 92 out./dez. 1986 9



postas. Contribuem, assim, para a ampliação e objetividade dos
conhecimentos e a participação do povo na cultura.

O paternalismo é a grande tentação do mundo moderno. ~ mais
fácil aos governos adotar as soluções elaboradas pelos altos funcio
nários e aplicá·las, de cima para baixo, sem consulta, a toda sociedade.
Muitos programas de desenvolvimento da 'comunidade são elaborados
em nível excessivamente alto, por órgãos regionais ou nacionais cen·
tralizados e, até mesmo, por organismos :internacionais. O resultado
é, com freqüência, a inadaptação do prDgrama e o desinteresse dos
que deveriam ser os maiores interessados.

A explicação é simples: quando a população não participa no pIa·
nejamento e nas decisões referentes a assuntos que lhe dizem respei·
to, seu comportamento natural é de indiferença e apatia.

Daí o imperativo social, humano e democrático da participação
da comunidade, destacada em documento oficial da ONU:

"A necessidade de os membtos de um grupo, classe ou
organização participarem no planejamento dos seus próprios
programas é básica em qualquer ~ipo de projeto e confunde·
se com a própria maneira democrática de viver."

A importância da participação pode ser assim sintetizada:

1 - as d~cisões e os programas são enriqueddos pelo conheci
mento e a experiência de muitas pessoas;

2 - têm, por isso, maior probabHidade de corresponder às neces
sidades reais e serem eficientes;

3 - as pessoas que cooperam na elaboração ou nas decisões tor·
nam-se mais interessadas e envolvidas na sua execução, não preci.sam
ser convencidas;

4 - quando se substitui a passividade pela participa~ão, dá-se
aos interessados a oportunidade de ampliar seus conhecimentos e
aperfeiçoar sua competência;

5 - em suma, a partkipaçáo serve melhor ao bem comum e
assegura a promoção humana.

t, assim, o grande instrumento de combate ao conformismo, à
passividade, ao espirito de dependência e massificação.

COMU~IDADE

A exigência de "participação" leva naturalmente ao tema da
"comunidade". Porque é através das comunidades reais, em que vive e
atua, que o homem pode participar de alguma forma da vida social.

lO R. Inf. I.gist. 8ralílial •. 23 1lI. 92 ..t./HI. 1916



Nenhum homem é uma ilha. Ele vive no seio de uma família.
É empregado de uma empresa. Estuda numa escola. Mora num bairro.
~ associado de uma cooperativa. f; membro ile um sindicato, de uma
associação, de um partido ou de um clube. :e dentro das comunidades
reais que ele vive e se desenvolve. Nas comunidades ele atua. ~

através das comunidades que ele pode "participar" da vida de toda a
sociedade. Como lembra ALCEU AMOROSO LIMA, "só na comuni·
dade é que a personalidade se realiza normalmente".

Comunidade é a idéia-força de uma poUtica humanista. Em opo
sição às tendências desumanizadoras do individualismo político ou
econômico e das diferentes formas de estatismo, de esquerda ou de
direita, cresce hoje em todos os meios a consciência de uma alterna
tiva comunitária.

Em lugar da concentração opressora do poder em mãos do "capi.
tal" ou do "Estado", uma política social e econômica de inspiração
comunitária se orienta para a desconcentração das atividades e deci
sões, mediante a defesa e o desenvolvimento das comunidades que
integram a sociedade civil. E, ao mesmo tempo, pela substituição dos
processos autoritários e paternalistas por processos democráticos de
participação. Hoje, essa é uma aspiração e uma tendência da popula.
ção. Nesse sentido, podemos falar de um "despertar da sociedade
civil" .

Esse despertar da sociedade civil vem se operando em dois pla
nos. Primeiro, pela adoção de processos comunitários ou de partici
pação. Segundo, pela defesa e fortalecimento das comunidades que
vêm se multiplicando em todos os níveis da vida social.

Adotar processos comunitários significa empregar métodos de
ação social com a participação ativa dos membros da comunidade.
Significa ver em cada homem um ser capa:.!; de agir de forma racional
e responsável, e não um simples "objeto" a receber passivamente
benefícios e atenções. Significa substituir o paternalismo pela parti
cipação. Paternalista é o método de ação das ditaduras: "não penses
porque o chefe pensará por ti". Paternalistas são os planos realiza
dos sem a cooperação da comunidade. E, inversamente, de sentido
comunitário são os processos fundados na participação ativa dos inte
ressados.

Essa aspiração e esses processos de participação estão dando ori
gem a um amplo movimento de fortaleclmento e multiplicação de
instituições comunitárias em todos os níveis.

Dentre as principais modalidades dessa participação das comuni
dades, podem ser destacadas:

1 - no plano local: as associações de moradores ou vizinhos,
centros comunitários, clubes de mães e outros movimentos populares;
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2 - no plano do trabalho: o movimento sindical, a participação
dos empregados na vida das empresas e em outras instituições da
comunidade;

3 - no plano da juventude e da educação: os movimentos de
jovens, sua organização e participação em órgãos colegiados da escola
e no debate dos problemas nadonais;

4 - no plano político: a luta pela estrutura democrática dos
Partidos e pelo direito que deve ser assegurado às bases de participar
das decisões partidârias, notadamente na elaboração de programas e
escolha de candidatos; e

5 - outras modalidades de partkipa~ão, como as associações de
defesa da ecologia e do meio ambiente, cooperativas, associações de
consumidores, instituições culturais e outras formas de organização
e defesa de setores da população.

E, num sentido mais amplo do conceito de comunidade, vamos
encontrar a mesma tendência nos diversos planos da vida pública:
comunidade municipal, comunidades regionais, comunidades continen·
tais e, acima de todas, a comunidade mundial. Vamos assim, desde
a pequena comunidade familiar - a familia é a comunidade·base 
até a grande comunidade mundial, que deve fier a família das nações.

Em nosso País, no plano da vÍda ppblica, pode ser observada
essa tendência com os movimentos em d~fesa da descentralização de
poderes e recursos, atualmente concentrados em mãos da União, e
sua passagem para os Municípios e os Estados·Membros. A defesa da
federação e do municipalismo constituem hoje bandeiras de luta pelo
aperfeiçoamento do proeesso político e de afirmação de duas espécies
de comunidades básicas de nossa vida pública: os Municípios e os
Estados·Membras.

A Nação, por sua vez, é uma comunidade de comunidades.

E acima das Nações e dos Estados-Nacionais, ganha força cada
vez maior a constituição de comunidades continentais ou de grandes
regiões, como a Comunidade Econômica Européia ou a Integração da
América Latina.

Em todos esses movimentos de inspiração comunitária está pre·
sente a idéia de "participação" e de respeito à dignidade das pessoas
ou dos grupos sociais que as integram.

É nessa linha, também, que devemos colocar o tema do presente
Congresso no plano internacional. E refletir. E mais do que refletir,
pregar, advertir, lutar, para que. acima das divergências e competi
ções, as Nações se encaminhem para a constituição de uma verdadeira
comunidade mundial, como único caminho capaz de assegurar a paz,
que é a aspiração maior de todos os homens.

12
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Introdução

A representação e o exerCICIO da participação popular no
Estado contemporâneo, cuja complexidade de relações torna a
própria construção democrática tão difi~ilmente viáv~ü, são ques
tões de fundo, que emergem a cada passo ensaiado no sentido de
se aperfeiçoarem instituições para a organização de uma sociedade
justa e estruturada de modo legítimo jJ€lo povo.

a conceito de representação política, a forma de seu exercício,
a extensão de seu consentimento, contlldo, não são problemas
solucionados, conquanto sejam objeto freqüente de estudos e expe
riências.
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o próprio acoplamento dos conceitos de representação e reali
zação democrática coloca um primeiro embaraço, demandando um
fino trabalho de alinhamento de idéiall e modelo! políticos, a fim
de que se não esvazie a democracia pela su'ostituiçào do represen
tado, tampouco se extinga a representação AO argumento de uma
mais eficiente democracia por via direta, de não muito fácil
ocorrência.

A representação, como instrumento aperfeiçoador do princípIo
democrático, tem espaço garantido -em todas as ordens estatais
contemporâneas. Mas a sua utiliZaçãol tantas vezes viciada, tem
colocado em questão o seu futuro, de menos segundo os figurinos
até aqui conhecidos e experimentados.

Ademais, a tecnologia disponível no Estado, e por ele grande
mente utilizada, faz com que se retome o ideal de democracIa
direta, alterando a importAncia dO& mecanismos de representação
empregados e até aqui tIdos como insuperáveis. É que os instru
mentos tecnológicos propiciam o conheeimento imediato de opina
mentos simultaneamente oferecidos em locais e situações distintas,
permitindo, ainda, a apuração final das manifestações em parco
espaço temporal.

De outra parte, os sistemas de representação partidária têm
sido diutumamente questionados, na atlu8.1idade, pela sua estreita
ligação com a tipologla dos sistemas partid'rin<> e o seu engaía
menta nos regimes politicos, os quais passam. por cerrado debate.

A discussão travada em torno do trinômio "povo~representa

ção-democracia" assume posição de inconteste relevo no presente
momento por que passa o Estado braslleiro. quando a sociedade
nacional, desestimulada por modelo constitucional de representação
falho, ineficaz e impróprio, e por experi'ncias autoritaristas que
se acumulam periodicamente, repensa a sua ordem juridica e o
seu modelo orgânico estatal.

Esta reflexão tem eomo ponto nodUlar exatamente a questão
relativa à representação popular no proeesso de formação da von
tade estatal, vale dizer, a forma do exercíeio democrático da socie
dade. porquanto o principio democrã.tioo, a direcionar normas e
embasar instituições, não é, em si. objeto de controvérsia. A sua
realização, contudo, de tão penosa e obscura prática no Brasil,
constitui o núcleo do processo constituinte vivido na atualidade.

Cumpre sublinhar. aliás, que, se o debate sobre o tema ganha
foros de importância e urgência no mamento nacional, a sua rele
vância, atê mesmo em países distanciados de rupturas constitu
cionais, como v.g. os Estados Unido.s, Ing+a.terra ou França, emerge
límpIdo ao sabor da.s transformações sócio-politicas. no bojo das
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quais sobrevêm novas propostas concernentes ao exercício do prin
cípio democrático e o seu sentido como inspirador de todas as
instituições.

Daí a necessidade de estudo~ nos quais se debruce cada vez
mais sobre o tema, de molde a que novas construções surjam no
direito, a assegurar melhores formas de representação política para
a elaboração de modelos democráticos mais esmerados.

A proposta democrática e a participação popular na formação e
dinâmica da vontade estatal

"Forçar os homens a algo de 1nconve
niente 11ão parece razoável."

110OlrE R

O princípio democrático, a animar diferentes modelos políticos
e orientar, de maneira variegada, governos e economias contem
porâneas, traz em seu conceito a equação pesquisadora do equilí
brio entre uma atuação estatal eficiente intensa e legitima e uma
autoridade governativa conciliada com a necessidade de liberdade
dos governados.

A concepção democrática terá sido, talvez, a tentativa de se
construir a grande revolução social da história: aquela fulcraàa
na certeza de que os homens nascem livres, porém desiguais, mas
que a sociedade somente poderá vir a ser justa quando construir
a igualdade social fazendo com que o sentido de justiça anime a
organização estata1.

Impelida pelo objetivo de realizar o bem comum, conceito
social que busca a realização do ser humano integral em sua di
mensão livre e singular, a sociedade constrói a sua idéia de justiça,
e faz-se tanto mais democrática quanto seja capaz de tornar pró
pria e eficaz esta idéia para o maior número de pessoas integrantes
da experiência política.

O conteúdo do justo, à sua vez, para submeter a convivência
social, haverá que se formalizar no continente da norma jurí~

dica (I). A norma é a expressão maior do direito, e norma legítima
é a que formaliza o direito da sociedade na busca de aperfeiçoa
mento da justiça tal como por ela conce-bido num dado momento
histórico.

Se a proposta democrática é uma senda pensada para o atino
gimento da realização da idéia de justiça social, o elemento pri
mário e imprescindivel nela contido é o da sociedade participante.
't o povo o ativador da dinâmica estatal, constituinte da ordem

( 1) Neste sentido MATA MACH.t\DO, Edgard Godoi. Elementos de 1'/'oria
Geral do Direito, Belo Horizonte. Ed. Vega, S.A., s.d., pp. 22 89.
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jurídica e dirigente da estrutura burocrática esboçada, sendo este
aparelhamento institucional o envoltório da sociedade, que se
movimenta historicamente nas lindes da estabilidade, em cuja
esfera se organiza e avança.

A evolução social aspira à justiça, e esta depende de uma
ordem legítima, a qual não se encontra senão numa ordem estatal
democrática. Por isso, a participação popular na formação e dinâ·
mica da vontade estatal é imperiosa para. a concepção do mode~o

de vida sócio-política democrático.
A democracia está no todo social. E assIm ocorre porque é no

povo, em sua integralidade, que repousa. a essência do princípio
democrático, qual seja, a liberdade, cujo exercício, na marche. da
convivência sodal, perquire a conformação de valores na busca do
justo.

Sendo a liberdade singularidade de todos e de cada um dos
membros da sociedade, não se pode dar que a forma do seu exer
cício emane do pensamento de poucos1 que detenham melhores
condições de dirigir, pois nunca será ela melhor que o pensamento
resultante da totalidade dos titulares do primeiro valor a amoldar
as instituições estatais democráticas. Em verdade, nem se tem
conseguido, na etapa histórica que atravessamos, concluir-se pelo
governo dos melhores, mas daqueles que mais têm e que se arvoram,
então, em empresários do povo e senhores do Estado, constituindo,
sempre, oligarquias populistas sem coragem de afirmarem o ver
dadeiro mÓvel e fim de sua atuação go'Vemativa, de cunho absolu
tamente partícularista e antidemocrático.

PellBava ARISTÓTELES que "a verdadeira diferença entre a de
mocracia € a oligarquia está na pobreza e na riqueza: .,. a opu~

lência pertence a alguns, mas a liberdade pertence a todos" (2).

O princípio democrático tem sido trabalhado no sentido de
maior realização. à proporção que espraie uma faixa mais extensa
do exercício das liberdades na sociedade, a fim de que os seus
membros obtenham um grau de aperfeiçoamento pessoal que seja
partilhado em igual nível com roda a eoleti"ridade. Justa será a
sociedade que realize a partilha de beM I a propiciar a cada qual
o recebimento e a possibilidade de elaboração, individual e social,
das condições para ser, com liberdade e segurança, toda a sua
personalidade.

E como, se a liberdade é plena, o seu exercício é relacional ('
]imitado, faz-se mister que os titulares desta tendência humana
a elaborem juridicamente, convertendo em direito a manifestação
possível e necessária, pelo menos minimamente, da forma do seu
gozo.
( ~ ) ARISTóTELES. A Politica. São Paulo, Atenas Editora, s, d., p. 107.
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A elaboração desta ordem jurídica há de S€ dar, num Estado
democrático, pela voz do povo, sendo de se relevar, contudo, que
não termina a participação P\lpular no momento de formação do
ordenamento normativo, vez que deve ser ela continua, impres
cindível e integral.

Todavia, há que se acentuar tal aderência no processo forma
tivo do sistema jurídico, porque, a partir da positivação da ordem
normativa, é que prossegue a evoLução estatal, pelo que o ~omento

fundamental do exercício democrático da sociedade é o da defini
ção do ordenamento do direito.

Disto decorre o mérito enorme que tem sido conferido p::lr pen
sadores à atuação do povo na configuração da ordem jurídica, esta.
não apenas representando a legalidade da organização estatal, mas,
principalmente, a legi~im:àade do ordenamento constituído do
direito, em consonância com o qual se desempenha o governo da
sociedade.

Representação popular e natureza do príncípio democrático

"Este poder legislativo não é ::,omente
o poder supr~o da comunidade, mas
sagrado e inaUerável nas mãos de quem
a comunidade uma ve<: o colocou; nem
pode qualquer edito, àe quem quer que.
seja, concebido por qualquer maneira ou
apoiado por qualquer poder que seja, ter
a jorça e a obrigação àa lei se não tive'
a sanção do legislador escolhido e nomea
do pelo público, porque sem isto a lei
não teria o que é absolutamente neces
sário à sua natureza de lei: o consenti
mento da sociedade sobre a qual nin
guém tem o porter de lazer leis senão
por seu próprio consentimento e pela
auto7idade dela recebida."

LOCKE

Sempre se votou inexcedível prestígio às fun~ÕE's legislat'vas
de um Estado - seu exercício, forma e titular c sua repercussão
sobre a sociedade. -

Sob a inf:uêncla de tal crédito alicerçaram-se as tipologias
das formas de governo e a doS' regimes po1iticcs, tomando-se sem
pre co~o ponto de partida a auto-organização da sociedade for
malizada a~ravés da positivação de uma ordem jl.:.rídica (1).

( 3 ~ Cf. LOCK. Jor.n. Segundo Tratado sobre o Cfo~>er1l0 Civil. São Paulo. Abril
Cultural, 1976. p. 9l.

Assev~raVD I>OCKE Qllt'~ "O Poder Lr:gi.5lalil10 é o que tem o direito de esta
belecer como se deverá utih:wr a. força da comunidade no senttdo dI! ,re~er·

vação dela própria e dos seus membros" lIdem, lbid€'m I.

---_.- -- _..__._-----
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Os fautores desta ordem, em sua categoria primarIa, são os
titulares de um poder politico supremo: o de normativizar as con
dutas sociais sob o influxo de um poder político instituído. E a
função específica de expedir normas legais foi sempre pensada,
numa perspectiva democrática, como sendo inerente ao povo.

Assim, ao se referir às formas de governo, explana CÍCERO:

"Cada forma de governo... recebe seu verdadeIro
valor dá. natureza ou da vontade do poder que a dirige. A
liberdade, por exemplo, só pode existir verdadeiramente
onde o povo exerce a soberania" (4).

A experiência política da Grécia, mais que a de Roma, exem~

plüicava a encarnação do poder legislativo na assembléia de cida~

dãos ativos (ekklesia), que, reunidos i em praça pública, votavam
sua.~ decisões politico-normativas soberanamente, realizando um
modelo de democracia direta (~).

Como o conceito de cidadãos ativos modific<Ju·se historica
mente no sentido de fazer nela conter sempre uma parcela mais
extensa da comunidade política, chega-se ao Estado Moderno com
a concepção de que a diminuta casta, encenada no P<3der, a ditar
a ordem normativa, imperativa e impositJva, à sociedade não consul
tada, não satisfaz ao preceito democrático que, por conveniência
de algumas categorias sociais e consciência mais desenvaIta e vigi
lante de outras, começa a esboçar-se na for:na hodiernamente con
cebida e a forjar a impulsão popular que levaria ao processo revolu
cionário dos séculos xvn e XVIII.

O espaço da participação popular na estruturação orgânica
e desenvolvimento das atividades estatais colocou-se, então, como
questão inadiável, pelo que voltou ela a ser cuidada de maneira
obsessiva e reiterada pelos pensadores daqueles períodos.

Em fins do século X~lII, JOIDf Loc!tE acolhia a tese da defini
ção de um órgão estatal com a função precípua e provisória de
legislar, exercitando, então, o poder soberano como representante
da comunidade politica. Tal órgão atuaria como um corpo repre
sentativo da. comunidade, da qual recebia a autoridade e o consen
timento, elementos de validade da produção legislativa.

A impossibilidade de fazer conduzir este processo de forma
direta pela comunidade politica faz enga.jar...se, na versão política
do pensador inglês, o instituto da representação.
( 4) ctCERO. DIt RepUbZica. Rio de Janeiro. Ed. Ouro, 3.d.• p. 37.

(5) S~do LOEWENSTEIN. B. t<ltrn8. 1noonticla e inccmtrotável do exerdcio do
pode'!' lSOberano, assim detido pelos gregos, conduztu à deca.d!ncia do r~lme,

"Ltu tienta;as de Za democracia clirecta ".,.~ga se contiertieTon rn vicias.
teniendo que fraccuar aJ final por mo!trartse e! l1U~blo incapaz d~ rejrcnar
$1' J»'opW poder roberano" (Teoria de la Cón.títución, Barcelona. ArJel, 1976.
p. :56).
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Este não era inédi'Al, havendo mes:uo at1':.Ores que vislumbram
a sua prática no E..',tado Antigo (b), enquanto outros situam suas
primeiras experiências na Idade Média (), e outros, ainda, datam
a sua :ixação conceitual, a rigor, no século XVIII. quando, na forma
da liçào de MIGUEL REALE, ",'Se opera uma discriminação, nem sem
pre bem consistente, er.tre três problemas ou três realidades funàa
mentais: a discriminação en':re sociedade civil, Estado e sobera
nia (~).

E~ efeito, no século XVIII, ganha contornaI'. relevantes a idéia
da representação política, eis que, se garantisse ela, realmente, a
participação popular na tomada de decisões legais fundamentais
do Estado, solucionado estaria o problema da dissociação entre
aquele c a sociedade palítica, CtljO distanciamento equivale a uma
manifestação de regimes autoritários, então con<;,rastados.

Daí o uso do modelo representativo como pedra àe roque das
:ormas equiEbradas e boas de governo, tal como demonstra o quadra
oferecido por MONTF.SQUlElJ, ~uma nova visão polibiana de Cons
tituição Mista, assim expressa em Do Espírito das Leis:

"Comme, dans 'Jn État libre, tout homme qui est
ccnsé d'avoir une âme libr.e doit être gouverné par l'..li
même, il faudrait que le peuplc en corps eút la puissance
législative. Mais comme cela est impossible dans Ies gran
ds États et est sujet a beaucoup d'inconvenicnts dan.') le.c;
pe':.its, il faut que le peuple fass€ pour ses représentants
tout ce qui'il ne peut faire par luknême" (ll).

Se ROUSSEAU, idealizador cta soberania do povo q'..l€ iria influ
enciar a etapa posterior do processo revolucionaria francês, excluía
a representação como forma factível de se aperfeiçoar a vontade
geral, que deveria estar sempre nas mãos do povo, é certo ter ele
----.-._-
( 6 ) FISCHBAC Apud CUNHA, Fernando Whitaker da. Representu-;4o Política

e Poder. Ric,f'reitas Bastos. 1981, p. 42
(7) FISCHBAC Apud CUNHA. Ferr.ando Whitaker da. Repre.~entaçâo Polftica

e Poder. R!o, Freít;as BasLos, 1981, p. 42.
(i1) "A Teoria Jurídica da Representação Politica no Direito Constitucional", in

Modelos Alternati1;Os de Representaçéi.o Política no Brasil e Regime Eleitora!.
1821·ZfJZ1. Cadernos da CnB, Brasília, Ed. universidade de BraEtlia, 1!l1l1,
p.39.
Segundo o mestre paulista, "Essr;,s diselLssões em torno do problema é que
deram lugar àQuil0 que foi chamado, com cm~ cont'ençdo, teoria dásliicu
da representação política, que l'ai, aiqamos a.~sim, do século XVIlI à Segunda
Grande Guerra, dando-se uma maior lac/ma propriamente no intcrreff1IG
entre os doi.s grandes conflitos internacionais" lidem, ibidem' .

• 9) MONTESQUIEU. De l'Espril des Lois. Livre X, Capo 5, in: "rEuVTes" Com
pletes". Paris. AUl{ Éctitions Seuil. 1964. p. 58'1,

Afirma aquele pensador, ao pl'ossegll.ir em suas ila.ções sobre a necessi
dade da representação, QUe "Le grand at'antalle dcs rc-présf'.ntants c'es! Qu'ils
sont capables de di.qeuter les ajfaires. Le peU1Jle 1['Y est point du fout propre,
ee qui forme un des grands incont'enients de !a démocratie". (Idem, lb~dem).

-------------,_._._._-
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atestado a necessidade de se conceder a uma pessoa. a função de
legislar, a qual não poderia ser continua e diretamente exercida
pelo povo:

"Os particulares vêem (),1)em que rejeitam, o público
deseja o bem que não vê. Tod06 igualmente necessitam de
guias, é preciso obrigar UIlBI a. conformar suas vontades
com sua razão, é necessário ensinar outrem a conhecer o
que pretende. .. Eis de onde nasce a necessidade de um
legislador" (10) .

Na esteira destas idéias, que influenciavam as instituições em
profundo processo de mutação, insculpiu-se na "Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão>;, dirigida, curiosamente, uaos
representantes do povo francês", artigo enunciando que:

"La 10i est rexpression de la volonté générale; touts
les citoyens ont droit de concourlr personnelIement, ou
par leurs représentants, à sa Iforma.tion" (art. VI).

A teoria jurídica da representação politica adquire, assim, a
partir deste acontecimento, lineameato próprio e conceituação
singular, fulcrada na noção de mandato e delegação.

Representação, ensina DUGUIT, "i'éduit€ à ses éléments sim
ples, ... est la situation dans laquell~ un ou plus:eurs ind'ividus
exercent les fonctio1l8 étatiques au nom d'un ou plusieurs individu.s
qui détienent en fait la plus grande force, la force gouvernan
t~" (11).

Engendrada sob o signo das teorias contratualistas, que da
Idade Média ao Renascimento sedimentam pensares a dominar o
universo conceitual oitocentista, a representação política tal exp\i
cada, então, como se fora um mandato, i decorrente da delegação do
titular do poder a outrem, que o exercitaria nos restritos limite·"
da delegação recebida. Esta delegaçàot c.ontudo, nio distanciaria o
titular do poder do seu exercicio, vez que o mandato poderia ser,
a qualquer tempo, revogado, retomand4).<l o mandante.

Esta teoria, acerbadamente contestada. foi aos poucos sendo
abandonada à medida que se foi assentando ser a Nação, e depois
o povo, o titular da soberania, e não cada individuo :Isoladamente
considerado. se ao Estado é que se a.tribui a qualidade da. sobe
rania - tal como estatufdo na doutrina jutidica do inicio deste
século por, dentre outros, JELLINECK (12J -, não mais .se comporta
o regime da representação nos pa.rê.metros doutrinários concebidos
pelos franceses no século XVnI.

(10) ROUSSEAU, Jean-Jacques. o Contrato Sockzl. SAQ paulo, Cultrix, a.d., p. '9.
(11) DUGUIT, Léon. Traité de Droit Conatit1ttfonnel. patls, Anclenne Llbra\rle

Fontemoing &l ele. Edlteurg, 1928, t. li, p.' 545.
(12) JELLINECK., Qeorg. TeoritL ctel Eltaco. Buenos A1res, Editorial AlbatroZ

a.d., pp. 32'1 68.

-----------
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Entendendo ser a representação política espécie da represen
tação juridica, sem, portanto, dever-se tomar o figurino do direito
privado para a sua conceituação e caracterização, cuidou a doutri
na de estabelecer uma teoria de direito objetivo, firmado sobre
bases jurídicas específicas, a. explicar a sua natureza. Nesta direção
é que asseverava DuGUIT que:

"se sont les faits uniquement qu'il faut considérer
si 1'on veut édifier une théorie juridique solide de la
représentation. Elle ne peut être qu'une théorie de droit
objectif: je veux elire qu'elle doit aboutir à l'établissement
d'une regle qui détermine les limites respective.'5 de l'acti
vité des représentants et des représentés."

E obtempera, ainda:

"Ce ne peut pas être une théorie de droit subjectif,
c'est-à-dire une théorie conduisant à la. reeonnaissance
d'un lien de droit entre las deux éléments, puisqu'il
faudrait pour cela leur reconnattre une personnalité qu'ils
n'ont pas, ne peuvent pas avolr" e).

A necessidade reconhecida de se estabelecer uma. teoria jurí
dic~ da representação política fez-se emergente a partir da consta
taçao de que no direito a situação angariaria for'8S de estabilidade,
imperatividade e responsabilidade.

Mas. para institucionalizar-se juridicamente. a represe:1ta~ão

política demandaria, segundo a concepção doutrinária do inicio
do presente século, a personificação da oSoDerania, exercida, então,
pelos representantes da comunidade política na busca da reali
zação dos objetivo$ traçados pela sociedade.

A esta assertiva, que conduziu à elaboração das teorias da
representação do querer e da representação de interess~ (H),
dentre outras, foram opostos embargas fundados em numerosos
argument.os, reduzidos a uma inquestionável observação: a de que
a ordem jurídica posta nos termos constitucionais contemporàneo.s
contraria. as poses doutrinárias vinculadoras da atuação dos repre
sentanteS legislativos ao querer do povo representado, ligando
leg1.s1ador e povo sob a égide de direitos subjetivos deste. A incon
gruência da doutrina da. representação-mandB.to a esta constata
ção e a estatização da soberania enfermou o conteúdo da teoria
anteriormente formulada, chegando KELSEN, então, a observar que:

"La teoria de la soberania IX>pular es una ficci6n:
el dogma politico está en contradicción con la realidad
jurídica".

(13) DUGUIT, Leól1. Op. cit., t. 11, p. f>4(l.

(14) Cf. REALE. Miguel. Loc. cU., p. 41.
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E ainda acrescentava o mestre austríaco:
"Pero desde ei momento que las Constituciones mo

dernas prohlben expresamente toda vinculacíoo formal
dei diputado a. las instrucc1anes de sus elector~. y hacen
juridicamente independientes las resoluciones deI parla
mento de la. voluntad deI pueblo, pierde todo fundamento
positivo la a.finnación de que la voluntad deI parlamento
es la voluntad deI pueblo, y se convierte en una pura
fícción (inconciliable eon la realldad jurídica) " (I~).

Esta teorização assim conduzida da soberania, entretanto, veio
a .se constituir na angulação autoritária da organização estatal.

Em verdade, verificou-se, através de penosas experiênciu, que
a lei não é sempre limite, nem a democracia aética. O conteúdo
da atuaçM estatal é mais extenso que a norma, o povo mais
importante que a lei, a sociedade mais poderosa que o Estado.
Principalmente, constatou...se que a justiça é o fim; a nonna, apenas
uma das expressões do direito, na qual, de resto, aquele principio
deve se conter.

];: certo que aquelas críticas desnudaram questões antes menos
curadas, como a. de que a representação não pode ser enfocada
apenas quanto ao legislador, antes, deve acometer todo agente do
poder estatal, ou que atue em nome desse.

Se a qualidade soberana foi atribuída ao Estado) irretorquivel
é que o poder polftico está no povo. Se a defasagem conceitual
entre Estado e sociedade civil compUcou os elementos da equação
titularidade-executoriedade do poder, parece certo que a noção de
soberania, como fenÔmeno encarnado 'na pessoa estatal, não des
caracteriza a natureza originária e irrefreável do poder político
do povo.

Ademais, por ser a teoria da representação política de natu
reza jurídica, tal como aqui enfocadO, não parece ser ela uma
ficção, mas uma facção do direito. Há laços jurídicos a envolver
representante e representado porque o direito o.s estabelece, fazen
do-os subsumír a um regime normativo especifico.

Mas é indisputável que a elabot~ção teórica anteriormente
esboçada comprometeu..se na etapa contemporânea do pensamento
jurfdico em face da constatação de que:

a) as Constituições contemporânea.'l estruturam, quase sem
pre, o sistema representativo proporcional descombinado do man
dato pleno imperatlvo primordialmente pensado;

b) os sistemas constitucionais positivos, em sua integralidade,
reconhecem e regulam a realidade partidária, que tisna com novos
matizes a teoria da representação;
(15) KELSEN, Hans. Teoria General del Estado. México, Ed. Nacional, 1979. p. 402.

22



c) salvo parcas exceções, uma das funções do Estado - a
jurisdicional - é desempenhada prevalentemente por um sistema
orgânico que não deriva de qualquer manifestação opcional popu
lar. ao contrário do que ocorre com as funções legislativa e exe
cutiva, pelo que ou não se representa o poder político da .socie
dade quanto ao exercício daquela primeira função, ou a coerência
entre a vontade da comunidade e dos órgãos julgadores pode ser
aspirada, jamais conseguida.

Ademais, nota-se que, além de todos os questionamentos pen
dentes sobre a teoria jurídica da representação política, fonrlQu-se
uma acendrada fenda entre as propostas democráticas - visc€
ralmente ligadas à noção de participação ativa, necessária e con
tínua do povo na formação e dinâmica do poder político estatal 
e as práticas dos regimes representativos, integralmente devasta
dora.s das expectativas e ideais embasadores daquelas.

o "referendum" como forma de participação direta do povo na
elaboração da ordem jurídica

.( ... temo$ de observar que tais ho
mens nào possuem naturalmente poder
inteiro e perteUo para reger grandes
multidões políticas de homen!l" portanto,
não poderíamos, integralmente sem nos
so consentimento, ficar vivendo de tal
sorte sob o comanào de qualquer homem.

. .. Portanto, as leis humanas, seja
qual tor a sua natureza, se in.~tituem me
diante consentimento."

HOOKER

A crise da teoria da representação, consoante acima salien
tado, acarretou um rebalizamento das noções contidas neste insti
tut<:J, modificando as formas de exercício do poder, mediante o
encarecimento de modelos de participação direta do povo na dinâ
mica institucional do Estado.

Há de se relevar, por certo. não se conterem, exatamente, nos
fundamentos dos modelos governativos antes pensados, as falhas
que conduziram a tal reformulação conce1tual, antes e.spelham~se

elas no modus das experiências adotadas .sob o pálio dos paradig
mas sugeridos, acrescido a isso uma sensível alteração dos fins
políticos assumiàns pelo Estado no período posterior às Guerras
Mundiais. Afirma-o de forma peremptória BURDEAU:

"En dépit d'aftirmations souvent plus verbales que
fondw, on ne peut pas dire que la conceptlon même du
gouvernement représentatif ait été condamnée. Les griefs
dirigês contre lUi atteignent plus scs déformations que
sa nature même, et il reste que le mauvais u.sage qu'en
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firent ~ertains politiciens ne lu1 e.9t pas imputable n (1').

Polemizada a representaçã.o, como inicialmente rearizada,
urgia retomar-se o cuida.do do tema rela.'t1vo ao exercido demo
crático do poder poUtleo do Estado e 8 partJcipação do povo em
sua inBtitucional12ação - organização e desempenho.

Assim, recomeça-se a procura de resposta ao problema. tele·
rente à titularidade do poder pol1Uco, seu exercicio e a partici
pação da sociedade em sua dinâmica.

Mais que nunca emerge nitido ser o povo titular do poder
social estatizado. Não há como dissentir deste elemento da reali~

dade fátIca; o poder está dlluido, e às vezes desorganlzadamente
espalhado pela sociedade, mas nela repousa concentrado, latente,
inestancáve1.

O seu exercido, a partir da tnBtituc1onalização orgã.nica do
Estado, necessita de personalidade para que a atuação possa .ser
ordenada, jurídica e politicamente.

Ultrapassada a fase do dogmatismo auto-suficiente e abúlico
da legalidade, adquire-.se consciência. de que a legitimidade integra
a ordem jurfdica., valorando-a democraticamente.

Logo, quer-se buscar, além da sUbm1ssio do Estado ao direito
posto, seja esta positlvBÇão normativa ooertnte com o direito com
o qual a. sociedade consente.

Se o modo de oferecer tal consentimento fez-se, predominante
e quase unanimemente nas COnstitUiÇões atualmente vigentes,
indireto, por absorção dos modelos representativos, a. verificação
da inconciliabilidade da norma. emanada de representantes com
o interesse dos representados tomou imperativa uma mudança
na configuração dos sistemas constituetonaIs, de forma que o povo
pudesse ter B. condução dt\ coisa púbUc~ através de alguma torma
de participação dJreta, ocorresse tal pa!ticlpação no momento da
tomada de decisões normat:Jva.s superiores, através da consulta.
diretamente a ele dirigida. sobre 'ais deliberações, ou, alnda,
através da gestão doe negócios públicos.

A personificaçio rio Estado democrá.tico anima-se, -pota, do
interesse da sociedade, dirigindo o .seu cometimento na consecução
do fim por ela e para ela traçado; .serve à realização do bem-estar
socIal, como por ela própria fixado.

Há que investigar a Constituição i da sociedade estatal, por
isto. a. melhor senda por onde apullar o interesse púbIlco num
dado momento histórico, renunciando, tanto quanto passivel e
necessário, às formas tradicionais inclli'etas de representação.
(6) BURDEAU, Georges. Droit ConsHtutionnel ~t In,wuHo1l3 pomjqu~. Parjs,

Llbralrle Générale de DrQlt et de Jurisprud.ence, 1971, p. lS3.

-------- ------ -------------
24 R. Inl. Icgi51. Btolilia a. 23 n. 92 o••/.z. 1916



Uma das formas pelas quais pode sobtevir esta convocação
direta do povo é a figura de que ora se cogitará, a saber, o
referendum.

Referendum, do latim ad referendum, aignifica a manifesta
ção incidente SObre uma determinada declaração, cuja eficácia
dela impre.scinde.

No direito constitucional, referendum significa o procedimen
to pelo qual o povo é provocado para sufragar proposta nonnativB.
a ser debatida ou já discutida e votada favoravelmente pelos
órgãos legislativos. Através desta atuação, o titular da soberania
faz-se autor da norma, influindo diretamente em sua criação,
através de manifestação sancionadora, ou não, da proposta ou do
pronunciamento orgânico do Estado (lI).

O referendu.m é, pois, uma garantia de afirmação direta da
vontade do povo, tornada eficaz através de manifestação formali
zada perante o Estado, a comprometê-Io integralmente.

(17) Não ~e contundem os institutos do plebÚiCito e do "referendum", segundo
ensinamento majoritário da doutrina. e experIência constitucional. Todavia,
tem sido dificUltoso distingui-los, à flllta de elementos objetivos e unlforU1C:,
a caracteriza-los, diSCorrendo sobre a matéria FERRUCIO PERGOLESl
nos tennos seguintes: "Secornto un'optnione, ptebi3cíto sarevbe l'iflStituto con
cui i! popolo e chiamato ad approvare o a di$aprovare un jatto o avve
nimento c/le rigw:m:ta la stessa struttuTu dello Stalo o del suo {loverno,
mentre il referenduf1~ consid.erebbe nell'approtJa<:iOne o clisaprova~ione di
un atto normativo, aia esse una carta costitu:;;ionale, sia una legge ordinaria,
o co1!tunque un aUo giUTiefico. Secando aUre opinioni, e da diversi pTlnti
di vista, il ref~endum sarebbe eS1'Tf!ssíone 4i gOtleTnO diretto ed ;1 plebiscito
a.ttTibu:;;tone delfeserciZio deUa sovranitá, per delega popolare, nd una data.
persona, od anche il plebiscito sareobe un atto complesso ed il rejerenrlum
un atto semplice, nel senso che nel primo il papalo si pronuncerebbe lIU una
proposta e ne2 secando sulJa delibe7"azlOne diun 4o.to oTgano del/o Stata,
o injine il primo una maniJestazione incondi.<líonata di l!olontá, mentl'e H
secando ]>otreãoe essere aceompagnalo da ccmdizioni o modulitá clte nt~

precüino Q limitino la portata in un rapporto di coordinazione o di subo!"
tliruuicne con o.ltrerlronttncie", fDiritto Costitu;;ion<de. Padova, CEDAM,
1972, voL I, ». 214, n. 31). Tais discrirncns, todavia., nem são tidos -.:omo
critérios exclusivos para. definiçáo distintiva dos dois institutos, nem são
consideradas absoluws, sequer essenciais, por Uldos. conforme se verifica da
p!"óprta exposiçáo do mestre italiano, quer peJa doutrina. quer pela exp8
rlêncla política, afirmandO mesmo DUVERGER que, em Suíça, .. 'pátrie du
referendum', la di8tinctilm n'est pas si clairll" (lnstitutions Politiques ef
DTO;: ConstitutiormeI. Paris, Presses Universitalres de France, 1973, vo1. I,
p. 80, Tem~se e.dmttido. entretanto, nos tell:tos constitucionais oontem
paráneos, o procedimento plebiscitário como' lnstrurmmto utilizável para
tomada de medidas govemarnentaill estruturais validadas formalmente, atra
vés de categorias normativas, em geral, consUtuelonais, cUja eficácia lnde
J)ende de qualquer manifestação Ultertor dOI! órgãos ou Poder estatal. Por
outro lado, tem-se veri!icado vir sendo utnizlKlo o plebiscito como instru
mento de consulta feita ao povo com respostas dirigidas e em sentido
previamente eleito, enS8Jando-se, destarte, lima. aparente juridlcldade a
atos dotados de teor e.utorltari!lta.

-----------,
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Elaborado e adotado, originariamente, pelas Dietas alemães
e helvétfcas, significava o instituto, naquele primeiro momento,
a ratifIcação das decisões tomadas nas Assembléias pelos governos
dos Estados Confederados. As deliberações dos representantes
destes eram assumidas ad referendum, a dizer, sua validade e
eficácia ficavam a depender da cont1rmação governamental dos
Estados Confederados.

Posteriormente, adquiriu o rtlfm1.dum a inteligência que
ainda contemporaneamente lhe é emprestada, a dizer, a rat1!1cação
popular direta de proposta normativa, a ser conduzida aos órgãos
estatais representativos ou por eles conhecida e deliberada (18).

Com este conteú.do, vem o inst1\uto a ser conhecido e prati
cado desde o século XVIII, com freqüência correspectiva à ênfase
dada às técnicas da democracia direta.

~ de se registrar que a representaçãD, havida especialmente
no período revolucionário francês como correlata aos ideais demo
cráticos, não tolhia, sequer maculava. o emprego simultâneo de
institutos de participação direta do wvo como, v.g., o referendum.
O emprego coincidente destes iJUltitut05, aliás, revelaria, no dizer
de DUGUIT, certa complementaridade 'entre eles, afirmando aq:lele
autor que, diversamente da opinião de doutrinadores que se opu
nham a tal configuração institucional,

,( . .. répDnd au contraire à. la. nature do gouvcrnement.
représentatif toute institution qui, comme le 'referendum"
a. pour but de garantir la solidarité qui exiate entre
repréaents et representés" (UI).

Adotou...se, assim, no sistema constitucional francês pÓS-revo·
lucionário, o modelo da denominada democracia semidireta, pelo
qual se manteve a representação acoplada à consulta IX'Pular
direta a través do referendum (:la).

(la) 8egundo CARL SCHMITI' , "Referend~nt en un ~entit!Q estrf.c/o, ~s cUeiro
t'otación popular sobre conJirmaeián o no etm/lr-mnción de Ull acutrdo deZ
cu~po leuislativo. La ~re8ión 'referendUm' .toe reSCTDará adtcuad4mente
paTa el caso en que se someta a l08 clluladanos con derecho a voto. paTa 8U
decistÓ1l. cte/tnittlJa, Ul\ acuerc!o de la. represenladón popular" (Teoria de
la. Constttución. Madrid, Aliama Edltortll S.A., 1982. p. 2,')4}.

~ HI) DUGUIT. Léon. Op. cit., t. lI. p. SU.
c20J Tranacreve E6MEIN alguns excertos dOlJ debales passados na Convenção

Irancella de 1'192. onde U/ieverava coU'I1l0N: "NDUS sommes appellés de tOU/l
les part1es de l'Empire paur rédlger un projet de contrat .social. je dUi
projet cal' je pense b1en qu'U D'j' aura qu'un vooux pour soumettre à la
§nctton du peuple toutes les dlspositlona de la COnsUtution". Na mesma
passagem afirmava Danton; "11 ne pellot' eSlatet de CODsUtutton Que celle
Qui !lera textuellement, nomJnativement. acceptée par 11 maJor!tê des assem
blées prtJnllJrf'!l.,." IApud ESMEIN, A. .llements de Droit Constitutlonnel
Frant;aIS et Comparé. Paris. Sirey. 1909, 9. 301. D. ] ,I •
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A expenencia teve alguma repercussão nos sistemas consti
tucionais posteriores àquele período, tanto no francês (:lI) quanto
naqueles de outroo Estados. Mas o que prevalecia, então, funda
mentalmente, era o chamado "referenàum constitucional".

:G: que, segundo o objeto da consulta feita ao povo, classifica-se
o referendum em constitucional, quando .se trata de matéria con
cernente às normas fundamentais do Estado, e legislativo, aquele
relativo à normativização infraconstitucional.

No que se refere ao "referendum constitucional", há de se
esclarecer não se ciremnscrever ele ao processamento da ratificação
pelo povo do projeto de Constituição elaoorado por Assembléias
de representantes, consoante originariamente se cogitava, por·
quanto se alargou tal conceito, como, de resto, a noção mesma
de matéria constitucional, pelo que se pode ter por aperfeiçoada
aquela figura sempre que versar a c011Sulta. e manifestação popu
lar sobre di.sposiç<5es pertinentes à essência do Estado, sua organi
zação, suas funções e sua dinâmica na relação com o indivíduo ('22).

Esta modalidade de referendum faz assentar no povo, direta
e imediatamente, a responsabilidade político-social pela formula
çào da ordem jurídica fundamental.

Tendo a soberania como uma de suas características funda
mentais a indelegabilldade, e sendo o povo o titular do poder polí
tico soberano do Estado, fácil é estabelecer a vinculação entre o
princípio democrático e o instit:Jto do referendum, pelo qual o povo
elege o sistema estrutural orgânico do Estado, realizando aquele
princípio e tornando-o eficaz e pragmátiC()o Daí o uso diuturno
do instituto no periodo revolucionário dos oitocentos, quando a
ênfa.'le posta no princípio democrático manifestava-se pela convo
cação direta do povo - entendido, é certo, como uma categoria
restrita da sociedade estatal- para escolher, assumir e responder,
historicamente, por um governo organiza.d.o e exercido segundo
parâmetros normativos especificados expressamente.

Relevante é observar, ainda. a prevalência, na fase histórica
correspondente às revoluções burguesas, da. idéia de que a Cons
tituição seria a formalização do contrato social ajustado entre os
cidadãos para a formação e organização do Estado, donde a neces
sidade de acordarem esses com os termos do pacto, referendando-o
expreS.'lamente.
(21) A Convenção francesa, de 1i92, votou, ~1Il 5ua primeira sessão, a Resolução

seg'J.l1dc a Qual: "La ConvenUo:l. nationale di\c2are qu'il ne peU( y a.'oir (]c
Constltution que lorsqu'elle est acceptée par le peuple!"

(22: Neste sentido, leciona. PERGOLESl Que- "Pel' materia costituzionale secon
do la Cassaz, si dovev8 intendere.,. ogni disposizione relatil'ÇI. alla essenza
c alle funzloni dei pateri fondamentaJl del10 Stato, alla ]01'0 disciplina glurl
dica, alia loro reciproca po!)izione ed ai 101'0 raplXJrti" (Op, cít .. 1'01. I, p. 215,
11. 3.l.
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Esta proposta de atua.ção precária de representantes políticos
na etaboração de projetos de norm.as ~anstltuctona1s, a se trans
formarem em estatutos normat1vas perfeitos pelo reJeren4um
popular, teve a sua extensão às regras in!raconstitucionais preco
nizada também em Suíça, onde, segundo EsMEIN, argumentava-se
nos seguintes termOB:

"Pourquol... reconnait:on au peuple la capacité néces
saire POU! sanctionner Ia· Constitution. et ne la lui
reconnait-on pas paur les lois moins difficile.s qui doivent
en découler?" (~).

Com fulcro na. inteligência mit1f1cadora da lei. como ms.ni
festação da vontade geral do povo, conclamou-se a sua. participação
como co-autor d88 normas através da utili2ação do referendum,
o que, no entanto, não foi recebida' em moldes tio amplos quanto
naquela primeira modalidade do lnBtituto. Todavia, tem sido ado
tado o "referendum legislativo" pelOs sistemas constitucionais
contemportneos, ao lado do "referendum constitucional", como
ocorre, v.g., no sistema. norte~americano, no francês de 1958, sendo,
ainda, de prática corrente, em SuíQa, Noruega, Dinamarca, Itália
e, at'.Ialmente, Espanha, dentre outros Estados, explicitando BUB
DEAU que, em casoo como o da Suíça, em que a convocação popular
é constante, "la fréquence des COIlBultatioWl populaires aboutit à
une mobllisation permanente" e').

Como se tem aceito ser mais necessâria a participação dos
cidadãos no assentamento da ordem jurídIca fundamental, cons
tata-se, numa análise de direito comparado dos sistemas positivos
que acolhem a figura curada, receber tratamento diferenciado,
mais rigoroso, o referendum cujo objeto seja matéria normativa
constitucional, em geral eatruturadocomo de natureza obI1gatórta;
diversamente, o "referendum leg1sla4ivo" tem caráter facultativo,
em geral, e, em regra, a manifestaçioié consultiva, e não peremp
tória a deliberação do povo, ao contlário do que ocorre naquela
primeira espécie.

O referendum obrigatório, albergado, como acima dito, lmpres
cinde do consentimento popular para se tornar regra jurldica
de vigor definido e eficácia imediata. A categoria do instituto,

12'31 ESMEIN, A, Op. cit., p. 351. n. 3. TrtnllCTe'Yc. ainda. e.qu~ie i\utoT out.1'as
u!lrmaUvas de Jdwttco teor: "Ne suUft-U pll.S de lU! dé!érer (au peuple)
les loia constltutionneUes et d'attendre .. iréclama.tlons sur les autres1 NolU;
répondrloIls: c'est llne o!teme au Pt?uple que de dét&llkr !es dlvers act.ea de
:;a souveraineté" (idem, ibidem>.

126) BURDEAU, Geotie3. Op. cit., p. a1. :!: sempre st.Uentaüo () tratamento dado
a este instituto, paralelamente a outros dr: part1cipaçAo direta do povo. no
período imediatamente posterior às Querras Mundia1s, quando a reprellP-nta
r;ã(J política foi duramente Questionada. ~ o emprego !ie tais iustrumentos
5.ul-glu como uma opçAo para melhoria das sistemll.6.

~--~ - ------
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como de utilização obrIgatória, é fixada pela, própria Constituição
(ou pelo Poder Constituinte, em caso de elaboração de projeto
de Constituição), que dispõe em seu texto da necessidade de sua
subsunção ao povo, Nesta hipótese, o referendum constitui condi
ção de aperfeiçoamento e validade do procesSo de elaboração nora
mativa, cOllilistindo numa das fases de acab;ll.mento da regra (25).
Neste sentido, leciona PINTO FERREIRA que" .' .. com o referendum
propriamente dito o voto do povo é necessário para a perfeição
jurídica da própria lei; ... " (26).

A modalidade facultativa de referendum pretende que o povo
seja convocado, eventualmente, a se pronunciar sobre uma deter
minada regra legal ou projeto de lei, sem que haja, contudo,
qualquer condição constitucional imperativa para que seja ele con
vocado. Nesta hipótese, a norma pode ser elaborada e, aperfeiçoada,
adquirir plena validade, sem que se instaure o referendum (27).
Na espécie, prevista constitucionalmente a possibilidade de se
chamar o povo para a expressão antevista, há que eleger o sistema
os titulares da iniciativa do referendum, sendo comum, nos mode
los que acatam a figura, dotar-se de tal qualificação uma parcela,
numérica ou percentualmente fixada, do eleitorado, parcela míni
ma dos próprios representantes políticos integrantes dos Parla
mentos, e, às vezes, o Chefe do Poder Executivo.

O referendum facultativo foi introduzido na Constituição suíça
de 1874 como uma espécie de veto popular, tendo adquirido aquela
adjetivação que a particulariza por obra dos partidários do refe
rendum obrigatório, consoante escolia CABRÉ DE MALBERG, que
explana:

''Ceux-ci prétendaient étabJir entre les deux sortes
de referendum une opposition essentielle. L'opposition
résultait, selon leur argumentatioo, de ce que le referen
dum obligatoire ... associe constamment et directement
le peuple à la fonnation de chaculIe des lois, en ce sem
que celles-ci ne devienent parfaitesque moyennant l'adop
tion populaire, qui constitue ainsi une véritable sanction
des actes légíslatifs de l'État par Ia volonté du corps des---

(25) Exemplo tipico desta. modalidade de referendum pode ser encontrado na
Constituição suiça, de 1874, em cujo art. 121, 5. encontra-se a seguinte dis
pOSição: "Lorsque la demande d'inieiative est conçue en termes gênérau:r,
les chambres jédérales, si elles l'approuvent. procêderont à la revision partielle
(de la Constitution) dans le scns indiqué et en somnettront le projet à l'aàC'p
tíon ou ali. rejet du peuple et des canto7ls ...".

(26) FERREIRA, Luís Pinto, Principios Gerais de Direito Constitucional Moderno,
São Paulo, saraiva, 1983, vol. I, p. 200.

(27) Exemplífica esta modalidade de referendum 11 disposição no fut. 92.1 da
Constituição espanhola de 1976. que reza: "Las· decisiones poltticas de espe
cial trascendencia podrán ser 80metidas a reterenrlum consultivo de todos
los ciudadanos". '
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cltoyens. Au contraire. dans le systeme consac.ré par
l'art. 89 de la Const. fédérale (du referendum facultatif),
1e peuple, disait-on, ne participe pas, en principe, à la
confection de la 10i: il n'e&t consulté, à ce sujet, qu'auta.nt
que la loi, qui vient d'être adoptée par l'Assemblée fédéraJe.
soulêve parmi les citoyens un certain nombre de récla·
mations; l'intervention du peupIe, se produisant dans ces
conditioIlS, ne lui permet que de faire oppositlon à une
loi qui, sans cette opposition, serait entrée en applica.tion
en dehors de toute necessité d'une sanction populaire;
par là il apparait que I'instituUon du référendum facul~

tatU n'implique pour le peuple quUn pouvolr de résistance
occasionelLe, c'est·à--dire de veto" (211).

Obtemperava, contudo, aquele autor cuidar-se tal argumenta
ção de !órrnula perseguida para conduzir ao descrédito o referen
dum facultativo, vez que este teria pontos positivos inetutáveis,
corno v. g. a participação popular sem os :ncovenientes de uma
mobili2ação permanente para a normativizaçâo da vida social (~~.).

Em verdade, a definição do refere11dum facultativo distin
guiu-o do ~nstibto do veto popular, também por vezes utilizado
como instrumento da democracia semidireta.

É que, no moment::> atual, tem-ae adml:'ido o referendum
facultativo para a confecção de normas e tomadas de decisões polí
ticas de relevo especial (art. 92.2, da Constituição espanhola, de
1976. v.g.) antes de entraren: elas em vIgor. ou seja. sem. caráter
ab-rogatório das deliberações propost.aa; o aspecto facultativo repou
saria na natureza optativa da convocação popular.

Não se pode desatentaf, porém. haver aUÍtJres que consideram
o referendum facultativo forma de manifestaçãa do veto popular.
Tal é o caso de DUGuI'r (34'), e, no Brasil, PINTO FERREIRA, este
assel'tando ter-se como "subespécie do referendum . . , o veto popu~

lar ... li. E explicitando a diferenciação técnica entre as duas figu
ras expõe o autor pátrio:

, .. , com o referendum ordinário, a leí nã'J será ta2
senão se o povo lhE' der a sua. aprovação formal; com o

---
(28) MALBERG. R. Carré de. Contributiem 111 la Théorie G~éTale de r'tlat.

Pnrls. RécueJl Birey. 19.22, t. n, p. 348, n. 25.
(29) MALBERG. R. Carr~ de. Op. cit., p. 348.

130) "Du referendum doit Il.USIÜ i!tre dil;tingu6 }e veto JXlPulal1'e qui. s'cn l'aPlll'oche
C'ependant. Dans le systeme du veto papulalre la 101 est votée par :e parte·
ment Qut lul donne lul·mme la. foree die lol; mais dans un cert:aJn dêJal
determlnée par la Const1tutlon. et !ur lIIle lnicl.l.tive dontl'exerelce e!t aU!S1
determl.oet> par )a Constltutlon. le pe~e peut être dlrectement OOIU'JUi'
SUl' 113 polnt de savoír s'U ne S'op)Xllle PU .. l'applfeatlon de la 101. Le veto
pOpulaire é-quivaut • ce <1'J'on appeJle t,[Uelquefols ~e rden:ndum fact.:.ltat11"
I DUOUIT, Léon. O". cll .• t.. lI. p. 619).
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veto popular, a lei existirá, a menos que o povo manifeste,
com um certo prazo, a sua desapravação formal" {'li).

Pode-se encontrar, no art. 75 da Constitu:ção italiana de 1847,
modalidaàe do referendum fac~ltativo)) para o exercício da capaci.
dade de veto concedida ao povc;

"Ê indet';.o referendur.l popolare per deliberare la abro
gazione, totale o parziale, di una legge o di un nUa avento:'
vaIare di legge, quando 10 richiedono cinquentomi1la elet
tori o cinque consigli l'egionali."

Do exame de textos consti:ucionais positivos conclui-se que o
referendum facultativo é um procedimento albergado pelo siste
ma constitucional para uma eventual manífestação popular, sem
::aráter condicional ou obrigatório de validação de ato ou projeto
de norma jurídica, podendo ter C8mo objeto. dentre outr::>s, o exer
cicio da -prerrogativa ab-rogatória de leis, dito veto popular.

Constata-se, das colocações acima postas. que o referendum
pode ocorrer, pois, em dais momentos: num primeiro, ar. terio!' à
deliberação estatal sobre a no:'ma - referendum ante legern, e
num segundo. após a atuação da competência no~mativa estatal,
para ratificá-la ou cOnfirmar-lhe a continuidade da aplicação 
referendum post levem.

O referendum ante legem pode envolver uma simples con
su:ta nODular, &:m caráter necessariamen<:e vincu'iante da conduta
do Estado à resposta oferecida pelo povo às questões suscitadas.
Neste caso, a man:.festação do povc constituirá opinião balizadora
da postura estatal assumida. ainda que se distancie ela do norte
eleito pelos cidadãos, e esclarecedora da legitimidaàe, ou não, da
atuação do Estado.

Cumpre ressaltar que, tnobstante se tenha ponderado acima
caraetcrizar~se o referendum pela especialidade de seu objeto, a
saber, uma norma ou proposiçãonormaüva, encontram ·se nos
sistemas constitucionais vigentes remissões ao instituto como ins
trumento de pesqu:sa direta ao povo sobre temas não integrantes
de textos legais, como, v.g., tratados internacíonais, deliberações
políticas internas relevantes etc. e~). Terá ele, nestas circunstân
cias, nat\.1reza consultiva ou optativa, vale dizer, a resposta popu
lar oferecida poderá corresponder a uma Qpinião a ser considerada

(311 FERREIRA. Lu::; Pinto. OJ). dt., p. 200.
(321 S<lbre- a extensão do objeto do referendum afirma BURDEAU que: "le refe

rendum peut égalernent intervenir dans les mêmes conditlons à propos d'un
a.c::cord de communauté ou de la. ratification d'un trll.ité dont les disposi
tions auraient des in::idences sur le fonctionnement des instituUons. Cctte
formule viSe notamment les tre..1tés impliQuatlt transfer~ des compétences
étatiques à des organlsme$ lnternatlonaux" (BURDEAU. Geo1'gE!13. 01). cít ..
p. 146).
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pelo Estado, ou poderá indicar, dentire alternativas postas a juízo
popular, qual a via. a se tomar em 'determinada esfera. (politica,
jurídica, econômica) pelo Estado.

Ineficácia dos instrumentos constitucionais brasileiros para
aperfeiçoamento do princípio cle11u>crático

O constituciona.lismo brasileiro tem acolhido, desde a primel~

ra Carta Política, de 1824, o modelo :reprasentativo de governo. O,
princípio da representação popular, ,constitucionalmente concebi
da em todos os sistemas constitucional8 que tiveram e têm vigên
cia entre nós, embasou a normativizaçio do jogo eleitoral segundo
parâmetros que pudessem garantir a' sua efetivação.

Esta garantia, entretanto, somente pode ter eficiência quando
o povo representado tem maturidade política e consciência social
formada e informada. democraticamente e pode exercer o controle
da representação através de instrumentos constitucionais próprios e
vigorosos.

Ora, no sistema jurídico monárquico a expressão do modelo
representativo era, evidente e não surpreendentemente, estrJto,
elitista e aristocrático ("3).

A superveniência da República não aperfeiçoou, suficiente
mente, em seus primeiros momentos, o paradigma da representação
politica da Nação. Como sob o regime monârquico, faltava povo
no sistema, cuja apUcação se ollgarquitou, desnaturou, pela mes~

ela de regras politicas fixadas para assegl,JIar a perpetuação, no
Poder, de grupos previamente nele instalados. O fenômeno corone
lista, que encabresta votos, fabrica eleições e desvirtua, integral
mente, na prática, o principio da representação popular iru.cuIpído
na Constituição Republicana, de 1891, torna comum o uso da força
contra a autoridade do direito, desprestrlglando as instituições estru
turadas e fazendo com que o escambo de compromIssos parUcula.
res entre os "coronéis", nos Municípios. e oe "polfticos", nos Esta
dos, conduza à constatação posta por VtvA1J)I MOREIRA: "PoUtlca,
no Brasil, é; delegado pra lá e votos prB cá" (3.).

(33) A lei eleitoral de 11MB. que organllou primordialmente IJ proceuo e1el.toral
no lmpérlo Brasileiro, foi considerado pebt leU contemporAneoa, dentre oa
Quais. V.g•• o Dario de Urugu&1ana t1Ift'Iao. ~rc~l, opreuif1O, tfr4n6co e
i1\ro'll.Ititudo»ol. (Cf. Jf04elos AlteM14ti1lOl de .Reprl!!lmt~çdo PoliticG no
Brasit e Recime Eleitoral, 1'821-1921", BraldlIa. Ed. Universidade de Bruma.
198!, p. 77).

\J.4) In Ft>lhc M Mml13. de 2D-1-1M8. ApUd LEAL, Victor Nunell. Coronelimw.
Enxada. e Voto. Sio Paulo, Alla-Omep, 19?&, p. 41. n. oW. Define, naquela
obra. o grande publfcillta brasileiro o cmaJ)1"OnliMo coronellsta como sendo.
.,... da parte dos ehe1es locais, incondlclonai apoio aos candldatol do oficia·
]Jsmt> r.u eleiçÕll!S estaduais e !e<l.era1s, da~ da ll1tu~ tllltadual, ClLI'ta
branca ao chefe local rovernista (de prettren(J1a o lider da f8CÇ1.o local
mEljor:ltárla) em todos os assuntos relatl'lOll ao ?llWúcípio (O". clt,. p. 50).
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A Revolução de 30 veio proclamar a necessidade de se enxu
gar de tantos vícios comprovados o sistema eleitoral, que, na práti
ca, anulava o princípio da representação: mas uma eleição foí
bastante para o então titular do Poder Executivo Federal, que sus
pendeu a representação como princípio estrutural do regime impos
to no Brasil, e DO qual, obviamente, não se comportava ela. Com
efeito, em ditadura não há escolha, hâ imposição; não há vontade
do povo a ser representada: primeiro, porque não há povo; segundo,
porque a única vontade prezada é a do ditador. que a exerce de
forma direta.

A Carta de 37, diversamente das tr~s Constituições anteriores
e, inclusive, das que se lhe seguIram. não enuncia, expressamente,
o princípio da representação popular como esteio constitucional do
sistema, conquanto se tenha nela feito referência à qualidade dos
membros da Câmara dos Deputados de representantes do povo
eleitos mediante sufrágio indireto (art. 46).

Aquela Carta acolheu a figura do plebiscito, que poderia vir
a ser utilizado para a consulta sobre a possibilidade de se conferi
rem poderes de legislação sobre algumas ou todas as matérias da
competência do Conselho de Economia Nacional a esse órgão (art.
8S). Note-se que a figura utilizada foi a do plebiscito, de forte teor
autoritarista, perfeitamente sintonizado com a rendência ditatorial
do governo.

A própria Carta outorgada deveria ser submetida a plebiscito
nacional, consoante estatuído em seu art. 1B7, o que, entretanto,
jamais sucedeu {3~).

A Constituição de 1946 não agasalhou qualquer instituto de
consulta popular direta, tendo rein.staurado o princípio expresso da
representação popular, encarecido o papel das Câmaras Congres
suais, reorganizado os Partidos Políticos e rebalizado os princípios
fundamentais do sistema eleitoral.

Mas tendo sido alterada esta Constituição, em 1961, para
nela se introduzir o sistema parlamentarista, em substituição ao
presidencialismo então vigente, decidiu-se pela utilização do ple
biscito para, em 1963, decidir-se pela reimpJantação desse ou pela
permanência daquele (Ato do Congresso Nacional, de 17 de ja
neiro de 1963).

outra manifestação popular direta não houve, nem na vigên
cia da Constituição de 1946, tampouco sob o modelo observado a
partir de 1967, ocasião em que se outorgo~ a Carta que, depois
(35) A dfsposiçio referente ao plebiscito foi supr1m~da pela Lei Constitucional 9,

de 1945 (art. 2°), por se coIUlldere.r Que a "eleição de um Parlamento.,.
supre com vlUlta.gem o plebiscito de que ~ta o art. 187 (da Constituição).
e que, por outro lado, o voto ploo1scJtárlo 1mplkitamenle tolheria ao par:a
menta a llberdade de dispor em matéria constitucional".



de "emendada" inovadora e profundamente pela chamada Emenda
Constitucional nQ 1/69 (à qual se seguiram outras vinte e seis),
continua a vigorar no País.

A representação, no Brasil, segundo estatuído, cabalmente, UJ
art. 1Q da Carta Magna vigente, teria. estabelecido integralmente o
figurino democrático representativo.

Sabe-se, todavia, que nem 8e conheceu, na prática governista
imposta a partir de 64, e vigorante até, pelo menos) 81-82, a expe
riência democrática, sequer ~ garantiu a representaçã.o plena da
vontade do povo brasileiro.

Com efeito, os governos que se seguiram ao movimento revolu
cionário instauraoo em 64 nada tiveram de democrático e muito
pouco de representativo.

O sistema eleitoral brasileiro ~ depurou, indubitavelmente,
das nóduas "coroneli.'lta8" dos primeiros momentos da República,
embora não se tenham expungido de todo as máculas que o elvavam
de nulidade, porquanto a influência dos chefes municipa:s continua
a ser intensa, mormente no interior do Pais; mas, de outra parte,
ganhou o sistema eleitoral novos problemas, a desnaturar, de forma
insidiosa e sutil, o caráter representativo das formas eleitorais
estabelecidas. Duas das principais dlf1culdades relacionadas a esta
questão são a ausência de uma consciência política nacional ma·
dura e firme e a presença do massacrante e oligárquico poder eco~

nômico, de freqüente exercicio sobre O melo social.

A primeira dificuldade somente se resolve pela educação, não
se vlslumbrando sOlufYão e1iciente num únieo m.omen~~ ?. ~~~'à
demanda instrumentos normativos, sérios, eficientes e intransi
gentes para que a sua adoção sistêmica não faça llusória a partici
pação popular na eleição dos membros àos diversos órgãos estatais
de representação.

Os parlamentares (e, note-se, não apenaB eles, mas todos os
agentes de qualquer dos "poderes pol1ticos do Estado" são «repre.
sentantes" dos cidadãos, eis que se tem por 8SSI€lltado constitucio
nalmente e aceito pacificamente que "todo o poder emana do povo
e em seu nome é exercido"), afirma-ae para ~'maior representati
vidade icreal" e "menor comprometimento real", representam todo
o povo. Esta definição embasou a afirmativa de KELBEN de que:

"La independencia real deI parlamento respecto de
la voluntadpopular se disimuIa diciendo que cada dipu
tado e.s el representante de todo el pueblo. De aqui se
deduce que no tiene que reciblr instruciones de los p;upos
que lo eligieron. Pero 'todo el pueblo' es mudo" (8 ).---

(36) KELSEN, Hans. 01'. .cit., p. ~z.
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Parece que "todo O povo". em verdade, não é mudo. Tem voz
e dela faz uso se lhe oferecem oportunidade. Contudo, no sistema
representativo tal corno posto atualmente, de menos no Brasil, os
"representantes" do povo não têm sido os melhores ouv~ntes da
nação, preferem falar por ela; substituem-na, noo a representam.

Os grupos econômicos, que forjam "representantes do povo"
~em necessitar da elemento popular, não serão extirpados do
processo político, até porqu€ c fatar econômico, no Estado contem
porâneo, faz parte deste processo, integra-o, modela-o por vezes,
altera-o outras tantas. Mas é imprecindível que o povo participe
também do processo econômico da experiência política no Estado
e tenha c1ência da importância deste fenômeno em sua vida, a
todo momento, inclusive na formulação de opções sócio-jurídicas,

Mais que modificar os mecanismos de controle da representa
ção popular por órgãos estatais ou pejo próprio povo, urge que "c
ensaiem novas propostas de formação da vontade nacional pela
sociedade, numa tentativa de realizar o princípio democráticD, tão
precariamente vivido na prática estatal da sociedade brasileira.

Conclusões

" quando o povo sabe. , _manter ,çuas
prerrogativas, não é possível enwntrar
mais glória, prosperidade e llberdade,
porque então permanece árbitro das lc-Is,
dos juizes, da paz, da guerra, dos tra
tados.. da t'ida e da fortuna de todos e
de cada um; então, e só então, é a
coisa pública coisa do pO'l]O,"

ctCEIW

A experiência tem demonstrad=>o vivamente, que o enunciado
de um princípio, cu norma, não tem sido bastante para assegurar
a sua eficácia.

Se. após a utilização dos mecanismos de representação, a
particípação .popular persiste inócua, insuficiente a caracter;zar.
na prática, o aperfeiçcamento da democracia, fa~He mister empre
gar mecanismos que conciliem os benefícios da forma indi~eta d~

pronunciamento do povo com instrumen:09 que assegurem a opor
tunidade de a sociedade expor, diretamente, o seu pensamento a
ser assumido p€lo Estado através das instituições.

O referendum pode se:- uma respoota a::lta e segura para
tomar mais fecunda a senda pela qual se busca a democracia no
pr~nte momento.

A sugestão tem lugar, prjmordialmente, pela incontestável
neeessidade de uma maior presença pública na dinârr..ica institu
cional contemporânea no BrasH, como, aliás, em outros E3tad~J.
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Esta presença referendária. teria.,'lni.cialmente, a especial mercê
de contribuir, entre nós, para uma aceleração do processo de
amadurecimento da cOIlBciência poI1t1ca pública da Nação, cUJo
sentido tem sido distanciado, por vezes até mesmo de modo volun
tário e dirigido, por eventuais grupos de poder, das deliberações
politlclUl de eapecial relevo para a vida da Nação,

Ora, um Estado tão carente de 1n:formações não pode negar
8 seu povo o cabedal de dados precisos para que chegue ele próprio
a conhecer os principais problem.aa que o atingem, ou a propor
as soluções que esteja disposto a II&SU1tÚr.

O referendum seria uma grande escola de eleição dos cami
nhos sociais pelo próprio caminhante.

Este seria um instrumento de conscIentização politica. próprio,
permanente, que manteria alerta e atliVa a .sociedade, em freqüente
mobilização na escolha das alternativas de vLda soberana. que
melhor lhe aprouvesse.

Em segundo lugar, o referendum vincularia as decisões esta
ta.ia à resposta oferecida pelo povo, cuja infiuêncía no desempenho
das atuações do E"tado traria tr& conseqüências democráticas
indisputáveis: a) legitimação das condutas do Estado; b) exercido
eficiente e direto da soberania do povo; c) responsabilidade popu·
lar pelas opções sutragadas.

Quanto ao primeiro tópico, não se contesta que o regime
representativo tem conduzido. diuturnamente. à condução dos
8B8untos mais graves do E9tado de modo descoincidente com a
aspiração nacional (:11). A ilegitimidade dos provimentos tem sido
uma constante, vez que a eleição do agente politico não satisfaz
o requisito consensual embasador de todo o seu eomportamento
na integral duração do mandato.

A legitimidade é Instantânea, fugas.

De cOIlBeguinte) o representante ',que, por escolha. do povo,
investiu-se nesta qualLdade num detenninado momento. pode vir
a perder a confiança do eleitor, de tal sorte que deixe ele de ter
legitimidade no exercicio de sua função posterionnente. Esta
situação possibilita a tomada de decisões relevantes para a socie
dade sem a n~essária legitimidade.

137.1 No Br&3.Il, a eleiçio indireta para presidente da. Repúl)lIca em janeiro de
1986, em Virtude da votação parlamentar negativa da denomJnad.. '"Dnen{!,a
du Diretas", em Elbrll de 1984, após pronunciamento popUlar lntenao. inin
terrUpto e inoontestll.veJ a seu favor, deiXoU patenteada a deecaraeter1z&çlo
ab501uta da representaçlo política pelo modelo trllcllelona!, no qu&1 o povo
dl"t~mpeDha um papl!J passjvo, impOtente e 1lO1ltárlo.
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Assim, pode-se estar, facilmente, diante de um quadro estatal
autoritário moldado, pela legalidade do cometimento do agente,
por uma aparência de democracia.

A utilização de instrumentos como, v.g., o referendum, deixa
permanentemente em aberto o conceito de legitimidade na socie
dade estatal.

Por outro lado, tem-se que a chamada democracia representa
tiva repousa na ficção de que a eleição do representante resguarda
e aperfeiçoa a irrenunciável soberania do povo. Esta qualidade
soberana, de exercício acanhado, espaçado e precário, torna enga·
nosa a proposição que faz deter a sociedade à condução de sua
própria história. Têm razão aqueles que doutrinam ser a soberania
predicado falacioso do público, de exercicio efêmero e infreqüente,
que se extingue no instante de um voto irrevogável e incontroláveL

O referendum tomaria, de uma parte, mais comprometido o
mandato outorgado ao representante pela mobilização social per
manente e, de outro lado, agilizaria o exeI'eício do poder popular
pela sua convocação amiudada e decisiva.

Finalmente, há de se salientar a criação de um elo de respon
sabilidade real e consciente do povo com os agentes estatais pela
assunção de deliberações de transcendental importância para a
comunidade nacional.

Atualmente, inobstante a ausência de correspondência entre
os desejos e necessidades reais e, às vezes, manifestas da sociedade,
e a deternrlnação dos agentes, instituiu-se um simulacro de dogma
jurídico, segundo o qual, sendo o poder exercido em nome do povo,
é por este assumido em sua dinâmica, ainda que o seu conteúdo
não coincida com a opção popular.

A responsabilídade social pejas atos estatais, conseguinremen
te, é perversa e desembasada, pois se fOrja pela imputação à
comunidadepolitica de comportamentos sobre os quais ela não
teve oportunidade de se manifestar, ou, à3 vezes, contra os quais
se fez expressa.

O referendum traria a responsabilidade para o plano fático,
pois o vínculo politico pela eleição de um provimento tulcrarla
a elaboração jurídica consagradora daquel~ principio. Ademais, as
eleições seriam, então, mais graves e refletidas, pois a sociedade
teria imediata consciência das conseqüêndas a arrostar.

Democracia é o princípio informador de um sistema jurídico
no qual prevalece a responsabilldade madura e cônscia de uma
comunidade em sua vivência politica. O referendum traz engas-
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tado em sua noção a técnica reallzadora desta responsabllldade,
donde mais uma vez queda demonstrada a sua positividade.

No bojo de todos estes elementos se contém o maior beneficio
da inclusão deste instituto no sistema constitucional democrático,
qual seja o de constituir ele uma salvaguarda popular contra usos
Indiscriminados que os agentes politicas sUjeitam-se a cometer no
exercicio de suas funções.

Tanto pode constituir aquele instituto uma proteção contra
os excessos praticados no desempenho Ó88 atividades estata1B,
quando tiver caráter sancionador ou proibitivo de projeto de norma
jurídica apreciada pelos órgãos esta-tals competentes, como quando
constItuir a manifestação momento determinativo de uma altera
ção de norte nas decisões estatais.

Podem-se arrolar, evJdentemente, inconvenientes provenientes
do uso deste in.strumento, e duas desvantagens têm sido reitera
damente lembradas pelos doutrinadores, a saber: o esvaziamento
dos órgãos legislativos, pela transferência do exerciclo de algumas
de suas competências ao povo, e o desprepa.ro do povo para gover
nar ou votar boas leis (38).

Quanto ao primeiro item, cumpre aasinalar que o desprestigio
dos Parlamentares deve-se muito mais a fatores ex6genos à socie
dade (como, V.g., o abuso do poder econômico, a atuação de grupos
de pressão etc.) do que à presença direta, ou ausência permanente,
da sociedade no processo poUtioo. Em verdade, no Brasll parti
cularmente, o que está. em questão, a demandar resposta inadiável,
é a representação e as formas alternativas de participação autên..
tica da comunidade polltica no processo de formação e desempenho
das funções estatais em conformidade com 88 escolhas sociais.
O esmero e burilamento dos modelos de representação não 8ubstl..
tuirão, por certo, a lacuna deixada' pela socIedade ansiosa por
participar do processo politico estatal. Ademais, a acomodação ou
irresponsabilidade, que, virtualmente, acometeriam os /lrepresen
tantes" do povo, com este alinhados em situações constitucional
mente estabelecidas, somente poderiam. ,ser tidas como despreparo
dos agentes políticos para a vivência do princIpio democrático,
pois aquele instrumento nenhum óbice ou agravamento viria trazer
aos modelos tradicionais de representaçio. Fracasso algum, nestes
figurinos, poderia .ser apontado à custa da adoção do referendum,
pois este não os compromete, antes OS aperfeiçoa. Aliás, às vezes,
o fracassa é um sucesso mal praticado.

O segundo elemento erigido à conta de desmerecimento do
uso do referendum nos sistemas constitucionais democráticos,
(33) Cf. MONTESQUIEU. Op. cit., p. 58'1; ElSMEIN, A. 01'. clt.• p. 534; no

Brasil, BONAVIDES, Paulo. Ciéncia Polft~. Rio, Fundação Getúlio V.rgu,
1972, p. 345.
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acima trBJlBerito, não me merece malor indagação, porque a acre
ditar na incapacidade do povo para se governar, deveria antes crer
na inviabilidade do principio democrático.

Tenho que vícios existirão no emprego do referendum, mas
me pergunto qual o sistema constitucional perfeito noticiado pela
História.

Não confio em modelos doutrinários puros inexpugnávei.s;
prefiro os sistemas mi.stos, estruturados a partir do conhecimento
daque~ e da avaliação de seus sucessos e desventuras práticas,
cujas causas, analisadas e depuradas, podem se constituir em
vertentes de paradigmas sólidos, estáveis e duradouros.

se os modelos de representação continuam a oferecer benefi
cios incontestes à causa da democracia, certo é que têm sido
Insuficientes para uma mais profunda e permanente participação
da sociedade na vivência estatal.

Acoplar àqueles modelos alguns instrumentos, como o de que
ora se cuida, pode sanar algumas lacunas por onde versam alguns
dos males dos sistemas constitucionaUl contemporâneos.

No curso do processo constituinte alimentado pela socieda.de
brasileira, a vinculação do modelo representativo tradicional ao
referendum pode ser o início de uma nova prop05ta democrática,
que a.uxil1e a eatabilização da experiência política nacional.

Ademais, a inclusão do referendum na pauta daquele processo
pode legitimar, definit.ivamente, uma experiência encetada, insti
tucionalmente, segundo parâmetros organizacionais questionáveis.

O referendum constituinte pode dar à próxima Constituição
brMileira uma nova feição de prática politica, numa democratiza
ção que somente ajudará a praxis constitucional futura.

O "referendum constituclonal" obrigatório calha perfeitamen~

te com a aspiração social da comunidade nacional, e o referendum
consultivo ou o veto popular podem integrar-se no futuro figurino
como boas opções políticas, sem embargo de um rebalizamento
das técnicas de apuraçâo do sistema representativo e .CJem neces
sidade de enfraquecimento das funções dos órgãos legislativos.
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Constituição: lição amencana

ADIIEMAl\ F'ErommA ~fACl.EL

Profe850f da Faculdade de Direito "Mil
ton Campos", JuIz Federal na. Seção JucH

clária de Minas Gerais

Estamos em tempo de Constituição. Nos dois gigantes do conti
nente americano - Brasil e Estados Unidos - há efervescência cultuo
ral, otimismo e expectativa em torno do assunto.

1987 será um marco histórico em tema de Constituição: o Brasil
votará uma nova Constituição; os Estados Unidos da América comemo
rarão o bicentenário de sua lex fundamentalis, o documento que,
"por sua concisão e lucidez", no afirmar de WILLIAN BENNETT
MUNRO. ~·ainda permanece impar entre todas as Constituições".

Duzentos anos separarão os dois documentos basilares: Um - o
velho - feito quando toda preocupação se centrava nos poderes
excessivos do Parlamento, aquele que "podia fazer tudo, menos trans
formar um homem em mulher, e vice-versa"; o outro - o novo 
quando a desconfiança maior, também justificada pela experiência, se
volta mais para o Executivo.

Nestes duzentos anos, o homem inventou engenhos, criou reli
giões novas, pisou na lua. mandou arautos eletrônicos para os confins
do sistema solar, acabou com o voto censitário e propiciou à mulher
a ascensão aos mais altos cargos públicos. Mas, no fundo, o homem
continua a mesma criatura de 1787: insatisfeito consigo mesmo,
buscando desesperadamente na magia da letra impressa um luzeiro
para seu futuro.

Por certo elaborar uma Constituição não é tarefa fãcil numa
democracia. Para a nossa também não faltarão detratores ao lado de
seus ufanistas. Mas o importante é que o "documento fundamental",
a Grundurkunet., como dizem os autores alemães com uma só pala-
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vra, traduza eom justela as diversas correntes de opinião dominante
e chegue a bom termo.

À evidência, a História é a melhor conselheira e ai está, à mão,
para fornecer aos constituintes brasileiros aquilo que foi sendo estra·
tificado ao longo do tempo.-

Hoje, além da experiência americana, da francesa, alemã, italia·
na, espanhola e portuguesa, para não &ter da nossa própria, contamos
com os esboços de cunho cientifico, como à Oktoberverf•..."., de
HANS KELSEN, e a W.imarer V.rf••ung, de HUGO PREUSS.

Também os convencionais de Filadélfia, reunidos no mesmo casa·
rão onde, um decênio atrás, se assinara, a Declaração da Independên
cia, se valeram do passado, da experiência. Assim, além da Carta de
Runnym.ede, do 8111 of Rights, das tentativas de SIMON DE MONT
FORT e de OLIVER CROMWELL, das1liçóes preciosas de COKE e
BLACKSTONE, puderam contar com as então recentes Constituições
de Virgínia e Massachusetts. Mas, quanta coisa nova, prática, cons.
truiram! Quanta coisa, hoje, está servind.o de esteio para nosso dia·a
dia! ~ que os convencionais de 1787, em sua quase totalidade, eram
homens pragmãticos, com os pés no chão, e queriam preservar e
ampliar os valores que seus iguais tinham além·mar. Dos 74 delega
dos eleitos pelas doze ex.colônias (Rhodle Island não se fez represen·
tar) para a convenção, somente 55 compareceram. Combinou·se que a
primeira reunião se daria na segunda ~gtm.d,·feira do mês de maio.
Devido às dificuldades de transporte, não' foi possível dar inicio aos
trabalhos no dia marcado. Houve atraso de duas semanas. O general
George Washington. que então contava 55 anos e era seguramente o
homem mais rico de toda a Virgínia, foi eseolhido para presidir a
Assembléia Constituinte. Em <iecorrência, não ,votou durante os deba
tes. Por outro lado, revolucionários proeminentes, como Thomas
Jefferson, que estava em missão diplomàUcl na França, Patrlek Henry,
Samuel Adaros, Tom Paine e John Marshall não se achavam entre os
convencionais.

Como as delegações tinham maior ou menor número, deliberou
se. inicialmente, que cada Estado tem direito a um voto somente.
Também se decidiu que os temas que iam sendo debatidos e votados
não se tornariam de conhecimento público a fim de se evitarem espe.
culações. Isso não impediu cochichos maliciosos e boatos estapafúr.
dios, como aquele da implantação da .monarquia, com o rei 
George 1 - saindo diretamente da apradvtl e rica vivenda de Mount
Vernon ...

Os debates duraram de maio a setembro. Não foi fácil o acerto
das arestas, aquele "serrar de tábuas", no, afirmar jocoso e expressivo
do octagenário Ben Frank1in. Houve, é eertot tumultos, momentos de
desânimo e não poucas vezes George Washington, com sua autorida·
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de moral e ponderação, teve de serenar os mais exaltados e radicais.
Alguns convencionais, irritados, regressaram à suas origens. Mas os
trabalhos continuaram.

Problemas, os mais serios e apaixonantes, ameaçaram a unidade
da Assembléia, o que levou Gouverneur Morris a afinnar que "o
destino da América andou suspenso por um fio de cabelo". O primei.
1'0 deles estava em se se deveria fazer uma Constituição propriamente
dita ou, então, como queria Lutner Martin, de Maryland, apenas
"reformartl os Artigos da Confederação. Sobretudo graças a James
Madison, um dos sete delegados da Virgínia, de 36 anos, ficou preva
lecendo aquele ponto de vista: um novo documento deveria ser elabo
rado, já que os Artigos da Confederação eram de todo inadequados.

Outro t6pico sumamente polêmico, que levou semanas para se
chegar a um acerto, foi quanto à representatividade no Congresso
federal. Os grandes Estados, como Virgínia e Nova Iorque, entendiam
que o número de congressistas deveria ser proporcional ao númerr)
de "habitantes livres" do Estado. Os pequenos Estados, como Nova
Jersey, jã achavam que esse número deveria ser o mesmo para todos,
como se dera no Congresso Continental e no Congresso da Confede
raçâo. Duas grandes flguras então se defrontam: Madison e Wí11iam
Paterson. O impasse foi resolvido com a mediação de 1"ranklin e da
bancada de Connecticut. Ficou assentado que o Congresso seria
bicameraI. A Câmara baixa (House of Representativesl seria formada
levando-se em conta o número da população de cada Estado-Membro.
A Câmara alta (Senate), ao contrário, teria i~ual número de represen
tantes para todos os Estados, sem se considerar a densidade popula·
cional.

Os temas que jamais receberiam a adesão de alguns Estados.
como a universalidade do sufrágio. a importação de escravos, foram
sabiamente deixados fora da competência da UnUio. Em outras pala·
vras, cada Estado-Membro resolveria a questão a seu modo. Com isso
a Constituição acabou por vir à luz e ficou a cargo da comissão chefia·
da por Gouverneur Morris .a sua redação.

No fundo, grande parte dos convencionais não ficou salisfeita
com o documento. Somente 39 apuseram nele suas assinaturas.
Alguns, como Alexander Hamilton e Benjamin Franklin, chegaram
mesmo a manifestar publicamente suas contrariedades. Como se vê,
não esperavam que tal instrumento pudesse ter vida longa, o que
aconteceu graças sobretudo às interpretações políticas que lhe deram,
ao cabo dos anos. grandes juízes como John Marshall. Robert Taney,
Olíver Holmes, Benjamin Cardozo, Louis Brandeis, Felix Frankfurter.
Earl Wal'Ten e William Brennan Jr. De um "filho enjeitado", tal
documento, por sua concisão e simplicidade de linguagem, passou a
ser "o mais maravilhoso instrumento jamais esboçado pela mão do
homem", no dizer feliz do "Justice" Johnson.

----------------------~-_.._.~-
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A luta pela Constituição não parou ai, em setembro de 1787, na
State House da Pensilvânia. A pior fase, a fa..e externa, estava por vir.

Em diversos Estados começaram a aparecer os inimigos, os
descontentes, os mal·informados c sobretudo' os que não tinham bens
de raiz.

o documento foi enviado ao Congresso da Confederação. que, a
seu turno, deveria mandar cópias ao ~gislativo dos diversos Esta~os

para I ratificação. Somente após a ratificaçã() por nove Estados é que
a Constituição entraria em vigor.

Nos grandes Estados, como Virgínia, Massachusetts e Nova
Iorque. não faltaram discursos inflamados, conferências, caricaturas,
panfletos, cartas em jornais, tudo contra a raUficação. Nunca se tinha
visto tamanho alvoroço público! Aí, miraculosamente, aparecem na
imprensa cartas e artigos assinados por PubU"., explicando, de maneio
ra lógica, didática e objetiva. a importAnda ,e o significado de cada
tópico da Constituição. Eram esclarecimentos feitos por Hamilton,
Madison e John Jay sob tal pseudOnimo. Graças a essa campanha
educativa e patriótica é que, nos meados do 'ferão de 1788, se conse·
guiu a ratificação de que tanto dependeu a existência dos Estados
Unidos da América. Logo a seguir, Virülta e Nova Iorque perfizeram
os onze Estados ratificantes. No outono do ano seguinte, chegou a vez
da Carolina do Norte e, em 1790, na primavera, o Estado de Rhode
Island, o último, sufragou finalmente o' documento. Estava garantida
a Constituição e, com ela, os Estados Unidos da América.

Qual a lição histórica a ser tirada I!e tudo isso, para nós, brasi·
leiros?

Primeiro, não se pode esperar um documento perfeito, que a
todos agrade e tudo resolva. Segundo•• Constituição deve ser bem
mais sintética do que a Carta atual, a fim de que possa ter vida longa
e. na hipótese da preservação do regime presidencialisb. enseje ao
Judiciãrio sua constante atualização através de uma hermenêutica
progressiva. Daí dizer com muito acerto BERNARD SCHWARTZ que
"a experiência européia mostra que a Constituição que não pode ser
judicialmente validada contém apenas palsvras ocas".

A tensão constante entre o direito e & justiça deve ser minimi·
zada com a busca crescente do social. O grande segredo da Cormitui·
ção americana repousa em seus juir.es, que, ao lon~o dos anos. através
do "sistema düuso" do iudic'" r.vi..- & da con.truction da Suprema
Corte, impediram a esclerose e a fossilluçio do pergaminho de Fila·
délfia. A sua redação. que não se pode perder na algaravia técnica,
deve ser vazada em linguagem simples, já que o povo, como lembra
Lorde BRYCE, é seu principal destinatário .

.di.
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1. Foi em terras que hoje fazem parte dos Estados Unidos da América
onde se escreveram aç primeiras Constituições destinadas a reger a vida
de um Estado: de fato, isso acontcceu no ano de 1776, antes mesmo de
as colÔnias britânicas da América do Norte, que viriam a formar essa
república - entretanto, já em estado de rebelião contra a metr6pole -,
terem declarado sua independência.

~o livro de SAMU:EL ELIOT MOlUSON/HENRY STEELE CoMMAGER, Hú.
t6ria dos Estados Unidos da América, (tMd. bras., ed. Melhoramentos,
tomo I, p. 2Z'f), é informado que as colÔnias de New-Hampshire, Carolina
do Sul, Virglnia e Nova Jcrsey tinham adotado Constituições escritas aos
6 de janeiro, 26 de março, 29 de março 6 i de julho de l'n6, respectiv~

mente, antecedendo a proclamação de 4 de julho do mesmo ano, com que
o Con~resso continental de Filadélfia rompia qualquer vínculo dos 13
estabelecimentos coloniais com a Inglaterra; e em seguida, ao tempo em
que prosse~uia a ~ena da independência, e até 1787, quando se aprovou
a Constituição federal., todas as demais co:lônias rebeladas, depois Estados
livres, S~ deram diplomas idênticos.

2. :1';0 entanto, a idéia de organizar o Estado sob a égide de normas escri·
tas, além de já ter sido pensada antes, fora estimulada por inumeráveis
pr~dentes institucionais.

Com efeito, na sua admirável llistoire de Rome (Presses Universi
taires de France, 194.9, p. 186), ANDRÉ PlGAN10L estranha que até hoje não
se tenha atribuído a devida atenção ao estudo do De Legibus, obra come·
çada no ano de 52 a. C., onde CÍCERO quis redigir, artigo por artigo,
uma Constituição rear', cujos traços mais notáveis seriam o Poder Legis
lativo conferido ao Senado e a criação de um poder censorial permanente,
pm Roma.

~o plano institucional, e sobretuoo no concernente às instituições
jurídicas britânicas, pode-se apontaT .a "Great Chartcr" - ou Magna Carta,
como também é referida - de 15 de junho de 1215, como representando,
pelo menos, um genuíno embrião de Constituição rlgida: não foi despro
positadamente que \VIILIAM STI1BBS - em obra escrita há quase cem
anos, em 1873, c que ainda continua a ser o mais alentado estudo da
matéria, The ConstfttJtional History oi EnglDnd (Clarendon Press, OdOTd,
5i' 00., vol. 1) - classificou-a de "um tratado entre o rei e seus súditos,
embora redigida ela na fonua de uma outorga real" (p. 569), razão pela
qual "toda a história constitucional da Inglatena é pouco mais do que
um comentário da Magna Carta" (p. 512).

Ora, a Constituição escrita supõe-se q$e seia uma norma que há de
or~anizar O Estado em consonância COm a· vontade do povo e disciplinar
a ação dos seus 6r~os, de modo que ela jamais discrepe do atendimento
dos mais relevantes interesses da <,oletivid.de. E .porque assim deve ser
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uma Constituição, sua feitura será atribuída aos mais autênticos repre.
sentantes do sentir de uma nação, delegados com poderes expressos para
o pronunciamento constituinte. - Por isso, uma vez a obra côndita, elabo
rada, o trabalho dos delegados <lo povo prevalecerá como a força impe
rativa daquele tratado entre o Príncipe e o Súdito, da classificação que
STUBBS atribuiu à "Great Charter" do rei João.

3. Havia mais elementos, porém, no caso dos fatos geradores da ideação
de Constituições escritas para os Estados Unidos: havia a pr6pria tradi
ção da "charter" que o rei inglês <leferia às colônias da América (h Norte
em vias de organização. A propósito, segundo o magistério de LAWRE!\CE

M. FiuEDMAN - ao fazer o histórico da Constituição federal e das primei.
ras Constituições estaduais dos Estados Unidos (em A fli.story 01 Ameri
can Law, Touchstone Book, 1973, pp. 100 e segs.) -, o período revolucio
nário que culminaria COm a independência das antigas colônias britânicas
da América setentrional impunha grandes transformações jurídicas: em
face disso, "os Estados e o Governo Geral decidiram colocar suas básicas
decisões políticas no molde de Constituições escritas. Alguns Estados
tinham começado como charterM colonies (colônias organizadas sob a
ég;ide de uma lei da coroa que estabelecia o regime jurídico de seu gover
no); elas tinham adquirido o hábito de reverenciar suas Cartas (charters)
como garantes da liberdade. Muitos dos líderes políticos dos Estado~'

Unidos viam na Constituição escrita uma espécie de convenção social
(social compact), uma avença básica entre cidadãos, e entre cidadãOS
e Estado, díspositiva dos direitos e deveres mútuos em forma permanente".

Aliás, a prática de dotar os governos coloniais de diplomas que lhes
re~lassem o funcionamento não era exclusivo <lo império britânico: como
se sabe, também Portu~al - e anteriormente - editava normas ordenado
ras da ação dos delegados reais nomeados para a governação da colônia
brasileira, tendo sido primeira o "regimento gue levou Tomé de Souza,
19 Governador-Geral do Brasil" (veja-se o teor desse diploma em A PoU
tica Administrativa de D., JOão Il, de VICENTE COSTA SANTOS TAPAJÓS,
obra n? 2 da coleção Hist6ria Administrativa do Brasil, ed. Univ. de Brasí
lia, pp. 202/214).

Todavía, uma distinção fundamental se destacava entre o estilo das
"charters" inglesas e o dos "regimentos" para a ação dos Governadores
Gerais do Brasil: enquanto nestes - como TAPAJÓS salientou a prop6sito
do regimento de TOMÉ DE SOUZA - "a maior preocupação era para
com a defesa da terra, e, por causa dela, as relações com os índias" (ob.
cit., p. 73), na América do Norte as Cartas outorgadas pelo rei às colônias
apresentavam g;arantías aos direitos dos indivíduos, no espírito que vinha
das tradições saxões-normandas, através da Magna Carta, o que levou
muitos Estados a conservá-las vigentes, nalguns casos até adiantado o
século XIX, como o fez o Connecticut (apud FiuEDMAN, ob. cit., p. 101,
fim).
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4. Consoante a idéia então dominante' no pensamento dos lideJes àa
América do Norte, ocorrer.lhes-ia, uma vez vitoriOlSOS na guerra, a elabo·
ração dt' uma Carta suficientemente hábil para comoüdação da iodeptm
dência conquistada por todos. e, outro ttnto, ~arantidora das liberdades
aspiradas pelos cidadãos de um Estado ferente, que englobasse as várias
antigas coJÕnias.

Pouco importa. aqui, fazer o hi.stÓrico dos eventos políticos verificados
entre 1716, entre a Declaração de 4 de julho, e a edição desse virtual
Pacto Federal elaborado em 1787 e vigente a partir de 1789. quandl) a
maioria das antigas 13 ro]ónias, já EstadCls roberanos, adotou o diploma
que se tomaria, então, a Constituição dos Este.dos Unidos da América.
O fato ~, que, àepois da frustração de uma tentativa de união dos Estados
pers~f!Uida anteriormente, mesmo durante a suerra da independência
{Im), através dos "'Articles af Confederation, amadureceriam as cir
cunstâncias para a formação de um Governo <:entraI, capaz de assegurar
as liberdade!; civis no interior e preservar a nação recém-formada, contra
amt"3~m víndas do exterior.

A Constituição elaborada numa Convenção havida em Filadélfia entre
25 de maio e 11 de setembro de 1787~51l1tou ser um diploma que 
dele escreveu FJUEDM'AX - não era «demasiado apertado nem demasiado
frouxo (... ncither too tight Dor too loose... ): em essência era uma
moldura, um esqueleto, um esboço de forma de governo, sob o qual defi·
niu os fundamentos" (pp. 102/1(0). Mal essa Carta traduzia aquelas
idéias liberais que fiJ6sofos como I..ocn, MOtm!2SQVIEO e ROUSSEAU. prin
cipalmente, haviam instilado no pensamento do século XVIII, e que
TOM PAINE contcmporaneamente assim expl'imia: todo governo, na melhor
hip6tf":Se, é um mal necessário, uma colia que é ,predso temer, limitar
e circunscrever; o que ARGENSOS", noutros te~, enfatizava, quando
pretendia que o governo não deve governar demais ...

Havia mais, entretanto, no diploma de 1787: ele consawou a 86para
çáo dos ,)()(Jeres que MONnSQUIEU enaItaoera em seu &pirito das LeÍ$.
quando analisou a Constituição da Inglaterra e - num erro de observa.
ção, apontado por muitos pubIil'istas britAniC<ls, nela tendo enxergado
lima separação que inexistia... - recomendou a· criação de órgãos espe
dll.li7.ados para o desempenho das três principais funções do Esta<Jo,
l'orrespondentes aOs poderes de legislar. àe administrar a execução das
leis, de ju11rcU' os conflitos de interesses.

Não resta. dúvida que ~sa CooStihlição de 1787, elaborada por 55
delegados dos 13 Estados origínaís, num trabalho de 16 semanas com
~cssões diárias, foi obra de homens que j' traziam de convenções consti·
tucionais estaduais a e~riência da leitura ,desse tipo de leis: sobretudo,
merece relevada a participação de J..u.ms MAIUO!If. que, com 38 anos, já
oera dotado de oE'!xcelente cultura política,. teórica e prática, e trouxe
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para a Convenção de Filadélfia um estudo sobre as Confederações antigas
e modernas que conferia ensinamentos acerca do que se deveria evitar
na pretendida união dos Estados da América (apud MORlSON" e CoMMA
GER, Hist6ria cit., p. 270).

Impõe-se, todavia, registrar dois destaques, sobre essa Constituição:
1Q) ela foi a. primeira Ccnstituição jamais escrita para organizar a vida
de todo um povo; Z;J) ela foi autêntico Pacto de União e, por isso, pr('~

cedeu a formação de um Estado Nacional.

Quanto à primein parte não há o que comentar-se: é fato incontro
verso, sobretudo porque as numerosas Constituições que as colônias re·bela
das contra o domínio inglês elaboraram antes correspondiam a interesses
meramente locais, qua.ndo não eram simples prorrogação de vigência de
priscas cartas coloniais, como ocorrido em Connecticut e Rhode Island.

~o concernente ao segundo destaque, embora também corresponda
a fato incontroverso, justifica-se um comentário especial: cabe dizer.se
que a Constituição assinada pelos convencionais de Filadélfia, aos 17 de
setembro de 1787, passou a significar o enxoval poIítico-juríruco de uma
nação nascituro. Efetivamente, entre a aS10inatura da Constituição, melhoJ
dito, d(~ Slla minuta, e sua entrada "in force" no dia 4 de março de 1700,
embora o Coverno dos Estados Unidos s6 tenha sido inaugurado aos 30
de abril - quando seu primeiro Presidente CEORGE WASHIXGTON prestou
juramento numa sacada debruçada sobre Wall Strect, em r\ew York -,
18 meses havíam transcorrido de largos debates para convencimento da
população dos Estados a aceitar seus termos.

5. O que é, porem, uma Constituição? - eis o que importa muito pre
cisar.

Em linguagem didática c no sentido jurídico, por Constituição enten
de-se o conjunto de regras concernentes a fanna do Estado, à forma do
Governo, ao modo de aquisição e exercício do poder, ao estabelecimento
de seus órgãos, aos limites de sua ação (Prof. MA.....oEL GOXÇALVES FErn
REIRA FILIIO, em Curso de Direito Constitucional, Za ed., Saraiva, SP,
1970, p. 14).

Com palavras que traduziriam essa mesma definição é como os dás
sicos dos últimos dois séculos apresentavam a Comtituição: mas, aí, resi
dia uma concepção liberal.burguesa, onde se uretendia que ao Estado
incumbisse apenas o papel de tutor da.~ liberdades do homem e do cida
dão, e à Constituiçã() protegê-las contra o abuso do Poder Público (CAJlI.
SeliMITr, em Teoria de la cOnStitución, trad. esp. da Revista de Direito
Privado, Madrid, s/data, pp. 146 et passim).

Acontecia, contudo, que a filosofia política dos séculos XVIII e XIX,
enquanto encerraS$e a idéia do Estado-mínimo, s6 poderia conceber um
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diploma constituciOllal se elaborado para a preservação dos direitos civis.
Daí a ideação do Estado de direito - a flor da ideologia burguesa da
centúria anterior - consagradora do programa de sEl[>aração dos poderes,
concebida exatamente para espancar a univoeidade dos poderes do Estado,
inerente aos regimes do tempo do absolutismo monfirqniro. E por isso
as observações do Prof. ERNST RODOU HUBER, autor excelente do Natio
nalstaat UM Ver{aasrmgsstaat (ed. Koilammer, Stuttgart, 1965), quando
- apresentando e comentando a teorização do Estado de direito - escre
veu ter ela emergido das lutas da burguesia contra o Estado e sido cons
truída no propósito de adargar os direitos inerentes à vida, à liberdade
e à. propriedade do individuo, mediante a restrição dos poderE's de inter
venção estatal no processo social (ob. cit., p. 267).

Todavia, essa construçíio ideal de pronto se chocaria com a realidade
social e seus imperativos. E isso se verificaria nO próprio século XIX, em
que os excessos do liberalismo alimentados pelo individualismo jurídico
logo se chocariam com as forças imanentes das inquietações sociais, provo
cadas pelos abusos de poder do capitalismo em desenvolvimento.

Não obstante essas ocorrências e o surgimento contemporâneo de
outra construção para o embasamento de nova teoria de Estado, capaz de
agasalhar a intervenção deste no campo social - que se encontra expres
sada até na letra da Lei Fundamental da Repóblica Federal da Alema
nha de 1949 (arts. 20 e 28) -, mesmo os mais modernos constitucionalis
tas não discrepam muito da definição prisca de Constituição, como se
pode ler em KONRAD HESSE, Professor da Universidade de Freiburg e
Juiz da Suprema Corte, precisamente da 'Alemanha, a qual é o Tribunal
Constitucional Federal: "Constituição é a norma judaica fundamental
de uma entidade coletiva. Ela determínlt os princípios rcgedores com
os quais se molda a unidade polf.tica, e as funções do Estado são estabe
lecidas. Ela regula o processo de solução dos conflitos que surgem no
seio da comunidade. Ela ordena a organi2.ação c o procedimento de aglu
tinação da sociedade, e da ação do Estado. Ela define os fundamentos e
preceitua a essência das normas juddicas de ordem pública. Em suma,
ela é o preceito fundamental que, a partir de determinados princípios,
estabelece o plano estrutural da ordem jurídica de lima sociedade" (em
Grundzüge des Verj038Ungsrechts der Bunden-espuhUk Deutachland, 15 ed.
Müller, Heidelberg, 1985, p. 10).

6. A Constituição americana de 1781, com os ajustamentos das 10 emen
das que lhe foram acrescentadas em 1791, ,para formar um festeiado "Bill
of Rights" - a declaração de direitos do povo dos Estados Unidos -,
foi modelo de concisão e de rigidez de preceitos, tanto que nos 195 anOs
seguintes a 1791 receberia apenas mais 16 emendas.

Entretanto. se a iniciativa de fazer Cotlltituição escrita pl'OpagaI-se-ia
da América para outros continentes, a Europa em primeiro lugar, os
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diplomas editados subseqüentemente seriam bem diferentes do que os
inspirou, tanto no concernente aos encerros de seus preceitos quanto, até,
na dimensão de seus textos. No tempo histórico seguinte as Constituições
perderam a característica de concisa norma programátíca para a defesa
da liberdade, e se tornaram genuínos códigos políticos ideologizados:
assim, principalmente a partir da I Guerra Mundial, começaram a surgir
cartas constitucionais cada vez em maior número e em dimensões maio
res. .. porém fadadas a uma mínima duração.

Assim, cabe indagar: por que a Constituição dos Estados Unidos 
embora seja escrita e classificada de rígida porque a mudança de seus
textos é dificultada - conseguiu tal longevidade? - GASIDN Jm, notável
publicista francês da geração anterior à nossa, pretendeu a isso responder,
e, a nosso ver, fê-lo de modo convincente:

"Desde 1787 têm sido os seus artigos interpretados pelo
Presidente, pelo Congresso, pela Corte Suprema, conforme a sua
respectiva força no momento. E, nos dias que atravessamos,
pode-se verificar como as soluções que mais certas pareciam
perante os textos e a interpretação anterior são derrubadas e
substituídas por outras, sob a pressão de novas forças sociais"
(in "A Constituição na Crise Polítíca", estudo publicado em La
Revue MOndiale, de Paris, e divulgado em tradução no Jornal
do Comércio, do Rio, ed. de 8-4-1934).

Destarte, temos de reconhecer que a flexibilidade efetiva da Consti
tuição americana, que desfez a pretendida rigidez da norma escrita, só
seria possível pela concisão do seu texto. E foi a possibilidade dessa per
manente revolução hermenêutica, sem prejuízo ou malgrado a letra do
diploma, que acabaria por engendrar aquela aura de sacralidade que 
do registro do saudoso autor de Essai SUl les Libertés, RAYMOND ARON 

hoje envolve, por parte do povo norte-americano, a sua Lei Maior.

Por que, então, não durou nenhuma das Constituições nacionais que,
de enxurrada, se editaram em seguida à moldada em Filadélfia? - Em
primeiro lugar, porque (e a observação ainda é de JELE), a partir da
França da Revolução do século XVIII, os homens tinham uma fé profun
da e ingênua na virtude dos textos constitucionais: pretendiam-nos rígi
dos e os declaravam imutáveis, e - transcrevemos JÊZE - "por isso se
sucederam os golpes de Estado. Em dez anos, fez-se enorme consumo
de Constituições imutáveis que tudo prevíam, menos o estado cambiante
das forças sociais".

Aconteceria, no entanto, algo pior, segundo o comentário de MIRKINE
GUETLÉvrrcH - que expôs o direito constitucional através do prisma da
ciência política, donde o seu "valor realmente notável", pela qualificação
do egrégio VICE!>o"'TE RÁo - em As Novas Tendências do Direito Connítu-
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cional (tradução de CÂNDIDO MOITA FIUIO, c/preUcio de RÁo. Cia. Ed.
Nacional, 1933):

"Na elaboração da~ Constituições Dovas, a dência jurídica
teve um grande papel ( ... ). Os teóricos do direito exerceram
sua influência. Em muitos pafs~ I eles se esforçaram em redigir
textos onde doutrinas as mais modernas entrassem em aplicação.
Na Alemanha, por exemplo. a, Constituição muito deve a H.
PREuss; na Áustria, ao notável te6rico do direito público, llANs
KEI..sEN etc. Essa influência, sob o ponto de vista de certas críti
cas políticas, teve seus lados maus: as construções muito detalha·
das. as relações das diversas engrenagens, complicam o mecanis
mo governamental" (pp. 39/40).

Ora, as Constituições longas e com textos minuciosos. " - <Ias textos
mais rfgidos, que formulam regras imperativas, mudam com as drcuns
tâncias. A vida estabelece. cada rua, novos problemas. O texto não foi
feito para essas questões. Adaptam-no àll necessidades do momento, por
uma hilbil interpretação. A deformação dos textos constitucionais é, em
todos os paises, contínua. Deles se tira, mais ou menos, tudo o que se
quer. As regras transformam-se conforme 8.5 necessidades. Eis ai por que
as longas Constituições escritas apresentam ínconvenientes. As mais rígi
das f6rmulas não podem impedir coi~a alguma. Nunca um texto deteve
uma verdadeira força. Essa força apóia-se nos princípiOS constitucionais o
bastante para que eles cedam" (JEzE, no trabãlho cit.).

7. Ainda estamos vivendo, de fato. não obstante os 50 anos transcorri.
dos desde o estudo de GAS'roN }m, em plena crise política, COm reflexos
na ordem constitucional. Aliás seria pel'l:mente dizer.se que hoje duas
crises se imbricam de modo desordenado: a crise do conceito de Constituo
çiio e a crise do sistema poütico. dando-se a esta. última expressão a
abrangência de fonnas de governo e regimes políticos.

Essa crise do sistema teve seu início, coosabidamente. ainda no século
anterior, por força da dureza que o individualismo refletido na ordem
econÔmica punha no tratamento da questão SOCial. E a partir da Europa.

Não foi apenas na Europa, <.'Ontudo, onde essa questão se exacerbou:
é certo que na velha matriz da cultura ocidental, 'e na França, principal·
mente, até rebeliões annadas de teor reivindicatório de condições huma
nas para a ordem econÔmica ecIodiram, em várias 'oportunidades. A histó
ria registra como movimentos dessa ordem a. revohlção de 1848 - iniciada
em Paris e com rastilho explosivo na Áustria, na Hungria, na PolÔnia e
em toda a Europa, enfim - e, ainda, a sangrenta Comuna de Paris. de
1871. para mencionarmos apenas os mais flagrantes.

Mas nos Estados Unidos a insatisfaçãó social também eclodiria, e
seria reprimida com violência, como ilustrado no caso da greve de 1Q de
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maio de 1886, em Chicago, que terminou até com enforcamento de traba
lhadores.

Foi na Alemanha, porém, que um novo esquema de organização juri
dica do Estado começou a se plasmar, a fim de institucionalizar algo que
correspondcsse às inquietas reivindicações sociais: e isso aconteceria em
1919, porque a derrota do país em 1918 tornara seu povo mais sensível
aos prejuízos do individualismo ou, eventualmente, porque - sendo es~a

ção de muda entre a Eurásia e o Ocidente Europeu - os acontecimentos
de outubro de 1917, na Rússia, haveriam ali repercutido mais acentua
damente, para fazer eclodir o espirito social em detrimento do egoísmo
individualista.

Destarte, quando Preuss e os constituintes de \Veimar fizeram a
Constituição da novel Hcpública. alemã - que foi promulgada em 11 de
agosto de 1919 - embora não a tivessem arredado, na essencial, dos
princípios do Estado de direito burguês, fecundaram-na das idéias sociais
que os ideólogos germano-franceses do século XIX haviam difundido.
Sem dúvida, pela primeira vez na história do pensamento jurídico, subor
dinava-se a eCOnomia às normas de direito público, como pela primeira
vez inseriu-se o controle estatal da economia privada no quadro de uma
Constituição política (Constituição de Wcimar, artigos 151, 157, 162,
164 e, especialmente, artigo 165).

Ocioso será desenvolver, aqui, um fato tão sobejamente conhecido
quanto o que diz respeito à extraordinária influência da Constituição
wcimariana sobre quase todas as Constituições, européias ou não, promul
gadas logo após a Iª" Guerra Mundial. F: que, então, já se formara a
idéia de que ao Estado nâo incumbiria simplesmente proteger as liberda~

des civis, no espírito <10 que fora mai.~ caro à ideologia do Estado de
direito, sem intervenções acentuadas na ordrm pública; agora se passava
a pretender o Estado "s~ia1", dotando a entidade de poderc.~ interven
cionistas, naqueles termos - segundo HUBER em seu citado National
und Verfas8tlngsstaat, p. 271 - que, mesmo atingindo a liberdade e a
propriedade, fossem de molde a garantir a existência do indivíduo, o
pleno emprego c a subsistência da força de trabalho.

Certamente, ainda que os mais expressivos pregoeiros cLessC' Estado
social hajam sentido a necessidade de deixar expresso que o intervencio
nismo do Estado no processo social tenha de ser feito sem excessos 
para Iugír~se do perigo totalitário do Estado benefje<>nte ou do Estado
providência ("Wohlfahrtsstaat" e ~ersorgungsstaaf', da nomenclatura
alemã que HUBER usou) - o fato é que em muitos casos o intervcncio
nismo ell.orbitou, até chegar ao ponto de acOntecer aquilo que o Prof. HA.'õs
NAWIASKY chamou de -alagamento do Estado (üherflutung des Sta
ates"), por demais realizado através de irresponsávc1 e irreprimível dita
dura, estabelecida algures a pretexto de asseguramento dos interesses das
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massas (em i\./lgcmeine Staatslehrc, ed. Benziger, Colônia, 1958, 49 vol.,
p. 129).

Obviamente r::sse quadro iustitucional não poderia. deixa.r de rene
tir-se numa crise do conceito de Constituição e no sistema poHtico, tanto
do mundo ocidental (:orno do mundo asiático.

8. Mas houve nova hecatombe bélica, até pior que a de 1914/1918:
agora, entre 1939 e 1945. E dela resultou que· a geografia política de
todos os continentes seria outra vez profundamente alterada.

Consolidaram-se as instituições soviéticas implantadas em 1917; e
ampliou-se o seu raio de influência ideológica, que se estenderia por tratos
:numeráveis da Europa, da Ásia, da África e da América.

Mantcve-se a deV{)~'ão pelas Constituições escritas e seu conceito,
embora aparentemente tivesse permanecido inalterável - vimo-lo no artí
culo 5, supra -, viria a padecer grancfe ·transformação no seu sentido
objetivo.

Com efeito, examinemos o tema peJo enfoque de um dos mais notá
veis constitucionalistas de nOssos dias, oProi. MAURlCE DuvmcJ!',R. da
Faculdade de Direito de Paris; para este autor. a Constituição de um
pais é o conjunto de suas instituições políticas, quaisquer que sejam os
documentos que as estabeleçam (Consti.tuições escritas e leis, regula
mentos, decretos, usos, costumes, tradições etc.), dentro, aUás, do conceito
aristotélico; mas, do ponto de vista formal, a Constituição é, ainda, o
texto especial, escrito por um órgão especial segundo procedimentos mais
ou menos solenes, que contém essencialmente as instituições políticas do
país, embora não todas elas, necessariamente (em lnstituciones Políticas
y Derecho COfI8titudQool, ed. castelhana: de Arie!, Caracas-Barcelona,
1962, pp. 4,S24 et passim).

Contudo algo de muito diferente surgirili - com reflexos no próprio
conceito de Constítuição - em o pensamento e nas instituiçõf'S polHicas
da segunda. metade do século XX: enqmnto a teoria da Coostituiçlo,
burguesa, como destacamos, fora €'Iaborada no 9éculo XVIII visando à
oposição aos governos autocráticos dos monarcas absolutos, por isso assen
tada numa doutrina de .,obeTania nacional - que se queria democrática
- em novos regimes, de inspiração soviética, criou-se uma diversa concep
ção de soberania à qual DuvERcm chamou de "soberania proletária".
Agora, elaborou-se a noção de que () povo é 11. classe social que, embora
mais numerosa, permanece explorada, o proletariado: "para que a explo
ração do homem pelo homem desapareça él preciso que a burguesia ou
classe exploradora seja eliminada; esta classe exploradora não põde consi
derar-se rea1mente como parte do povo ou da nação, vi,to constituir um
elemento parasitário, que deve ser progressivamente suprimido" (outra
vez l:>uvERGER, oh. dt., p. 35).
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Aconteceu que muitos regimes políticos, instituídos após a II Guerra
Mundial, adotaram tal con<:epção: dessa forma, se o princípio da sobera
nia divina ou teocrátka, vigente desde a Idade Média até o século XVIII,
víria a ser demolido por pensadores L'Qmo LocKE, MONTESQUIEU e ROUB

SEAU, que em seu lugar edificaram o princípio da soberania nll{:iJJna! 
inspirador da Constituição dos Estados Unidos e de todos os diplomas
homólogos editados nO Ocidente, até nossos dias -, agora muitas Consti
tuições viriam a ser estruturadas com a ideologia da soberania proletária
(na União Soviéticd, na China e em vário~ ourros países autoproclama
dos "socialistas", em regimes COn.'ititucionais de "ditadura do proletariado" ).

Entretanto, se o ideal de um diploma da natureza dQ comentado
é perseguido pelo propósito de consolidar um princípio de legitimidade
na detenção do Poder, temos de convir, novamente com DuvERe}:R, que
todas essas elucubrações sobrc a soberania não se apóiam nos eventos
ou menos originais, porém isso é tudo. A questão da sua veracidade Ou da
plano das crenças metafísicas: "As doutrinas sobre a soberania são COllS

tru.çõcs do espírito tendentes a justificar logicamente a obediência ao
poder: objl'tivamente elas podem ser mais ou menos engenhosas, mais
ou menos originais, porém isso é tudo. A quest1io da sua veracidade Ou da
sua falsidade não se ampara nO terreno dos fatos e da observação objetiva,
mas no terreno das crenças e da fé, no terreno metafísico propriamente
dito. Mediante um ato de fé pode acreditar-se na soberania divina Dl] na
do povo, mas não é possível demonstrar-se a sua veracidade" (D1JVlo:IlGF:R,

oh. cit., p. 37). Daí, agora, o fenômeno do constitucionalismo soviético,
com seu princípio da soberania proletária c sua ditadura di proletariado.

9. :'-Ias eonsidcrações sobre o direito eonstifuciona], especiaJmente no
que toca intimamente com a definição de "Constituiç'âo", não é despi
dendo o estudo da influência que - nesse terreno - contemporaneamente
apresenta o díreíto internacional. Infelizmente, até hoje. esse tema pou
quíssima consideração tem recebido de nossos publicistas, ao contrário
do que aconteceu na Europa.

:e certo que no velho C'ontinente a matéria entrou em ordem do dia
por força dos tratados que encerraram a Guerra de 1914-1918, e ensejaram
o surgimento de novos Estados soberanos, como a Polônia (' Lituània, a
I.etônia, a Estônia, a Jiinlândia, a Tchecoslováquia, a ru~slávia e a
Hungria. Esses nOVos Estados tiveram embasamento jurídico em tratados
que os obrigavam ao respeito de normas editadas exteriormente, OS quais
lhes impunham normas eonstitueionais de variadas espécies, como aJgumas
pertinentes aos direitos de minorias e outras que impunham certas restri·
ções aos seus poderes soberanos. MIRXINE Gm."TZivrrcH, no seu livro antes
citado, sobre as nOvas tendências do direito constitucional, ocupou-se dessa
questão, bem focalí:lando a influência do direito internacional in ca.stJ.

Todavia, os que melhor aprofundaram esse estudo seriam os juristas
aLemães do pós-I Guerra Mundial, como indicado na hibliografia apresen-

-----------~._._-----

R. Inf. t~jll. Brasília 11. 2! n. 92 Guf./du;. 1986 55



tada por CAIU. Scm.aTr (em Teoria de·lo Conatituci6n, cit., pp. 79.418, e
outras). Em síntese, o que resultou dO$ estudas $,ellIú\nicos lõi ~ue neles
se~ou a discernir vários sentidos na paiavra internacional": a termi
nologia alemã permite uma clara dMinçi<. de mtere.rtatal e .nternociono1:

"lnterestatal" significa, em contraste {'Om "internacional", que
os Estados, quer dizer, as unidad~ politicas, encontraram-se
situados uns em frente dos outrG.!l. fechãdos para fora com fron·
teiras finnes, impenetráveis, impermeáveis, conservando em si
mesmos a decisão sobre O prOblema de sua própria. existência
(isto precisamente é o que significa "soberano~: um estranho
não decide !obre a existência poHtíca). ·'InternacionaJ", peJo
contrário, significa a supressãO e abolição das dktin~ naciQ
nais: uma interpenetração e BBSOCiação por cima da!il fronteiras
dOs Estados" (ScHMn-r, p. 418).

Atualiza-se o interesse dessas considerações (que, aliás, sào do periodo
anterior à Guerra de 1939/1945) com o lIurgiroenro da Organização das
Nações Unidas, edificada sobre os emnnbros da Liga das Nações. E,
sobretudo, tem interesse tal colocação jurídioa da transcendência do direito
internaclooal. quando s.e aprecia, em face da Constituição de cada país
- do nosso em especial -, a eficácia cogente de certos editos da Assem
bléia Geral da ONU, como a "Declataçio Universal dos DiIeitos do
Homem-.

Em recente livrQ sobre o Di~tto das Tratados (Forense, 1984, n'\!
66), losÉ F'RANUSOO REZEK, Professor c Magistrado da Suprema Corte do
Brasil, ainda que o fazendo perfunctoriamente, apredou tal força cogente
desses atos ou "declarações"; llue esse não era o assunto proposto ao seu
estudo.

De nOssa parte entendemos que, a exemplo do admitido expressa
mente na Constituição francesa de 1$8; por sua nat:u.reza. certos atos de
organismos internacionais, como certos trãtados. em determinadas condi
ções, têm a fecundá·los a autoridade. o império, o poder cogente de norma
ordinária e, até, de norma constitucionlll

10. A crise que vivemO.!! no mundo oo~temporâneo, e que se reflete
nos conceitos de Constituição e nOs sIstemas ~Hticos ou de governo,
não poderia deixar de ter repercussic> na forma dos Estados. Aliás, antes
mesmo de nossos dias, o problema da organizaçlo do .Estado foi sempre
uma questão crítica. sujeita a percaJÇO!' e controvérsias: por isso, os
gregos jamais conseguiram ultrapassar a fase incipiente do Estado urbano,
embora episodi<lamellte se tivessem unido para lutar contra o inimigo
persa, e não obstante- o legado notável que- DOS deixaram de suas elucubra
ç6es poHtico-filos6ficas.

Jamais chegaram a construir um Estado nacWnD~ de qu~uer confor
mação. Assim, nem a "Amphyctiollia" poderá. S~ conS'iderada sequer um
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esboço de organização federativa, pois, como AMAI\O C"VAI..cANU escreveu
(em Regime Federativo c a República Brasileira, Editora Universidade
de Brasífia, 1983, p. 28), ela tinha "caráter e fim essencialmente religiosos;
o que lhe competia em especial l.-'1"a velar sobre os tesouros imeI'.sos do
templo de Delfos, a guarda de suas tradições e a defesa de seus oráculos",

Dcssarte, quando as eolOnias britânicas da América do :"\ortc, adqui
rida sua independência, pensaram em estruturar um.l autoridade central
encarregada dos negócios de interesse geral, () prirndro modeJo que
observaram seria o da Confedt'raçjo Suíça, apesar de - pelo última
quartel do século XVIII - nào ter esta chegado à fase fcàerat:va, que
só teria formação no curso do século XIX,

~Ias certo é que, mesmo na sua primeira fase, ua forma ca cham<1da
"Confederação Antiga", a Suíça já apreselltaYa um edifício político capaz
de gerir cautelosamente lima sociedade pIm,l! na raç,l, na JIngua e na
religião, a partir de uma autoridade central.

Por isso há de ser reconhecido que da SuíçJ foi donde se irradiou a
Federação, forma <1e Estado possibilitador daquele SL'itcm'l que os ameri
canos tão orgulhosamente desonhariam no seu escudo; "In plllrfbllS unum"
. " - não fora em vão que MONlESQumu - "arQuiteto consultor dos ela
boradores das Constituições americanas nas decaaas de 70 e 80 do século
XVIII, pelas palavras de MORlSON e COMMAC'F:R (oh. dI.. vol. 1, p. 229)
- fizera a exaltação do federalismo, com especial referencia à Suíça,
no Livro IX de seu clássico De fEsprit des Lois.

E por esse tempo a federação da Helvéeia já estava em 'Pleno apn
fei~'Oamento, passados quase quinhentos anos dos seus pródromos.

11. Com efeito, '.lm dia, RODOLFO, o fundador da Casa de Habsbllrgo,
foi eleito imperador do "Sagrado Império RomanD da Nação Alemã·', des
tarte passando a governa:- "a metade da Europa" - como informa o histo
riador suíço WILLUM ~ARTIl'\ (Histoire de la Suisse, 5<). eq., Payot-Laus,,-n
ne, 1003, p. 32) - nela incluída a região conhecida ('orno os sítios da
floresta, Os "\Valdsttaeten", que então compreendia os atua:s cantões de
Schwytz, Uri, Unterwald e Luzem.

As :-elações feudais entre osbabitantcs desses sitios e o imperador
variaram, no tempo, entre conflituosas e por "czes boas, tanto que em
1289 o Schwytz sO<.'orreu com 1.500 homens a Rodolfo de Habsbe.rgn,
diante de Besançon: mercê disso o imperador (~onferil1-lhe o direito de
usar a bandeira imperial. que se tornaria no futum o símbolu das liber
dades da Suíça, com sua cruz branca em campo vermelho.

Todavia, ao que Os fühos dos Waldsttaeten mais aspimvam n;10 era
a um símbolo portátil, mas a uma autonomia pennanentc, com o direito,
sobretudo, de administrar a própria Justiça, como homens livres. Daí o
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J.ist6rico Pacto de GrutH, jurado scnetamente. à noite de 1\1 de agosto
de 1291, nas margens do lago hoje conhecido como "dos Quatro Cantõcs~,

e logo transformado numa aliança perpt1tua, assinada e selada publica.
mC'nte poucos dias depois: daí, t<lmbém, o título oficial da nação que mais
tarde sur~irja desse Pacto, a "Eidgenossenschaft". a "Ass()('iação Juramen.
tada", a . Confederação" HelvéticR.

~ certo (lue - outro infonne de MAJmN que, agora, transcrevemos na
íntegra -, "desde o 1? de agosto de 1291 tudo muda e o século que se
;lhre vai ser ocllpadc. por uma luta de vida e de morte, para a indep<>n
denda, contra aqueles que a ameaçavam, quer dizer, contra a Casa de
Habsburg:o" (p. 36).

Enfim, nesse crepúsculo vespertino do século XIII nascia um tipo
de f'strotura político-institucional da natureza que a humanidade não
havi.a jamais cunhecido, e que -- pela circunstância de, através dela, ser
possívd transformar uma pluralidade de sociedades políticas numa uni
rlade nadonal - haveria de se eonsagrar nos sérulos posteriores,

E !lOS anos subseqüentes, nesses séculos posteriores, a federação
suíça, embora C'OlIservando {'Orno o faz até hoje O nome de "confederação"
fiara a sua forma de Estado, tomar-se-la a mais equilibrada estrutura poLí.
tica para aglutinar num s6 Estado nações com quatro cultmas, quatro
líll~1.llts, diferentes reJigiót>s, quiçá diferentes raças (sobre as transfonna
ções jurídicas da C...onfedt>ração Helvética, da.s suas origens aos nossos
uias, ver MANUt."L GAl\CVI.·PELAyO, em Derecho Constituciond Compa
rado, en. Rev. do Ocidente, :Madrid, 1964,. pp. 521/571).

12. Dos Estadns Unidos da América, que se emanc~Jaram do colonia
Jismo quando apenas iniciado o último quartel do século XVIII, suas
iniciativas passaram a ser observadas oomo um modelo p<l'" todos os
povos qUf: vi\'iam nas dependências ibéricas de nosso continente. Assim,
o ideal de independência tomou-se comum na América Latina, como
nela se g-cncralizou o ideal da instituição de repúblicas federativas sob
rt>gime presidencialista, sobretudo e~te.. que Uo bem serviria à vocação
caudilhesca dos dirigentes militart'S das lutas peja independência das
C'Olônias hispânicas.

Afortunadamente o Brasil. se não esteve isento da çontamina~'ãopelo
idt·al de independência nem de federalismo, Iícou à margem da anarquia
republicana da Hí~pano-Amérka.porque iilicialmente organizou-se CQffiO

monarquia unitária.

Todavia, em todo o nosso ciclo histórico subseqüente da independên
da dos Estados Unidos e, pOUl'O depois. da Rev~lução francrsa - ainda
unh.'s de 1822 -. a idéia da federação passou a constituir uma quase
ob5essão em certos círculos polítiros e {.'Ill certos movimentos poUticos'
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não foram a ela infensos os companheiros de Tiradentes nem OS compa
nheiros de Frei Caneca, em 1817. E muito mais definidos, em relação ao
federalismo, viriam a sê-lo os proclamadores da Confederação do Equador
<.'omo os Farroupilhas do Sul.

Entretanto, o Império se consolidou e a monarquia recebeu a franca
adesão do povo brasileiro; e, com eles, o Brasil tornar-se-ia uma genuína
democracia, onde se pennitia o debate livre das idéias, até mesmo a
pregação republicana.

Destarte, não há que estranhar-se o fato de se haver difundido e
preconizado - até mesmo nos arraiais do oficialismo - a implantação do
federalismo: País com as dimensões do Brasil, pregava em 1870 TAVAllES

BASTOS, na sua memorável obra A Província, não pode ser governado nO
unitarismo, que pretende, do centro, legislar para a periferia remota,
numai "uniformidade que mata", que "economiza o progresso", e
se transforma num "leito de Procusto"; na América exótica, escrevia
ainda o jovem publicista que tão precocemente viria a desaparecer, não
se pode aceitar uma monarquia cujos Estados sejam satrapias sílenciosas,
pelo que a nossa deveria transformar-se em monarquia federativa.

Durante todo o período da Regência, entre 1831 e 1840, inumeráveis
projetos de instauração do federalismo tiveram trânsito: a propósito, é
do mesmo Rutor de A Província a informação de que o Ato Adicional de
1834 foi redigido sobre o projeto oferecido pelo Deputado Holanda Ca
valcanti - Visconde de Albuquerque, em sessão de 24 de maio de 1832,
o qual contribuiu para o projeto de uma Constituição federaIízante, elabo
rada por chefes liberais de Minas e de São Paulo e impressa em Pouso
Alegre, no mês de julho desse ano de 1832.

Nessas circunstâncias, seria compreensível que os republicanos tives
sem recomendado a forma federativa para o regime preconizado desde
seu Congresso de Itu, quando aprovaram o Manifesto Republicano de
3 de dezembro de 1870, o que enfatizariam pouco depois, quando 
aos 19 de outubro de 1873, em Campinas - Campos SalIes e outros elabo
raram um projeto de Constituição para o Estado em que se transformaria
a Província de São Paulo. Tão longe esses federalistas levavam seus
princípios que, e o depoimento histórico é do próprio Campos Salles, os
signatários do documento de Campinas "eram unionistas, mas não duvida
ríamos ir até à separação, se houvesse no Governo quem tentasse fundar
uma República unitária" (em suas memórias políticas, escritas um ano
depois que deixou a Presidência da República, por ele ocupada entre 1898
e 1902: apnd Da Propaganda à Presídência, 00. Universidade de Brasília,
1983, pp. 17 e 36).

Aliás, sobretudo depois do notável episódio histórico acontecido na
Europa, quando em 31 de dezembro de 1870 foi promulgado em Versalhes
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- na França derrotada pelos Estados alemães, na ~erra ainda em curso
-, o tratado para a unificação da Alemanha, no quadro de uma federaçlo
presidida pelo rei da Pn:issia, depois disso a idéia da organiza~o

federativa da nação brasileira penetrou até nas mais altas esferas do
Governo imperial. Daí o que OUVEIRA LIMA registraria, quando escreveu:
"0, Pedro 11 pensava, ao que parece, na possibilidade de modificar-se a
Constituição imperial para transferir as atribuições do Poder Moderador
( ... ) para nm tribunal supremo que garantiria a fiel execução do siste·
ma federal, reunindo poderes políticos aos poderes judiciários"; e, depois
de. nesse parágrafo, ter ínvocado como fonte uma obra de SALVADOR DE

~b::-;OONÇA, mais adiante o historiador ·acrescentava - "A ~'fonarquía, que
unificara o país, quase o deixou federali7..ado" (em O Império do Brasil
(182111889), 3~ t..'Ü., Melhoramentos, SP. pp. 386 e 403).

Em face desses precedentes, a Revolução de 15 de novembro de
1889, que demoliu com o trono o sistema unitário da Constituição de
1824, foi perfeitamente coerente COm a tendência hist6rka do País ao
editar a sua primeira lei, o "Decreto hQ I", de 15-11·89, cujo art. 1\1
dispunha: "Fica proclamada provisoriamente e decretada, como forma
de governo da Nação brasileira, a República Federativa" - ao mesmo
tempo que erigía as Províncias do antelior sistema imperial à categoria
de Estados da Federação dos Estados Unidos do Brasil.

13. t inquestionável que o federaliSD'lo brasileiro teve, como o tiveram
os movimentos que durante o período hist6rico anterior O preeonWlram,
inspiração imediata DO regime dos Estados Unidos da América.

No concernente aos problemas jurídicos e políticos surgidos no perío
do republicano. especialmente no que 611i antre 1889 e 1930, em decor
rência da novel Federação, eles repetiram, de certa forma, os problemas
vividos na república do Norte durante. o S6U primeiro século, sobretudo
os que provocaram a Guerra da Secessão'~de 1861(1865: os Estados-Mem
bros da federação detêm alguma forma de soberania; em que extensão?

O estudo desses problemas que dessumem do regime federativo não
é objeto desta conferência, para cuja elaboraçãO nos foram recomendado5
os contornos. Todavia, uma afinnação pertinente podemos desde já enun
ciar: em razão de inumerflveis fatores, dentre os quais o desenvolvimento
dos meios de transporte de pessoas ~ de mercadorias, dos meios de
comunicação e de difusão de fatos e de idéias, 00 dinamismo da economia
de produção e de intercâmbio, que exigem ou impõem a ampliação dos
mercados, e que, todos juntos, fazem necessária a elaboração de um
sistema legal uniforme para dilatada irea geopolitica, tudo isso vem
provm:ando uma reversão daquela tendência 'que, ontem, conduziu o
governo dos Estados para a confonnaçãol federal.

Enquanto, antes, os Estados geografiCamente grandes eram atacados
pelos movimentos que visavam à sua desintegração politica e administra-
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tiva, nalguma forma de descentralização, sobretudo na forma de federa
ção, hoje acontece o contrário: existe inelutável tendência para o forta
lecimento do Poder central em detrimento daS' competêncías e poderes
da periferia, isto é, dos Estados federados. E tal acontece IDesmo sem
alteração nominal ou formal dos pactos federais, pois acontece fática e
efetivamente, máxime pela expansão do WeIfare State. .. Mas isso é outro
assunto, para outra oportunidade.

14. Fato notório que acontece no mundo contemporâneo é o avuJtamento
do intervencionismo do Estado no processo social.

E nos países de grande superfície - o caso do Brasil, por exemplo,
como o da Rússia e o dos Estados Unidos - verifica-se que o desenvol.
vimento, em todos os sentidos e, sobretudo, no concernente à economia,
não acontece de modo uniforme. Isso impõe ao Governo central iniciativas
que, como os planos russos objetivando estimular o progresso em imensas
regiões da Sibéria, e o programa famoso, americano, ua «Tennesse Valley
Administration", no caso brasileiro foram objeto de inumeráveis planos
que, como os da SUDENE, da SUDAM, SUVALE e vários outros, se
propõem ao estabelecimento do equilibrio no peso de diversificadas
regiões do Pais. Obviamente, tais planos de desenvolvimento, se envolvem
objetivos nacíonais dignos de consideração, não podem deixar de influir
no equilíbrio da Federação, porque, outra vez, fortalecem o Poder central.

o ProL DALMO DE ABREU DALLARI, num excelente estudo divulgado
sob O título "Novos P6los Administrativos afetando a Federação Brasi
leira" (in As TenMncias Atuais do Direito Público - Estudos em home~

nagem ao Pro{. Afonso Arinos, Ed. Forense, 1976, pp. 65187), teve ensejo
de comentar o fato, assim:

"( ... ) muitas vezes Os Estados deíxaram de acudir as necessida
des básicas do povo, por falta de meios. Isso foi, também, uma
das causas do agravamento uos desníveis entre os Estados bra
sileiros, pois aqueles que tinham menos recursos não puderam
explorar suas riquezas potenciais, mal podendo atender à simples
manutenção da rotina administrativa. Outra conseqüência grave,
da falta de equilíbrio entre despesas e rendas, foi que os Estados
passaram a depender financeiramente da União. Essa dependên
cia financeira gerou, imediatamente, a dependência política,
atingindo o federalismo no seu ponto nuclear. E a posição de
superioridade da União, decorrente das deficiências dos Estados,
ficou claramente estabelecida já noS primeiros anos da vida
republicana."

Com efeito, desde a Constituição de 1891, pela via das Cartas subse
qüentes, cada vez mais tem sido favorecido o Poder federal, em prejuízo
dos Estados-Membros e dos Municípios. que no sistema político brasileiro
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são uma terceira esfera de ação estatal, A tal ponto chegou esse fortale.
cimento do centro em desfavor das entidades poll.ticas periféricas que
até a elaboração dos orçamentos dos. Estados como a dos Municlpios
está submetida a normas gerais de edi~ federal (Emenda Constitucio
nal nQ 1/69, art. 89, XVII, letra c). EUIJ outras muitos tópicos da vigente
Constituição, estão enunciados preceitol que acentuam a autoridade do
Governo ('cntral para a prowamação do desenvolvimento: no mesmo
referido art. 89, que minudencía o que compete à União, encontra-se o
item V, que lhe defere o poder de pla:oejar e promover o desenvolvimento
e a segurança nacionais; o item XI, sobre o planejamento nacional de
viação; o item XIV. sobre os poderes lederais para planejar e executar
planos nacionais de saúde, bem como planos regionais de desenvolvimento.

Outro tanto relacionado com o poder de programação do desenvol.
vimento nacional deferido à Uníão é o caso das Regiões Metropolitanas:'
pelo art. 164 da Constituição federal, incumbirá ao Poder central editar
o seu estatuto jurídico. em função do qual serão organizados os 5erviçat
públicos, independentemerne da vincula~o administrativa da região, mas
com subordinação ao fato de sua localização sócio-econÔmica.

Existe. porém, uma norma eünstltucionlll ainda mais severa, para
tornar inquestionável o Poder federal de submeter à sua programação
todo e qualquer planejamento, o dos Estados como o dos Municípios:
é o estabelecido no art. 10, V, letra c, que autoriza a intervenção federal
nos Estados que acotarem medidas ou eltecutarem planos econbmicos ou
financeiros em contrariedade do ('stab~lecido em lei federal.

Conforme observou, ainda. o Prol. DAU.ARI, resulta disso tudo que
os problemas brasileiros de maior relevância são atraidos pata a esfera
federal. Observa-se, por isso, que os Estados e os Municípios cada. vez
mais se desinteressam - inclusive porque geralmente llies faltam recursos
- de enfrentar certos problemas locais, quando estariam mais habilitados
para tanto se apoiad<Mõ pejas respectivas oomunidadcs.

Inquestionavelmente tem-se abusado, entre n6s, da elaboração de
programas a serem executados pela autoridade federal, com nenhuma
ou com mínima contribuição supletiva estadual. Contudo, é certo que,
muitas vezes - é o caso, por exemplo, dos problemas da Amaz6nia e do
Nordeste -, os problemas têm características que exorbitam muito da
área dos Estados, pelo que hão de receber um tratamento regional do
qual s6 a União será capaz, financeira ou politicamente.

O que não será. válido pretender-se é que, a título de preservação
dos princípios do federalismo, se queiram elidir os programas nacionais
de desenvolvimento. Apesar dos defeitos que neles bem se poderAo apon
tar. máxime aqueles de sua execução, importa é aperfeiçoá-los, envolvendo
mais profundamente o interesse e a responsabilidade das comunidades
locais ou r~gi()"ais nessa execução.
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1. Assembléia Constituinte: Características e Temas

Na elaboração de trabalhos anteriores, em alguns de modo espe
cifieo, dedicamo-nos à análise da Teoria Geral do Poder Constituinte
e da natureza desse procedimento de elaboração constitucional, tendo
em vista os aspectos do processo constituinte (1).

Quanto ao interesse que o tema vem despertando, no Brasil, pelo
grande número de livros e artigos, poderíamos repetir as palavras de
ROBERTO LUCIFREDI, em seu livro L'A$semblea Costituente. Che

( 1) BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria. Geral do Poder Constituinte.
Revista de Informação Legislativa.. sena.do Federal, Subsecretaria de Edições
Técnicas, Brasília, a. W, n. 74, abr.lJun., 1982, pp. 33-68; idem. Teoria Geral
das Constituições Escritas. Ontologia das Constituições, Natureza do Proces
so Constituinte. Perspectivas do Momento Constitucional Brasileiro. Revis
ta Brasi1eira de Estudos Políticos. Número Especial sobre Temas Con.stitu
ciona.1s. Universidade FederaJ. de Minas Gera.is, Belo Horizonte, n.os 60-61,
jan.lJul., 1985, pp. 25-98.
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COSII IIt ehe Cosa Dovr' Flre, quando afirmou: Da Constituinte, hoje,
muito se fala e se escreve, referindo-se, naquela oportunidade, à
Itália (2).

A formação das Constituições, através de órgãos e procedimen.
tos, generalizou-se em múltiplos documentos que se distinguem pela
tltularichad. do poder constituinte e pelas modalklades adotadas na
deci3ão constituinte. Por muito tempo a distinção ocorria entre os
procedimentos monárquicos (concessão e pacto) ou através de fórmu
la demoerâUca (por intermédio de Assembléia Constituinte).

Considera GIUSEPPE DE VERGOTTI~ que os procedimentos
monárquicos apresentam interesse, predominantemente, histórico. O
titular do poder constituinte era inicialmente o rei e a assembléia
representativa. A "concessão" (octroi), juridicamente unilateral, poli.
ticamente era conseqüência de pessoas externas e de negocia.ção. preso
supunha a renúncia ou a limitação, por parte do soberano absoluto,
de seu poder, com a fixação no texto constitucional de garantias em
favor das classes emergentes (Constituições francesa de 1814, Baviera
e Baden de 1818, espanhola de 1839, piemontesa de 1848, japonesa
de 1898, etíope de 1931, taUandesa de 1974:" O "pacto" decorre de
uma negociação bilateral entre o soberano e o povo. através de uma
assembléia, reconhecendo a esse sujeito a participação no poder cons
tituinte, relacionando o principio monbquico e a soberania ,popular
(Constituições sueca de 1889, norueguesa de 1814, francesa de 1880,
prussiana de 185Q, espanhola de 1845 e 11876).

Os procediment&s democráticos, para VERGOTI'INI, são aque·
les que pressupõem a soberania popular. Esta manifesta-se no plano
constituinte, de modo indireto, através das assembléias eleitas, ou
diretamente, por intermédio do Nferendum.

A Con~ençio ou Assemb"ia Constilulnte é uma assembléia eleita,
com o objetivo especifico de elaborar uma Canstituiçâo. O publicista
italiano ressalta que, normalmente, as assembléias constituintes, desde
que eleitas, passam a exercer fun~ões d.e orientação politica, de eon
trole e de legislação, enquanto corpos eletivos, representativos das
comunidades nacionais, apesar dos intentos iniciais de ficarem res
tritos apenas à aprovação do texto constitucional. Na Itália, de acordo

( 2) D~ Dalmo de Abreu. Com&Jtldçú I 11 c.nlt.aln$e. Editora sara1wa,
São Paulo, 1965, 3.& ed.; FERRAZ Jt1NIOR, Tétcio BamJ)&1o. coaaUtWnte.
ADembléta, ProclesIo, PodM'. Edi'LOJ'S RnWta dos Tr1buna~ 8110 Paulo, 1_~
BONAVIDEB, Paulo. coaütabJCe e C.......,..;A, ~Ia. O r ....·
UIIn" A Cri.!! CoIItemporinea. EUl"C. Pc:wtUea, 1Il8S; CARRION. lIlcSuudo.
Con.t.lttdote e ConIüt~ em Estado,~ 11 IIftfmeDtoe ...... Edl·
paz, Porto Alegre. 1985. pp. 9 e 58; GRAU, l:I'OIs Roberto. A. CODMlWIDte e
• CoQlItltut~ qllfJ~ Editora Rev1Ita dCllJ TrlbUDolU. 810 Paulo, ~:
SILVA, JO<'Jé Afonso da. li: preei&o aumllltat o poder' popular, Kntrevtata.
Senhor. PoliUca. Economia. e NelrócJOll, n. lJ *- 13 de fneretro, 11fl6, pp. 3-8.
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com o Decreto de 25 de junho de 1944, nl) 151, e o Decreto Legisla
tivo de 16 de março de 1946, nQ 98, decidiu-se manter com o governo
a competência legislativa até a entrada em vigor da nova Constituição.
Na França, a Assembléia Constituinte que elaborou a Constituição de
1946 não teve atribuições de controle político e legislativo. No caso
de Portugal, intentou-se limitar a função da Assembléia que elaborou
a Consttiuição de 1976, privando-a de atribuições legislativas, de orien·
tação política e de controle. Na prática essas pretensões falharam,
desde que todas as Assembléias reivindicaram, após as suas reuniões,
a plenitude de poderes, tendo em vista serem representativas do elei·
torado.

Na articulação dos modelos democráticos, a doutrina dá destaque
ao exemplo vestibular que é o dos Estados norte·americanos a partir
de 1776 e da Constituição dos Estados Unidos. Essas experiências
ocorrem com os textos constitucionais franceses de 1791, 1848 e 1875.
As Constituições que vieram após as duas grandes guerras mundiais
seguiram os mesmos caminhos, como ocorreu com a italiana atual
e a portuguesa de 1976. As Assembléias que elaboraram as Constituí
ções eram monocamerais. Entretanto, destacam-se como bicamerais as
Cortes Constituintes espanholas, de conformidade com lei fundamen·
tal de 1976, que adotaram a Constituição de 1978.

A adoção do referendum constituinte leva à apreciação do texto
votado pela Assembléia, a ratificação, por meio do voto popular. Como
exemplos destacamos: a França, ao aprovar as Constituições de 1793,
1795, 1946; exemplo seguido, em 1978, pela Espanha, ao ser subme
tído o texto constitucional para aprovação popular do que fora deci
dido pelas Cortes Constituintes. Existiram circunstâncias em que o
texto levado ao referendum é originário do Executivo, que se sub
mete a votação popular, sem que a Assembléia o examine: Consti
tuição francesa de 1799 e a Constituição de 1958, sendo que nessa
última o governo recebeu a investidura prévia, de conformidade com
a Lei Constitucional de 3 de junho de 1958 rI).

A doutrina tem procurado, através de uma Teoria do Poder Cons
tituinte, fornecer os elementos fundamentais para a concepção da
natureza da Constituinte, origens, processos, formas de eleição e com·
petência. Liga-se, constantemente, a idéia de Constituinte eom a de
Soberania. O titular é soberano quando tem o direito de criar a Cons
tituição. O poder constituínte da Nação, teoricamente, é originário,
pelo que não existe uma norma ou fonte de direito anterior que dê
legitimidade a esse poder. Dentro de uma interpretação estrita, o
Poder constituinte não é jurídico, apesar de ser preliminar de toda
norma juridica objetiva. Nem sempre ocorre uma ruptura prévia com

(3) VERGOTTINI, Gíuseppe de. Diritto C06tituzionale Comp&z'ato. CEDAM,.
Padova, ISS1, pp. 80 e ss.
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a ordem jurídica anterior, como na Espanha. O poder constituinte
que deu origem à Constituição de 1978 e exercita-se dentro dos limi·
tes definidos pela Lei da Reforma Polftica de 1977, aprovada previa
mente pelas Cortes franquistas, com a participação de um governo
nomeado pelo Rei, que foi designado por Franco. Com essas refe
rências, GONZALEZ CASANOVA entende que o caráter teoricamente
ilimitado do poder constituinte da Na.çã.o suberana é urna ficção ideo
lógica, como outras aceitas pelo direito. O ato, a funçio e o pod...
constituintes levam os doutrinadores a formularem uma tipologia dos
conceitos do poder constituinte, com destaque de alguns pressupos
tos: O ato constltuint., através do qual se manifesta uma vontade poli
tica com suficiente eficácia, para produzir a unidade do povo, como
sociedade civil; o poder constituinte tonsubstancia-se através da capa·
cidade que tem o povo para traçar, de maneira autônoma e inde
pendente, sua organização político-jurídica; a Constituição originária
desse poder institui e organiza o Estadj), através de um ordenamento
juridico feito para sociedade (4),

Para isso, a Constituição, representativa desse tipo de entendi·
mento, deve conter, da melhor maneira, as possibilidades concretas
das aspirações de justiça que surgem nas inquietações de um deter
minamento da sociedade. LASSALLE disse, como destaca SANCHEZ
VIAMONTE, que os problemas constaucionais nâo são propriamente
questões de direito, mas de poder. Em vista dessa compreensão, a
verdadeira Constituição de um Estado reside nos fatores reais e efe·
tivos de poder que o rege. As Constituições escritas não têm valor,
nem são duradouras, quando não expressam fielmente os fatores de
poder, imperantes na realidade social.

Os inúmeros estudos que procuram compreender a natureza da
Constituinte não deixam de destacar as dificuldades que ocorrem,
quando procuramos saber o que seja Constituinte e o que devera
fazer. ROBERTO LUCIFREDI chega a dizer que, para muitos, a Cons
tituinte é simplesmente uma espécie de divindade ignorada, que deve
rá dízer, ainda, se mantemos uma monarquia ou se lntrodur.iremos
uma repúblíca. Para certas pessoas é uma espécie de força misteriosa,
dotada de poderes mágicos e providenciais, capaz de eliminar todos
os males que afligem a sociedade. Para outras. não passa de arma·

(") CASANOVA, J. A. CJonulez. Teoria dei~ y Dereebo CoDStituelenal.
lilcUtor1e.l Vleens-Vlver Uniyer~, Baroe1ODA, l.983, 2.a eo1.• pp. 21tl e 1&.;
VlAl40NTE. C&rlos SáDchez. DereeJlO COIlÂUaclDaal. Tomo I. Poder e.u
UtIl7ClDW. Editori&J Kapeluzz & ela., BUetlDs .Aj)oes, 19411; VANOBSI. J0I'I8
Reinaldo A. Teoria CODSUtaetoD&l. I reorú. C.JU&ltu7ente. Poder CODIU
tUYe21:Ul: fundacional i reY(JllIcJonarJo; ref"u.-. Depe.lma, Bu~n06 Arras.
197~; SACmCA, Luis CarJOI5. COJuUillIlIfeballe:.o CoIomblano. Editorial
Temis, Bogotá. 1977, 5.a e<f.. pp. 77 e as.; idem _uema para lIIIa TeMa dei.
POder Constltll7ente. Editorial Temia, Borot4, 19?8,
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dilha utilizada pela classe que detém o poder, fazendo crer ao povo
que é algum instrumento capaz de melhorar a sua situação difícil
e aflitiva.

Em sua monografia, LUCIFREDI indaga, preliminarmente, sobre
que eoisa é a Constituinte, para examinar o escopo e o caráter de seu
trabalho, indagações que levam à noção do que seja esse mecanismo
de institucionalização do processo constitucionaL Destaca a crise cons
titucional italiana e a sua solução, através da Constituinte, bem como
aquela fase preparatória (").

Além de reconhecer que nem todos sabem o que é a Constituinte,
nem o que deverá fazer, afirma que seria possível a enumeração de
diversas opiniões erradas ou incompletas a seu respeito, circunstân·
cia que levaria a se escrever longamente, deplorando essa ignorân
cia e a razão da mesma.

Apesar de tudo o que mencionou, LUCIFREDI afirma que a
Constituinte é uma coisa séria e deve ter importância capital na vida
política e constitucional do Estado. Por isso, todo cidadão deve estar
informado, o mais aprofundadamente que for possível, pois a Consti·
tuinte deve ser a espinha dorsal da vontade de todo o povo, pelo
que deve pressupor a colaboração consciente de todos. Esse trabalho
visou demonstrar o mérito da Assembléia Constituinte, pelo que pre·
tendeu ser simples, claro, apesar de ser obra de um homem de ciência,
não um homem de partido (6).

O primeiro postulado de sua exposição, para o estudo da Cons
tituinte, é explicar a noção de Constituição. Entende como Constitui
ção de um Estado o complexo de normas jurídicas que regulam seu
ordenamento fundamental, determinando a posição e as garantias aos
cidadãos, os órgãos competentes que exercem o poder de império, a
sua formação, a repartição do exercício desse poder e as funções.

Determinando-a, em sentido mais restrito, no moderno Estado
constitucional, pelo nome de Constituição designa-se o documento
fundamental, que tem a natureza de lei suprema do Estado, contendo
as mais importantes normas e princípios que regulam a organização
do Estado e as relações entre o Estado e o cidadão; nesse sentido
empregam·se, ainda, as expressões Carta Constitucional e Estatuto. A
originária função histórica de tais Cartas consagra e garante solene
mente os direitos essenciais da liberdade dos cidadãos, como ocorreu
com a Magna Carta inglesa, a Declaração americana de direitos de
1774 e Declaração francesa dos direitos do homem e do cidadão, de

(5) LUCIFREDI. Roberto. L'Assemblea. Constituente. Che Cosa 2. Che Cosa Dovrá
Fare. Dott. A. Gluffré - Editore, Milão, 1945.

(6) LUCIFREDI, Roberto. L'Assemblea Constituente, ob. clt., pp. 3 e 4.
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1789. Desta maneira a luta pela Constituição, na primeira metade do
século XIX, foi a consagração da liberdade frente ao Estado absoluto.

Lembra o publicista italiano que tal luta foi o 90ntO de partida do
"Risorgimento", que teve como símbolo o grito de "Viva a Constitui
ção". Referindo·se à formação do Estado italiano, LUCIFREDl men
ciona o Statuto fond.mentale de. R.,no e o Statuto albertino. Esse
Estatuto pertence à categoria de carta outorgada, concedida peJo
soberano. Distingue-se da Constituiçiolvot••, originária do próprio
povo, através de um corpo legislativo· especial, que tem o nome e
função de Assembléia Constituinte. O Estatuto albertino sofreu a
influência da Constituição francesa de 1830, da belga de 1831, que
por sua vez tiveram inspiração nos princípios constitucionais ingleses.
Constou de 84 artigos, precedidos de um preâmbulo, com particular
interesse, no qual é qualificado como J<lei fundamental, perpétua e
irrevogável da monarquia". Foi bem estudada nesse trabalho de LUCI
FREDI a questão da regulação do procedimento de futuras modifi·
cações de uma Constituição. Entendia-se que a reforma poderia ser
através de lei ordinária, não se entendeu oportuno estabelecer pro
cedimento especial, nem órgão especial para elaboração e aprovação
da lei de caráter constitucional, o que vem derrotar, em termos téc·
nico-jurídicos, o caráter flexível e não r[gido daquela Constituição.
O Estatuto albertino era susceptivel de ser modificado, daí as inúme·
ras alterações.

As reformas foram introduzidas no Estatuto, também, pelo regi
me fascista, com caráter numeroso e profundo. Houve alteração radi
cal da estrutura constitucional criada pelo Estatuto albertino, retiran·
do a liberdade constitucional que ele garantia.

A reforma da Constituição, que para LUCIFREDI, em 1945, era
de grande necessidade, precisava ocorrer) por Assembléia Constituinte,
daí reconhecer a necessidade de compreender o seu significado, bem
como a razão que justificava a determinaçio em convocá-la. A Assem
bléia Constituinte é um corpo colegial de caráter extraordinário, repre
sentativo do povo, que tem como missão criar "ex novo" ou de modi
ficar a Constituição de um Estado. ~ um órgio legislativo extraordi
nário, com a finalidade de elaborar e aprovar, não leis ordinárias, mas
leis fundamentais do Estado. Destaca LUCIFREDI que Assembléia
Constituinte, por excelência, foi a Constituinte de 1789, decorrente da
Revolução francesa, à qual se deve a codificação dos princípios dos
direitos do homem e do cidadão. Reconhece que não existem nume
rosos exemplos na história dos Estados,! sendo que na Itália nunca
havia ocorrido anteriormente.

Sabe-se que o fascismo, como regime legal, desapareceu em 25
de julho de 1943, chegando ao seu término não em decorrência de
uma revolução ou outro procedimento violento, mas de forma
_______c __~_· _
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perfeitamente legal. O grande conselho do fascismo, órgão constitu
cional supremo do regime, dirigiu-se à Coroa e não a Mussolini, assi
nalando a necessidade de sua intervenção para que a vida política
do Estado assumisse uma nova direção. Acolhendo o convite, exer
cendo o poder tal como foi configurado na Constituição, o rei revogou
os poderes dados a Mussolini e nomeou um novo "Capo deI governo",
na pessoa do Marechal Badoglio, propôs a extinção do partido fascista
e de suas principais instituições, iniciando a reforma do regime consti
tucional.

A crise constitucional ali ocorrida provém de novos acontecimen
tos que levam LUCIFREDI a falar em uma crise no sistema e crise do
sistema. Vários partidos levantam suas vozes contra a monarquia, pe
dindo a abdicação do rei, ao lado de idéias que propunham radical
renovação das instituições constitucionais, nascidas da direta expressão
da vontade popular, desde que o povo retornava a ser o verdadeiro
depositário da soberania nacional.

O documento jurídico que teve grande importânda na vjda cons
titucional daquele povo foi o decreto de 25 de junho de 1944, n'? 151,
em cujo artigo 19 instituía-se uma Assembléia Constituinte, que
deveria deliberar sobre a nova Constituição do Estado. Pelo Decreto
de 5 de junho de 1944, de n9 140, o rei resolveu retirar-se à vida
privada, nomeando o Príncipe Umberto como "Luogotenente Generale
deI Regno", para exercer, em seu lugar, as funções de "Capo dello
5tato". LUCIFREDI afirma que essa medida foi considerada como
trégua istituzionale. A convocação da Constituinte, a solução das
questões institucionais, os problemas da determinação da futura
organização constitucional e o órgão que exercia o poder soberano
passam a ser temas constantes. A preparação e convocação da Assem
bléia Constituinte, para elaboração da futura Constituição, levou até
à propositura de um Ministério para a Constituinte, sugerido pelo
Vice-Presidente do Conselho, o Ministro Nenni, que teria como função
a de organizar e coordenar todo o trabalho de preparação, tornando
possivel a efetivação das eleições, Prepararam-se. em todas as comu
nas, as listas eleitorais, ao lado de um projeto de lei eleitoral.

O regime de transição, com sua complexidade e ambigüidades,
enfrentava problemas gigantescos da vida nacional. A Assembléia
Constituinte, que deveria orientar o futuro da vida política, teve a
sua data convocatória definida por parte do governo, com a finali
dade de volta ao regime de normalidade democrática. As eleições, para
tal, deveriam ocorrer em clima de idoneidade, que assegurasse um
clima sereno e de absoluta liberdade, com respeito ao segredo do
voto. Elas assegurariam a verdadeira vontade do povo na designação
dos deputados à Assembléia Constituinte, representativa de todos os
partidos, tendências e aspirações da -sociedade italiana, para que
pudesse desempenhar as altíssimas funções para as quais fora esco
lhida.
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As discussões sobre como deveria ser eleita a Constituinte, o
procedimento de sua formação, a composição do corpo eleitoral, os
requisitos de elegibilidade, o sistema eleitoral, o projeto governativo,
a proposta de referendum, a obrigatoriedade do voto são alguns
dos questionamentos arrolados por LUCIFREDI (').

O Decreto-Lei, de 25 de junho de 1944, instituidor da Assembléia
Constituinte, no que diz respeito ao procedimento de sua formação,
estabeleceu que seria eleita pelo povo, em sufrágio universal, com
\/oto direto e secreto. Destac<:l LUCIFREDI três pontos importantes:

a) a composição do corpo eleitoral;

b) os requisitos para elegibilidade;

c) o procedimento técnico da consulta eleitoral.

O primeiro item está na resposta ,à indagação: quem é eleitor?
Investigam·se os requisitos prescritos para a atribuição do direito de
voto, ou tecnicamente. a composição do eleitorado ativo. O reco
nhecimento do direito polftico ao eleitorado vem ampliando o corpo
eleitoral, com a passagem gradua! do sistema de sufrágio resir\to ao
sistema de sufrágio universal, por intermédio do qual o direito de
voto é concedido à generalidade dos cidadãos. Para completar a idéia
do sufrãgio universal, na Itália, era pleciso a concessão do direito
de voto às mulheres, o que foi feito pelo Decreto de 1Q de fevereiro
de 1945, n9 23. Diversas normas eleUorais definiram o eleitorado
ativo. sendo que o eleitorado passivo traçou os requisitos para ser
membro da Constituinte. O procedimento téenico que seria seguido
na eleIção foi objeto de inquirições acerca do colégio uninominal ou
colégio plurinominal, com escrutínio de lista. Para efeito eleitoral,
o território do Estado é dividido em circunscrições eleitorais. denomi
nadas colégio eleitoral. Dois sistemas polarizaram a atenção do debate
para preparação da lei eleitoral para a Constituinte. A formação da
Assembléia Constituinte gerou amplos debates para que a escolha
fosse verdadeiramente representativa, desde que a eleição pretendia
não criar, apenas, uma câmara legislativa ordinária. Naquele período
de transição houve, naquele governo. uma coligação que realizou o
quanto era possível a concórdia entre os, italianos, para que a Consti
tuição, que deveria regular toda a vida futura da Itália. viesse assenta
da na vontade de todo o povo, não apenas nos interesses de uma ideo
logia de certo partido dominante. O sistem.a proporcional iria atender
a esses reclamos.

O Ministro para a Constituinte teve significativa importância para
a elaboração da lei eleitoral, com comissão composta de partidos e
alguns membros técnicos, em matéria eleitoral. A vida política italia
na, conforme mostra LUClFREDJ, levaria a uma composição diversi
ficada da Assembléia Constituinte, refletindo na Constituição. Em

( 7) LUCIJi'REDI, Roberto, L'Assemble-. CoItJtuent.e. 00. cit., pp. 19 e 55.
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suas ponderações, além do destaque dado ao referendum, anota a
distinção da institucionalização democrát:ca, sob a forma de democra
cia direta e democracia representath'a.

Qualquer que seja o procedimento técnico adotado pela eleiçãú,
o principal é a pureza representativa que deve ter a sociedade, no
canal escolhido para a institucionahzação de sei,;. processo, que é a
Assembléia Const~tuinte. Essas indagações, acerca do SIStema eleito·
ral, não deixaram de examinar a proposta sobre a obrigatoriedade
da fur.çâo eleitoral. em vista do dilema: direito do voto ou dever de
voto, tema que é VIsto sob a perspectiva jurídica e a política. Sob o
entendimento jurídico, não surge qualquer obstáculo que se oponha
a configurá-lo como um dever público do cidadão de participar na
urna eleitoral, por meio de sua vontade individual, na formaçào da
vontade t'oletivil, designando os representantes do povo. O ato eleito
ral é configurado como um direito político por excelência, pelo que a
dogmática jurídica ao mesmo tempo que o configura como direito,
considera-o um dever, dando-lhe uma categoria conceitual denominada
de função. Sob O ponto de vista político, cor~vém ressaltar que subsiste
um interesse público para que o eleitor vote. A eleição é f"ecessária
para o conhecimento da vontade do país, principalmente tendo em
vista que uma nova Constituição, que os eleitos àevem elaborar, pre·
dsa representar as aspirações e as necess:dades do povo. Deve ser
a genuína e espontânea expressão da maioria dos cidadãos. revela
dora de sua maturidade e educação política. O volo obrigatório não
implica em grave limite à liberdade individual.

O poder da Constituinte e suas modalidades, a atívidade de gover
no e a atividade legislativa ordinária, durante a Constituinte, merecem
reflexão.

Genericamente, a Assembléia Constituinte deve criar uma nova
Constituição para o Estado. Os temas referentes aos poderes e moda
lidades desse exercicio são indeterminados. Destaca LGCIFREDI uma
questão preliminar e outra de caráter específico da Constituinte. A
primeira, tida como uma verdadeira psicose coletiva, seria que o
problema dela estaria resolvido com a questão do dilema monarquia
ou república. Considera, em seguida, que o mais importante proble
ma que se impunha a atenção era o concernente à limitação ou ílimi·
tação do poder da Constituinte e da modalidade do exercício do mesmo.
Com essas explicações prévias, apresenta como primeiro problema a
ser formulado: à Assembléia Constituinte compete apenas o poder
constituinte, ou nela se concentram os poderes do Estado? No momento
em que a Constituinte começa a funcionar, deverá ser considerada
como único órgão soberano, legitimamente existente no Estado? Deve
remos transferir, direta ou indiretamente, todas as funções estatais
à Constituinte ou de\reremos limitar esse exercício, apenas, ao de poder
constituinte. para redação e aprovação da nova Constituição, restan
do a outros órgãos constitucionais O exercido das outras funções? É
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óbvio que, no que diz respeito à função judiciária ou administração da
justiça, continua esta confiada aos tribunais. Convém repetir as con·
clusões que o autor italiano coloca. As situações diversas propõem
soluções desiguais para os problemas. A situação constituclonal italia
na apresentava particularidades, tendo em vista a crise e os meios
adotados para resolvê·la, sem um precedente que pudesse ser invocado.
Não é possível destacar, para parâmetro, as soluções adotadas por
Assembléias Constituintes decorrentes de revoluções. desvinculadas
de qualquer autoridade constituída preexistente. t impossível invocar
soluções adotadas por Assembléia Constituinte que deveria dar a
primeira Constituição ao Estado. Elemento essencial. ali assinalado,
foi a inexistência de órgão legislativo; ordinário que pudesse regular
a investidura constitucional e o caráter provisório daquele governo,
que, por ralões justificadas, não poderia ser considerado como repre
sentativo do povo, apesar da persistência de um órgão constitucional,
a Coroa, exercendo legitimamente a função de "Capo dello Stato",
até que viesse nova Constituição. Com a aprovação do decreto insti
tutivo da Constituinte, a Coroa consentiu em encaminhar ao povo
a escolha de uma nova estrutura constitucional, sem renunciar ao
exercício de seu poder na fase preparatória de uma nova institucio
nalização. A vontade popular manüestou-se contrária à monarquia.
Partindo do exame dos elementos de fato, conclui que, no momento
de reunião da Constituinte, os únicos. Órgáos soberanos legalmente
existentes eram a Coroa e a própria Constituinte. Esta restará como
único órgão soberano. com a supressão da Caroa. O problema da limi·
tação dos poderes da Constituinte enooatra obstáculos na persistência
da Coroa. No Estado moderno. compreende LUCIFREDI, o princípio
da tripartição de poderes não perde sua eficácia, mesmo no período
de transição de um ordenamento constitucional para outro. Es.sa im
porttincia passa a ser maior, pela natlU'eza e tendência de todos os
membros de uma Assembléia Constituinte sentirem-~e igualmente
representativos desse poder, o que tem conduzido até a uma ditadura
de Assembléia Constituinte. A Assembléia Constituinte não pode ter
ingerência no exercíeio da função judiciária. bem como no exerdcb
da função de governo. Compreende LUClFREDI que é oportuno que
ela não tivesse as atribuições do exerCicio da função legislativa ordi
nária, pois acabaria distanciando·se de sua função natural, caso tivesse
que elaborar, discutir e aprovar as leis ordinárias.

Ao expor sua opinião sobre a repartição de competência, LUCI·
FREDI entende que, após as eleições. o governo deveria ser relor·
mulado, com a demissão de todo o ministério, principalmente se as
eleições revelam a existência de novas forças, outros ·partidos. O novo
governo será o verdadeiro Gov.rno • Conltituin18, ao passo que o
anterior seria o Governo pr.rat6rio di Conlt1tuint•. O novo governo
deverá ser implantado de cnnforroidade com as forças majoritárlas
na Assembléia Constituinte. A Constituinte. desde a sua primeira reu
nião, poderia proclamar a extinção da Coroa. )lesse período é bem
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significativa a relação entre Governo e Assembléia. tendo em vista
que a Constituinte não houvera deliberado sobre a forma de governo
e a regulamentação das relações entre Poder Legislativo e lloder Exe
cutivo.

Nesse período, as questões relacionadas à atividade legislativa
ordinária e às atribuições da Assembléia Constituinte têm grande rele
vância, pois competiria à nova Constituição definir a competência do
legislador ordinário. Propostas foram feitas para evitar o inconve
niente da acumulação, no próprio governo, do Poder Executivo com o
Poder Legislativo ordinário, sem que surgisse um entrelaçamento
da atividade normal da Assembléia como Poder constituinte. Pensou
se em atribuir a uma comissâo criada na própria Constituinte, em
corpo colegial restrito, composto no máximo de 50 deputados, desem
penhando prevalentemente a f'.mção legislativa especial, de maneira
restrita àquela que seria a função constituinte. Em caso de discor·
dância em torno de um projeto de lei, a questão poderia ser exami·
nada por toda a Assembléia. A modalidade proposta visou garantir
o exercício independente das várias funções soberanas no pe:-íodo de
transição entre o "velho" e o "novo" ordenamento (8).

o problema da limitação dos poderes da Constituinte apresenta
outro aspecto, destacado por LUCIFREDl~ no exercício do Poder
constituinte, a Assembléia Constituinte será plenamente, incondido
nalmente soberana. ou haverá limitações, que, sobre determinada
matéria, vinculam à orientação obrigatória as suas decisões'?

Quando a massa eleitoral se pronuncia favoravelmente a profur.
das reformas sociais, os membros da Assembléia são politicamente
vinculados a não elaborarem uma Constituição conservadora. Ques
tiona-se se existem limites de natureza jurídica, cuja violação pode
gerar a invalidade jurídica da deliberação adotada pela Assembléia.
Entende·se que o Poder constituinte não pode ser concebido, a não
ser de forma ilimitada. LUCIFREDI menciona essa tese, chegando
a falar que ela é anti-histórica, pois existiram exemplos de Assem
bléias Constituintes com limitações. Lembra o autor a Assembléia
Constituinte que pela primeira vez deveria reunir-se na Itália, eor.
forme deliberação da lei sarda de 11 de julho de 1848. debaixo de
uma obrigação: a monarquia constitucional sob a monarquia de Sa
vóia. Lamentou-se na literatura po1itico-jurídica que aquela Assem
bléia Constituinte não fosse convocada, criticando-se suas limitações.
As Assembléias Constituintes da Iugoslávia e Grécia. tamb6n:. manti
veram o vínculo necessário à forma monárquica. O mesmo ocorreu
com a Assembléia Constituinte francesa, onde os poderes sào bem
limitados, sob vários aspectos, devido ao efeito do projeto elaborado
pelo governo de De Gaul1e e convalidado pelo referendum da larga

: a) LUClF1U:DI, Roberto. L'Assem_lea Costitoente, cb. clt., ~. 69.

~-~-~._ .._------ -
R. lnt. legisl. Brasília a. 23 n. 92 ollt./du. J986 73



maioria dos eleitores. Entende LUC1FREDI que o projeto limitador
não é um contraste insanável com o ca:rãter intrinseco de uma Assem
bléia Constituinte.

O Poder constituinte, o mais alto poder do Estado, através de
uma Assembléia Constituinte, exercita a posição de destaque entre
os órgãos estatais. Esta Assembléia não é depositária originária de
tal poder, mas (I tem em virtude de transmissão do povo, titular
natural da soberania. De acordo com as conclusões de LUCIFREDI,
nenhum obstáculo ao princípio se opõe à possibilidade de que a
Assembléia Constituinte pudesse imprimir em seu trabalho uma obri·
gação anterior. O debate sobre o problema institucional deve ser
colocado de maneira tal que nada seria estranho se a vontade do
povo se manifestasse por via da Assembléia Constituinte, no que
toca à obrigação de redigir uma Constituição monárquica ou repu
blicana, desde que, pelo referendum, os eleitores houvessem expli
citamente demonstrado a preferência por uma das duas fórmulas. Por
via do r.ferendum, com interpelação da vontade popular, mereceu
exame, tendo em vista a corrente federalista, o dilema Estado unitá
rio ou Estado federal.

A formação de uma Constituinte e a preventiva consulta direta
ao corpo eleitoral, sob a forma simples de referendum, é lema
expressivo nos processos de institucionalização democrática. A cün·
sulta popular direta sobre temas essenciais dá mais legitimidade ao
processo de democratização. A tese do r".rendum sobre questões
institucionai.s, no que diz respeito a umal forma de Governo (república
ou monarquia), forma de Estado (Unil'rio ou feder.I)ou o sist.m. d.
governo (parlamentar, presidencial ou semipresidencial), não está em
conexão direta com um ou outro programa pol1tico-social dos partidos.
tendo em vista que para um monarquista a reforma social dá a idéia
de vanguarda, ao passo que para o republicano, seu terreno seria cun
servador.

Um programa conservador, em matéria social, que estivesse em
contraste com as idéias de urna profunda reforma social. teria reper
cussão, tendo em vista a composição da Assembléia. O republicano
conservador em matéria social, para afirmar a idéia republicana, não
dará seu voto à esquerda, pois repudia as idéias sobre a vida econô
mica que o partido propõe.

O eventual limite ao Poder constituinte da Assembléia só poderá
ter uma única fonte, no entendimento de LUC1FREDI: a vontade do
povo expressa mediante referendum. Exelui a possibilidade de outra
fonte. principalmente se fosse a vontade do governo, efetivada por
intermédio de um decreto legislativo emanado do mesmo. A limitação
do poder da Constituinte pressupõe limite à soberana vontade popu
lar. O governo não pode fazer senão fixar o ponto susceptível de con
sulta popular direta, via referendum, aos eleitores.
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No que diz respeito à modalidade do exerclClO, por parte da
Constituinte, do poder que lhe é inerente, não existem normas. Os
precedentes históricos e da lógiea não apontam esses critérios para
a Assembléia Constituinte, não existindo normas jurídicas às quais a
Constituinte estaria vinculada. Duas soluções são apontadas: a prede
terminação por parte do governo, com certo esquema, que teria que
ser apreciado pelo referendum de aprovação ou não do povo ou
por determinação da própria Assembléia Constituinte que definiria
a sua própria autovinculação. A primeira solução parece mais razoá
vel, pela garantia que oferece a uma ditadura da Assembléia. Para
isso o governo deveria tomar a iniciativa de elaborar um projeto para
a apresentação ao exame, por meio de consulta nacional, através de
formulação definitiva, aprovada pelos eleitores. A norma aprovada
pelo projeto será a modalidade prescrita para 05 trabalhos da Cons
tituinte, caso contrário a Constituinte seria livre de regular, com cri
tério próprio, o processo de atuação de seu trabalho. O referendum
poderia efetuar-se contemporaneamente às eleições. Critica LUCIFRE
DI a modalidade autoritária sugerida pelo governo, na proposta do
Ministro Nenni.

Destaca LUCIFREDI alguns pontos que devem ter segura regu-
larnentação:

a) a organização interna da Constituinte;

b) o procedimento de seus trabalhos;

c) a modalidade de votação;

d) a relação entre a Constituinte e os outros órgãos esta
tais ('I).

Ressalta o último ítem. no que diz respeito à repartição de com
petência, assunto abordado anteriormente nesse trabalho. Quanto aos
outros, completa com essas medidas:

a) a de definição da escolha do Presidente da Assembléia;

b) repartição da Assembléia em comissões e sua composição;

c) sua competência;

d) seu funcionamento;

e) definição da matéria objeto do regulamento interno da
Câmara e aquelas que são específicas da Constituinte;

f) o problema do quorum da votação tem grande significa
ção constitucional, pois ele define o número de votos
necessários à validade das decisões da Assembléia. A sim·

(9) LUClFREDI, Roberto. L'Assemblea Costituente, ob_ cit., p. 78.
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pies maioria relativa, a maioria dos presentes e dos votan·
tes, não é suficiente. Tratando-seda Constituição do Estado,
deve-se consagrar a maioria qualificada que deverá ser
de 2/3.

Como órgão extraordinário por clefinição, a Assembléia Consti·
tuinte determina sua competência, aOI elaborar nova Constituição do
Estado. t uma atividade complexa, q,ue defronta diversos problemas.
Ao completar, com um quadro panorAmico, os vários problemas que
devem ser objeto de discussão, LUCIFREDI lembra das indagações
que se referem à formulação dos artigos da Constituição. Considera
atividade düicil, do ponto de vista poUtioo, como o é, DO que se refere
ao seu aspecto técnico, desde que a ,matéria constitucional apresenta
complexidade e diversidade, náo facilmente eondensáveis em fórmulas
legislativas precisas. Ressalta, ainda,. que a norma não escrita ocupa
posição que não pode ser desprezada; hoje, no Estado, como fonte
do direito constitucional, sob forma de nonna consuetudinária, seja
ela consíderada como norma de exatidão constitucional. :"lão pretendeu
delinear um esquema preciso da nova Constituição, nem fixar, de
modo completo, que argumentos deve enfrentar e decidir a Consti
tuinte. Reconhece LUCIFREDI que não existe linha comum, nas várias
Constituições, que defina, com segurança, qual a matéria que deve
ter regulamentação em uma ConstitUição e qual deve ser exclusiva.
Em termos técn:co-juridicos, as Constituit;ões atuais têm um conteúdo
n.cesdrio, resultante de determinado grupo de normas, indispensa
velmente determinadas: normas sobre. os órgãos constitucionaís e sua
formação, seus poderes e suas relações.

Sob a denominação de conteúdo .wntuII, devido à complexidade
de normas que a Constituição disciplina, identificamos assuntos que
não seriam necessariamente constitucl()Ilais, mas decorrem de influên·
cia'il ditadas por situação politica, tradiçio histórica ou orientações
particulares dos autores da Constituiçlo, que se inserem na lei fun
damental do Estado. Esse conteõdo "'ntuI' varia, de maneira pro
funda, de Constituição para Constitulçlo.

A futura Constituição, do ponto dei \lista técnico-jurídico, apesar
de ser a mais completa possivel, não pX'eten~erla, para LUCIFREDl,
exaurir todos os problemas jurfdico-eooDômicbs, desde que poderiam
ser objeto de oportuna operação atravésl da legislação ordínária. Esse
entendimento decorre de que, para qut aquele Estado pudesse iniciar
vida ordinária normal, com proveitoso trabalho de reconstrução, seria
indispensável ter uma Constituição esUve1, duradoura, que se modi·
ficasse o menos poss1vel. Para tal fim e como garantia da Constituição,
é preciso evitar as constantes alterações. Deve"se excluir da Constitui·
<;ão toda matéria que não seja estritamente constitucional, cuja varie
dade e mutabilidade gera instabilidade.! A Constituição deve ser o
padrão de sua própria diretiva, formulada com tal elasticidade que

76
--~---- ~

lt IlIf. legisl. 'r••Ria CI. 23 n. 92 out./du. 1986



não permita sua própria instabilidade. Convém evitar colocar na
Constituição normas detalhistas.

A técnica jurídica deve ser a base de uma Constituição, mas
nunca o único elemento propulsor do texto constitucional, devido aos
excessos formais do juspositivismo e do tecnicismo jurídico.

Essas reflexões levam aos questionamentos sobre os príncipais
pontos que devem orientar a Constituição:

a) a primeira parte da Constituição deve ser dedicada à sole·
ne reafirmação do direito à liberdade; pode-se indagar
onde está a sede dessa norma de categoria formal ou
melajurídica;

b) o homem e as várias comunidades naturais, às quais per·
tell(~e. devem ser considerados como centro da vida socíal
e a razão primeira do edifício estatal;

c} o individuo não deve estar a serviço de um Estado oni·
presente;

d) em decorrência dos princípios anteriores, como corolário
dos mesmos, deve recorrer à enunciação concreta do
direito à liberdade do indivíduo, da família, das associa·
ções e das comunidades menores.

Deve considerar o cidadão não como uma figura abstrata e isolada,
dentro de concepções individualistas, como ocorreu com quase todas
as Constituições do século passado. t preciso encará·lo como pessoa,
no seu sentido pleno, dentro da validade da vida social. em uma
comunidade da qual necessariamente faz parte, com a consagração
dos direitos do indivíduo, da fam1lia, das associações, dos síndicatos
profissionais e os da comunidade em geral. Dentro dessa ideologia
constitucional, é de grande realce o direito do cidadão ao autogoverno
e a defesa dos interesses locais, que constituem pontos fundamentais
para uma autêntica organização democrática.

A liberdade política não exaure os pontos essenciais de uma
Constituição. Ao lado das garantiu dos direitos políticos, surgem as
garantias dos direitos sociais, indispensáveis a uma Constituição para
os novos tempos, assentada em autêntica e real justiça social. O direito
social necessita ter uma formulação adequada, que teve o seu modelo
a partir da Constituição de Weimar, onde se afirmava que a vida
econômica deve ser organizada. de conformidade com os principios
de justiça, para garantir uma existência digna ao homem. A correIa·
ção dos direitos sociais com a liberdade deve ser aquela definida pela
proclamação da Carta Atlântica. A formulação deveria, para LUCI·
FREDI, ser tipicamente feita de acordo com os padrões consagrados
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pelo povo que iria receber a Constituição, sem desconhecer a impor·
t~ncia da vontade decisiva para o progresso, de conformidade com
a situação econômica e social daquele Estado. Essas garantias não
podem ser meramente negativas. A garantia do trabalho, do gozo
dos bens econômicos, deve ter eariter positivo, eom a afirmação de
um direito de todo cidadão ao trabalho e à satisfação de bens econÔ
micos, de maneira adequada às necessidades suas e de sua famRia.
Essas proclamações não devem estar contidas em simples afirmações
de prlnc'pios progrlN'lÚticOI, mas de realizações concretas, realizivels
por uma democraci. ec:on6mic:a, não menos importante do que uma
democr.cJ. poHtica. Esses princípios devem orientar a futura legisla·
ção que trata das relações econÔmioo-sociais. A Assembléia Consti
tuinte observarã todas estas questões..

A Constituição contém as mesmas diretivas essenciais à edificação
constitucíonal do Estado: estabelece quais são os órgãos da soberania;
a repartição das funções constitucionaiS e a regulamentação e relação
entre eles. A institucionalização da forma de governo, da forma de
Estado e do sistema de governo constitui problema preliminar, pela
repercussão que pode ter sobre o relacionamento entre os órgãos que
compõem o Estado. As relações entre Legislativo, Executivo e Judi·
ciário e as alternativas entre a Ilrep{tbUca presidencial" e a urepú
blica parlamentar" são pressupostos fundamentais para a regulamen
tação da atividade governamentaL

Definidas as formas acima mencionadas, a Constituição fixa as
normas reguladoras da atividade legilil.Uva do Estado, com a finali·
dade de definir, preliminarmente, o problema da Hunicameralidaden

ou "bicameralidade". Esses dados estão \'inculados, também, às man~
ras de descentralização política, à legJslação em matéria de interesse
local, aos processos de organização dos entes descentralizados e suas
competências.

No que se refere à atividade legislativa, LUCLFREDI mostra que
é indispensável que a Constituição 4i8erimlne as diferenças entre
lei conllltucion.1 e I.i ordlnjri., sendo que a primeira estabelece
um complexo procedimento para sua formação, que dificulta sua
modificação. Esta circunstância levanta os :dados sobre o cariter
rígido e 'lexl.,.. da Constituição, com repercUSSão no critério de dite.
renciação entre lei constitucional e lei ordinl\ria.

Os critérios de definição da refomna constitucional, com adoção
ou não ao recurso do ref.rencium, que gera de forma díreta a apro
vac;ão da vontade popular, conduzem à estabilidade ou não do texto.
LUCIFREDI vincula a questão à existênCia dessa garantia, atribufda,
também, a um Tribunal ou Corte Constitucional ou Suprema Corte
de Justiça (Suprema Corte di Giustizia), exercendo o controle sobre
a constitucionalidade da lei ordiné.ria.
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Continuando no exame das particularidades inerentes à atividade
legislativa, destaca a introdução na Constituição de algum instituto
de democracia direta, além do referendum, destacando o direito d.
iniciativa. No desenvolvimento, ainda, do tema referente à atividade
legislativa, destaca as atividades das assembléias, plenários e das
comissões legislativas especiais.

No levantamento de assuntos significativos que devem ser regu
lamentados !DO seio da Constituinte, salienta o publicista italiano a
organização da atividade do governo, particularmente no que se refere
às relações entre o Legislativo e o Executivo. Primeiramente, destaca
o "capo dei potere esecutivo" e os instrumentos de que se deve valer
para o exercício de suas atividades. Lembra o regime parlamentar
que ocorreu na Itâlia, principalmente, no período anterior ao fascismo.

A faculdade do Poder Executivo de emitir norma regulamentar
vem recebendo críticas constantes, pelo fato de possibilitar a sua
hipertrofia. Reconhece-se que deve ser bem restrita. A faculdade de
governo em prover "decreto-lei" deve ser verdadeiramente excepcio
nal. As matérias pertinentes a decreto legislativo devem ser discipli
nadas, com melhor formulação técnica do mesmo.

A organização da função jud1ciflrja é outro tema destacado por
LUClFREDI, na análise da temática pertinente à Constituinte. Dá
destaque à garantia plena. absoluta, independência dos juizes, vin
culando-os à observância das leis, Evres de qualquer ingerência do
Poder Executivo, na esfera de sua competência. A importância consti
tucional desta independência é fundamental à estrutura do sistema
democrático. A magistratura deve ter absoluta independência, a nível
de garantia constitucional, para definir os direitos dos cidadãos com
segurança. O órgão judiciário, como órgão constitucional do Estado,
apresenta controvérsias na doutrina. O conceito de órgão constitucio
nal implíca posição de absoluta independência e a ausência de qual.
quer vínculo de subordinação hierárquica. Essa independência da
magistratura tem como regra lógica o princípio de garantia da inamovi·
bilidade do juiz, sendo que a promoção dos mesmos deve ocorrer sem
a :ngerência de órgão governamental.

Quanto ao Ministério Público, definido como representante do
Poder Executivo, junto à autoridade judiciária. defende LUCIFREDI o
estudo de uma fórmula que eliminasse a dependência em que se
encontrava o órgão. A dependência cria obstáculos para a função,
pois ao exercitar a ação penal, em que se vê obrigado a promovê·la,
deverá ter plena autonomia.

A Constituição, para o publicista ítalíano, deve traçar os linea
mentos constitucionais da organização administrativa, com destaque
do princípio da descentralização, desde que a excessiva centralização
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gera dificuldades à ~ida nacional. Entende que a descentralização não
deve ser simplesmente hitr.rquica, implica em larga transferência de
competência dos órgãos centrais aos órgàos periféricos, compondo
uma descentralização aut'rquiCl, tendente a efetivar a descentrali·
zação das funções do Estado e dos entes públicos distintos do Estado,
principalmente os entes locais. Apesar das referências que faz ao
federalismo, com destaque da realidad~ regional, não propõe a cria·
ção do sistema federal. Propugna peI~ defiRição das atribuições ao
corpo regional, dotado de determinada competência legislativa, em
assuntos de interesse exclusivamente regional. sob a forma de certa
autonomia regional.

Em seus esclarecimentos sobre os temas essenciais da Constitui·
ção. LUCIFREDI destaca que a Constituinte deve ater·se ao assunto,
pelo que precisa determinar quais são os entes locai., quais órgãos
precisam ser definidos; a forma de escolha eleitoral dos mesmos; as
atribuições de suas competências; como sio os órgãos gOiernativos
locais; critérios essenciais sobre a orga.ni7Jação dos controles.

Suas propostas destacaram as linhas diretivas e os critérios
essenciais, pois entende que a regulamentação especifica de matéria
tão complexa poderá vir na futura lei: sobre a administração local,
que substituiria a lei comunal e provinciaL

A atenção da Assembléia Constituinte não pode deixar o probtema
d. burocrlci., levando em conta o crescimento da organização estatal.
a gestão dos serviços públicos por paIU do Estado e dos entes mena.
res, a justiça administrativa, que poderão ser simplificados e aglli·
zados. Nesse tema focaliza a justiça adminil!ttrativa, necessitada de
norma erigida em principio r'onstitucional; a definição dos recurso~

administrativos e juridiscionais contra o a.to administrativo ilegitimo,
norma que poderá ser eficu como baneira ao uso pela burocracia
de disposições de caráter normativo.

Em sua minuciosa apreciação do conteúdo do texto constitucional,
LUCIFREDI, no que se refere à organização 110 Estado, salienta. que
a Constituição deverá conter normas disciplinadoras sobre a posição
das associações sindicais. Reconhece a importância que o assunto
sindical tem para os dias atuais, bem como as particularidades e diver·
sidades inerentes à sua finalidade, de moelo que apenas a liberdade
de associação não é suficiente para sua ~afinição. A organização sino
dical, as conquistas do sindicalismo. o poder concedido aos sindicatos
para estabelecer e discutir Hvremente seus interesses são temas subs
tanciais, sendo que suas normas valem, corno lei do Estado, Essas
circunstâncias são suficientes para comp~varque a Constituição deve
conter normas que fixem a posição do sindicato frente ao Estado,
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com determinação de sua função e competência. Para isso a Consti
tuinte estará frente a múltiplas alternativas:

a) smdicato livre;

b) sindicato estatal;

c) sindicato único;

d) sindicato plúrimo;

e) sindicato técnico;

f) sindicato político C1)).

A Constítuín te fixará os principios essenciais a serem seguidos peja
legislação sindical.

Outros temas significativos para a Constituinte são os referentes
a mat'ria religiosa e educativa. Estes assuntos têm reflexo profundo
na Constituição, desde que estão vinculados às relações entre o Estado
e a Igreja e ao problema das escolas e do ensino, em geral.

Todas as religiões devem ser consentidas, desde que não contras
tantes com a ordem pública, necessária à permanência e estabilidade
do Estado. A C(}nstituíção assegurará a liberdade de culto e o respeito
democrático pleno às manifestações religiosas.

Os assuntos referentes às escolas e à educação, em geral, são de
relevante signüicado na Constituição. A Constituinte deve captar a
importância da educação em todas as fases da existência humana.
Não se pode esquecer a educação cívica, moral e profissional de todo
o povo, com a erradicação completa do analfabetismo, com difusão,
em profundidade, da cultura, imped~ndo que o privilégio de nasci
mento e de posição social dificulte o acesso aos estudos superiores e
às oportunidades que a vida apresenta. Conterá a obrigaçio .. esc0
laridade e o direito à instrução gratuita, sem limite a qualquer grau
ou nivel escolar. O Estado darã garantia à complementação dos
estudos.

A Constituinte e, posteriormente, o texto que ela elaborar devem
afrontar, com segurança e seriedade, as relações entre a escola e o
Estado, sem esquecer a escola privada, dando a essa uma disciplina
precisa. O tema gera discussões referentes ao ensino privado. à pari
dade de direito com o ensino público, o monopólio do Estado e da
escola pública.

A Constituinte. conforme relata LUCIFREDI, trata da organiza
ção das Forças Armadas, da posição constitucional dos partidos poU-

no) LUCIFREDI, Roberto. L'AMeDlblea COSütueDte. ob. clt., p_ 116.
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ticos, do problema da previdência, assuntos que têm grande signifi
cadopara a definição dos pontos essenciais da estrutura estatal.

As Assembléias Constituintes contemporâneas têm dado papel
relevante à disciplina das re'ações econ6micas, vinculando-as ao direi
to social e à democracia econômica. A Constituição traça a orientação
a ser seguida pela futura legislação, no que se refere às relações eco
nômico-sociais. Procura fixar os traços constitucionais da política
sodal e econômica que a Constituinte, fiel intérprete da vontade
popular, consagrará, como caminho a ser seguido pelos órgãos legis
lativos, judiciários e administrativos que a sucedem (11 l.

Esse capitulo impulsiona múltiplos levantamentos que definem
as relações entre capiml e trabalho, ao lado das alternativas entre a
economia índividualista e a economia coletivista, a iniciativa privada
e o socialismo do Estado, a função e os limites da propriedade pri~

vada. A reforma do sistema proprietârio, a reforma agrária, a reforma
industrial, a cogestão, os projetos de nacionalização, a participação
dos operários na direção técnica da empresa, o instituto do conselho
de gestão, a luta contra o latifúndio são temas inerentes às formu.
lações propostas em uma Constituinte.

o tráfico interno e internacional, a plena liberdade de atividade
comercialprívada. o monopolismo, e)Cportação e importação, a defi
nição do sistema tributário, os impostos patrimoniais extraordinários
e as taxas de sucessão, a tutela do dirtito e propriedade, o crédito.
transporte, cooperativas são levantadM por ROBERTO LUCIFREDI,
numa demonstração dara do significado e do alcance do temário de
uma Constituinte.

Algumas Constituições modernas têm destacado dois aspectos
em seus textos: a Constituição econa",icl e os Tribunais Conltitu
cion.is.

GOMES CANOTILHO utiliza a expressão Constituição dirigente,
para a compreensão das normas constitucionais programáticas. Pela
importância que os temas econômicos tiveram na Constituição portu
guesa, vários trabalhos vêm destacando as particularidades que os
mesmos comportam. SOUZA FRANCO distingue três aspectos funda·
mentais da Constituição econômica:

a) Constituição sócio-econômica;

b) Constituiçáo financeira pública;

(lU LUClFREDl, Roberto. L'A~blea COItlt:llente, ob. cH.. P:;J. 121 e 'l2~.
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c) Constituição econômica em sentido estrito para ordena
ção jurídica dos aspectos principais da atividade econÔ
mica (12).

A opção pelos Tribunais ou Cortes Constitucionais tem o<:upado
lugar saliente em várias Constituintes, aQ passo que as Constituições
procuram consagrar os preceitos inerentes à sua formalização. O Tri
bUnal Constitucional é considerado como uma peça criada pelo consti
tucionalismo norte-americano e reelaborado por HANS KELSEN.
Parte-se do pressuposto de que a Constituição é uma norma jurídica,
mas está acima de todas as outras. Como lex superior que sente os
valores supremos de uma organização, é capaz dé exigir prestação
de contas pelo seu cumprimento, erigindo-se como parâmetro de
validade de todas as demais normas jurídicas do sistema (13).

Os temas relacionados por LUClFREDI, apesar de estarem ligados
ao momento constituinte italiano, têm grandes relações com outras
Assembléias Constituintes. A noção de Constituinte, a crise constitu-

(12) MARTINS, Gullhenne d'Qliveira. Lições sobre a Constituição Econômica
Pm1upesa. Vol. l, Associação Acadêmica da Faculdade de Direito, L1sboa..
1983~4, p. 11; CANOTILHO, Jasé Joaquim Gomes. Constituiçio Dirigente e
VinculAção do Legislador. Contributo para. a. Compreensii.o das Normas COrul
titucionais Programáticas. Coimbra Editora, Limitada, 1982; MONCADA,
Luís S. Cabral de. .4, Pl"ob)emática Juridica. do Pla.n~jamento Econômico.
Coimbra Editora, Limitada, 1985; Asenjo, OSCar de Juan. La. Constitudón
Econômica Espafiola. Iniciativa Económica Pública "~rsus" lnic;iatlva Eco
nômica Privada. en la. Constitueión Espafiola de uns. Centro de Estadias
Constitucionales, Madrid, 1984; BELSUNCE, Garcia. Garantías Constitucio
nales. De las Libertades Económica.~. Del Derecho de Propiedad. De la
Retroatividad de las Leyes Tributarias. Depalma, Buenos Aires, 1984.

(3) TREMPS, Pablo Pérez. Tribunal ConstitucIonal y Poder .JudiciaL Centro de
Estudos Constituclonales, Madrid, 1985; ENTERRIA, Eduardo Garcia de. La

Constitueión como Norma y el TribUJJ&1 Constitucional. Editorial C1Vitas,
S.A., Madrid, 1985, 3.- ed.; FIX~ZAMUDIO, Héctor. Los Tribunales Cons
tItuclonales y los Derechos Humanos. U.n.iversidad Nacional Aut6noma de
México, México, 1980; VERDU, Pablo Lucas. Estado de Derecho y Justicia
Constitucional. Aspectos Históricos, Ideológicos y Nonnativos-Instltucio
nales de sua Interrelación. Revista. de Estudi08 Politicos. Centro de Estudios
Constitl.l.cionales. Ms.<irfd, n.O 33, maio/junho, 1983, pp. 7 e &5.; CANAS, Vitali~

no. Introdução àJ; Decisões de Provimento do Tribunal Constitucional. Os seus
efeitos em Particular. Estudos de Direito Público, n.c Z, Cognitio, Lisboa, 1984;
ALMEIDA, José Mário Ferreira de. A Justiça COnstitucional em Portugal
Notas para um estudo. Estlldos de Direito Público, n.O 2. Cognitlo, Lisboa,
1985; SILVA, José Monso da. Tribunais Constitucionais e Jurtsdiçã,o Cons~

titucional. R.evista BrasüeIra. de Estudos Políticos. Número especial sobre
temas constitucionai.s. Unlvers.ldade Federal de Minas Gerais, &10 Hori~

zonte. n.o 60-61, janJjuI., 1985, pp. 495 e 88.; VELLOSO. carlos Mário da
Silva. O Poder Judiciário na Constituição: Uma Proposta de Reforma. Re·
vIJJta J'urídiea Mineh'a, ano n, vaI. 17, setembro, 1985, pp. 13 e ss.; BARA~

CHO, José Alfredo de Ol1vel.ra.~ ConstItucionaJ. Forense. Rio de
Janeiro, 1984.
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cional, a fase preparatória, a eleição da Constituinte e o procedimenw
de sua formação. o referendum. seus poderes, a questão da atividade
legislatíva e do governG durante essa fase, a modalidade de seu exerei
cio, aspectos políticos e econômicos que a Influenciam, a organização
dos órgãos estatais, disciplina das, relações econômicas, são temas
comuns aos debates das diversas Constituintes, com algumas particula·
ridades específicas de certas fases da constitucionalização do processo
democrático.

Nem todos os regimes poUticos contemporâneos utilizam a convo
cação de Assembléias Constituintes para a reformulação de suas Cons
tituições. Nas alterações ocorridas na URSS e na China o exemplo não
foi seguido.

Em 7 de outubro de 1977 o Soviet Supremo, órgâo máximo de
poder na URSS, aprovou por unanimidade a Constituição atual.

A nova Constituição da China foi, adotada em 4 de dezembro de
1982, sendo o quinto documento fundamentil, desde o surgimento da
República Popular, em 1Q de outubro de 1949, e a quarta Constituição,
desde a adoção da Carta de 15 de setembro de 1954.

O projeto foi elaborado pela ComiSsão de revisão da Constituição
criada em setembro de 1980, sendo aprovada pela quinta Assembléia
Nacional, de 4 de dezembro de 1982, quase por unanimidade.

Com a Constituição de 1982 tem inicio a fase pós-maolsta, COln
uma ideologia sui generl••

Os chineses, como os soviéticos, consideram a Constituição apenas
como um documento que organiza, por certo período, o poder politico
da classe dominante, que forma a ditadura do proletariado. Os textos
de 1954, 1975 e 1978 usavam a expressão "ditadura do proletariado".
Com a Constituição de 1982 emprega-se a denominação "ditadura
democrática popular". A Constituição é uma espécie de programa ou
uma exposição de principias de ação, com validade temporária. Ela tem
138 artigos, agrupados em quatro capituJol, começando com a definição
dos princlpios ideológicos, econômicos, sociais e culturais do regime (14.).

(14) CAMARGO. ~ Fabio. LI. Nuey& C~.Wlión de la URSS. Tuto )'
COZQflll~ Ed.IWr1&l Tem1s. Boioti., l1n8~ LlDNB, Monlque. LoI "Prtncl
plos Oenerales" <le la Nueva. Ccns.tttuc16n de la :Repúbllca Popular de China
de f de Diclembre <W 198.2; El Po6maolsmo. Boletín Mexkano de Dereclho
Compando. Instituto de Inveatigaciones JUTidiCll.'l. UNAM, Nova. Sk1e, ano
XVlll, n.D 53, maio/agosto, 1985, pp. 669 e sa.; ALVAREZ, Manoel B. Garcia.
La.s Formas deI :sstado SOcialista lI. le6 d1!uenc1a3 ch1no~80viéUeas en
los textos cGn&titueional~.s. Rema de~_ Políiklol. Centro de Estudl.o....
Con5tl.tuc~ona.l.es, Madrid, Nova. :tpoca, D.D 6. una, novembro/dezembro, pp.
~7 e SIl.; 1dem, I parte, n.a 5, set./out. J978.

._- -- - ----
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2. A Comissão dos 75, na Itália, designada pela
Assembl'ia Constituinte

Na parte anterior discorremos sobre vários aspectos ligados à
Constituinte italiana, nesse tópico vamos examinar os fatos ligados à
elaboração da Constituição.

A Assembléia Constituinte teve a sua primeira reunião em 25 de
junho de 1946, sendo que os seus trabalhos prolongaram-se até 81 de
janeiro de 1948. Houve prorrogação do mandato constituinte, no início
de oito meses, de conformidade com o art. 4.2, do Decreto Legislativo
nl} 98, de 1946. Essas alterações ocorreram de conformidade com a Lei
Constitucional de 21 de fevereiro de 1947, nl} 1, com a Lei Constitu
cional de 17 de junho de 1947, nl? 2, e de acordo com o artigo XVII das
disposições transitórias da própria Constituição.

Durante o seu funcionamento, a Assembléia Constituinte exerceu
outras atividades constitucionais como:

a) a designação do chefe provisório do Estado;

b) o controle politico sobre o governo;

c) a legislação ordinária, em certas matérias.

Os trabalhos preliminares foram desenvolvidos, também, pela
Comissão Forti, designada pelo Ministro para a Constituinte, que foi
Nenni, recolhidas por G. D'Alessio (Alie orig;n; dell.. Costituz;one
Italiana, 1979).

A "Comissão dos 75", designada pela Assembléia Constituinte,
iniciou a elaboração do texto constitucional. Ela surgiu de uma articula
ção interna da própria Assembléia, que lhe confiou a preparação do
projeto.

Essa comissão foi presidida por Ruini. Foram feitas três novas
subcomiSSÕG$:

1~) presidida por Tufini - ocupou-se das disposições relativas
aos direitos civis e pollticos;

2~) presidida por Terrecini - tratou da organização constitu
cional do Estado;

3') presidida por Ghidini - incumbiu-se das relações econô
micas e sociais.

A Comissão dos 18 coordenou o trabalho dessas três subcomissões
sendo que continuou funcionando mesmo após o projeto ser apresenta·
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do ao plenãrio, em 31 de janeiro de 1947, acompanhado do infonne de
Ruini, de 6 de fevereiro (11\).

No período de 4 de março a 22 de dezembro de 1947 o projeto foi
discutido, emendado e aprovado pela Assembléia Constituinte. Foi
promulgado, de acordo com a disposição transitória xvm, de 27 de
dezembro, pelo ohefe de Estado, entrando em vigor em 1Q de janeiro
de 1948.

Em 22 de setembro de 1945, em decreto lugar-tenencial, estabele·
ceu a Consllltl Nlclone. composta de 440 membros, nomeados pelo
governo. A Conlult. Nulon.. estabelecia critérios sobre problemas
gerais e provisões legislativas, submetendo-as ao governo.

O decreto-lei lugar-tenencial de 25 de )unho de 1944 estabeleceu
que, após a liberação do território nacional das fonnas institucionais,
seria eleita pelo povo italiano, por sufrágio universal, direto e secreto,
uma Assembléia Constituinte para deliberar sobre a nova Constituiçio
do Estado. O decreto não foi claro se devia chegar-se a uma Constituin
te que resolvesse o problema institucional sobre a alternativa monar
quia ou república, ou se deveria, por via de refer."dum, com manifes
tação direta do povo, resolver os impasses que surgiam. Nas delibe
rações da consulta e pelo decreto-lei de 16 de março de 1946, concluiu
se pelo refwendum popular para solução do problema institucional,
fixando-se limites aos poderes da Constituinte.

:So mesmo dia do refer.ndum, isto é, 2 de junho de 1946, ocorre
ram as eleições para a Constituinte. A IConstituinte ficaram reservadas
matéria constitucional, leis eleitorais e aprovação dos tratados inter·
nacionais. O governo passou a ser responsável perante a Constituinte.

A estrutura e características da Constituição são as seguintes:

a) Principias fundamentais: dÚ'eitos e deveres dos cidadãos
(relações cíveis; relações ético-sociais; relações econÔmicas;
relações poUticas);

b) ordenamento da República. Direitos e deveres dos cida
dãos. Parlamento. Presidente da República, governo, ma·
gistratura. religiões, provfn.aias, comunas, garantias cons
titucionais, Corte Constitucional;

c) termina com 18 artigos, SOb a denominação "Disposições
Transitórias e Finais".

Examinando-se a temática ou conteúdo da Constituição, percebe-se
que é um texto de caráter rigido e racionalizado, com numerosas e
analíticas declarações de princípios.
(l5) CHELI, COIIÜtuloae e ...üuppo deUe~I in 1ta,Ua. 19'18; DE BIERVO,

Seelte de1Ia Coetttuente e Cultura GlIUilUe&, 1980; BAS8ANI, Mario. rrALIA,
Vltf.arto. TRAVERSO, CarlOS Enúllt>. lAnt FOIIdaIDMl1&U 4eI1'Ordbu.m.ento
CoRituJ:ionale ltaUano, Cisalpino, 19l1tl. I
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o caráter rígido da Constituição, a amplitude de seu conteúdo
normativo, apesar dos enunciados programáticos, constitui uma das
características do texto.

O pluralismo é, também, um dos princípios fundamentais da
Constituição italiana, compartilhado por três culturas politicas (liberal,
católica e marxista), que determinam o conteúdo da mesma e têm
influenciado na sua aplicação. Ele propicia a integração comunitária
distinta da plenamente estatal, consagrando princípios internacionaJis·
tas. O pluralismo institucional defende os grupos e instituições sociais,
em cujo âmbito o indivíduo desenvolve a personalidade. Outra base
desse entendimento está na inspiração às exigências da autonomia e
descentralização (16).

3. Protesso constituinte espanhol:
Cortes presumivelmente "Constituintes"

Com as eleições gerais de 15 de junho de 1977 ooorreram signifi
cativas mudanças na história política da Espanha, com o surgimento
de um sistema bipartidário impuro, ocorrendo opções pelas seguintes
correntes partidárias: União do Centro Democrático (UCD) e Partido
Socialista Obrero Espanol (PSOE), sendo que a Alianza Popular (AP)
e o Partido Comunista da Espanha (PCE) emergiram como representa
tivos da direita e da esquerda. Convém destacar, também, grupos extre
mistas e certos partidos nacionalistas e regionalistas.

As Cortes eleitas em 1977 não tinham o título formal de Cortes
Constituintes, mas a primeira missão que tiveram foi a da elaboração
de uma Constituição que fixasse novas regras para a vida política.

Os Partidos Políticos apresentaram projetos políticos que tiveram
significativa influência no desenvolvimento e nas características do
processo constituinte da Espanha.

A lei para a reforma política (PÉREZ TREMPS, P. La ley para la
reforma politica, 1978) fixou, imediatamente, a tarefa de o governo
redigir as normas eleitorais que presidiriam a convocação de eleições
gerais para as Cortes.

O respeito à legalidade vigente, com o objetivo de evitar ruptura
constituinte, não aceita pelos restos do franquismo no poder, não deve
ser esquecido. A legalidade do procedimento vinha imposta pela acei·

(16) PIZZORUSSO, Alessandro. Lezioni di Diritto Costituzionale. TI Foro ltalla~

no, Roma, 1984, 3." ed.; VIRGA, Pietro. Diritto Costituzionale. Giuffré Edito
re, Milano, 1979; MARTINES, Temistocle. Diritto Costituzionale. Dott. A.
GiUffrê Editore, MiJano. 1981, p. 232; MUSSO, Spagma. Diritto Costituzlo
nale Comparato. CEDAM, Padua. 1981; FALZONE, V. Palenno, F. Coseu
tino. La CD1SÜtuzione della RepubbJica. Italiana Ilustra.ta con i Lavori Pre
pa.ratori. Ed. Oscar Studio Memdadori, 1980.
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tação de Juan Carlos de Bourbon, em julho de 1969, com o titulo de
4lsucessor" na chefatura do Estado, levando-o, em novembro de 19'15J

após a morte do general Franco, a jurar fidelidade às leis fundamentais
e aos principios do Movimento Nacional. A não aceitação desse proce
dimento levaria à ruptura com o regime anterior.

Criou-se uma lei-ponte, partindo-se das leis fundamentais fran·
quistas, permitindo-se a reforma essencial das mesmas, com o objetivo
de instaurar uma non legitimidllde, com o respeito à legall" exl..
tente.

A lei pari li reforrn. poUtlel teve: o seu projeto em setembro de
1976, pelo Presidente Suárez, sendo submetida à aprovação do povo
espanhol, medianter~um nacion.I, e ateita pelo Conselho nacio
nal e pelas Cortes franquistas.

Várias criticas foram feitas ao governo Suárez, pois a proposta
da coordenação democrática, aceitando: a ruptura, pedia a criação de
autêntico processo constituinte, com plenas liberdades.

A lei para a reforma política era pequena, compreendia cinco
artigos, três disposições transitórias e uma disposição fmalJ visava,
de maneira pacüica, passar da Ittplid.de frlnquilta para a '-salid.de
democr'tICl. Em seu conteúdo buscava'Se a legitimidade democrática,
com a consagração desses principios:

a) adota o principio da soberania popular (art. 1.1);

b) declara a supremacia da lei! (art. 1. 1);

~t proclama que os direítos fundamentais da pessoa humana
são invioláveis, pelo que todos os órgãos do Estado devem
obedecê-Ios (art. 1. 1);

d) restaura o sufrágio universal (art. 2.2 e disposição transi·
tória H);

.) eonsagra, implicitamente, o pluralismo polftico (disposição
transitória 1').

Essa ler IMrI a r.forJnll polftica Dão incluiu um preâmbulo que
houvesse definido a ruptura com o regime anterior, nem continha
cláusula derrogatória geral à legalidade vinda do franquismo.

Manteve o sistema bicameral e outras instituições herdadas do
regime anterior, preservando os poderes do rei, como chefe de Estado,
de conformidade com a Lei Orgânica dd Estado, de 1967.

Considerava as Cortes eomo ordinárias, eonservando-lhes o pro
cedimento para legislar. Ao mesmo tempo consagrava o seu caráter
constituinte, regulando um procedimento especial para a reforma
constitucional. A dualidade é muito criticada por publicistas espanhóis
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que não viam precedente de Assembléia ConsEtuinte formada por
duas câmaras (J. DE ESTEBA::-.l, Cortes constituyentes o Cortes resti
tuyentes?, em EI Pais, 16-11-1976). Exemplo contrário, para TIERNO
GALVÁN, foi o do Congo (P. PAAEZ TREMPS. La ley para la reforma
política, R.vista de la FlIcultlld de Derecho de la Univenidlld Complu.
tense, nQ 54).

O sistema proposto criaria dificuldades para o funcionamento e
a duração do processo const1tuínte.

Com a "lei-ponte", o governo Suárez convocou eleições, de
conformidade com a nova legislação eleitoral, legalizou os partidos
políticos. concedeu ampla anistia e deu início ao processo de desman
telamento das instituições franquistas que se opunham ao novo regime.

Para que as Cortes fossem presumivelmente constituintes, torna
va·se necessário estabelecer uma legislação eleitoral que levasse à
elaboração de uma Constituição, da qual fi7..essem parte as principais
tendências da sociedade. Para essa representatividade a lei eleitoral
e o procedimento das eleições tinham grande significado. De confor·
midade com a nova legislação, ocorreram eleições para o Congresso
dos Deputados e o Senado.

A legalidade consti'uinte da transição opera-se com as novas
Cortes, em 22 de julho de 1977. de conformidade com a Lei para
Reforma Política, mas os debates acentuavam certos aspectos:

a) a formação de duas Câmaras;

b) a ambigüidade do seu papel, que muitos consideravam
que devia ser unicamente reformista e não constituinte;

e) as Cortes seriam um órgão de legislação ordinária, com
vocação reformista, porém, sobretudo, um "órgão consti
tuinte", destinado a elaborar uma Constituição.

Essa transição, por via da legalidade, se procedeu com a não
beligerância do exército e com a acomodação da classe política !ran
quista. Houve conversões políticas, de bases realistas, em que muitos
tomaram perfis democráticos. A d;reita cjvilizada compreendeu que
seus interesses sofreriam menos com o novo processo democrático.

A legalidade do antigo regime caminhou para o proc:es50 con$tj·
tuinte, com a colaboração e a moderação da oposição parlamentar.

O método constituinte, desde que se aceitava o caráter constituinte
das novas Cortes. partiu da discussão de três opções para a elaboração
da Constituição:

a) a iniciativa de reforma constitucional poderia sei' provoca·
da pelo gov€rno, através da apresentaçâo de um projeto
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de lei de caráter constitucional, para tramitação parlamen·
tar posterior;

b) a iniciativa poderia vir do Congresso de Deputados, trans
mitindo-se à elaboração da' Constituição como uma propo
sição de lei:

c) em terceiro lugar, invocando-se o artigo 5\1 da Ley pari
I. R.forma Política, seria permitido ao rei, sob o impulso
do governo, submeter diretamente ao povo uma opção
política nacional de caráter constitucional ou não. Sem
passar previamente pelas Cortes, o rei apresentaria a
referendum nllclonal um projeto de Constituição elaborado
pelo governo, para aceitação ou não pelo povo.

A redação do texto constitucional de 1978 ocupou 16 meses para
elaboração e aprovação. No dia 25 de julho de 1977 foi designada a
Comlssio d. Assuntos Constitucionais e Lib.,d.des Públicas, composta
de 36 membros: 17 do UCD, 13 do PSOE, 2 da Aliança Popular, 2 do
Partido Comunista da Espanha. 2 da ,minoria vasco-catalã, sob a pre·
sidência de Emilio Attard, da VCD. Essa comissão nomeou um grupo
de sete pessoas (J. P. Pérez Llorca, M. Rerrero de Miiíón e G. Cisneros
da UCD, G. Peces-Barba Martinez do PSOE, J. Solé Tura do PCE, M.
Fraga Irlbarne da Aliança Popular e M: Roca Junyent, representando
a minoria vasco-catalã), encarregados de elaborar o anteproleto para
discussão posterior na comissão.

Os trabalhos iniciados em 22 de' agosto de 1977 adotaram a
cláusula da confldenciaUdad, pelo caráter secreto de suas deliberaçõe~.

A publicfstica lembra que a elaboração da Constituição americana de
1787 e a da francesa de 1958 ocorreram em .bsoluto segredo.

Os trabalhos terminaram. em primeira redação, em 17 de novem·
bro de 1977, e quando parecia aguardar o wcr.tíssimo documento, a
revista CUldernos par. el Diálogo, de 22 de novembro de 1977, tem
conhecimento do texto e publica-o. Dai surgiram vários críticos ao
texto, cuja primeira redação terminou em 23 de dezembro de 1977,
com publicação no BoI.tin de lu Cortes, em 5 de janeiro de 1978.

No prazo legal de 25 dias foram apresentadas mais de mil
emendas ao anteprojeto, examinadas pelo mesmo grupo durante dois
meses, com término em 10 de abril. ApÓS wn mês, ocorreu a fase
de discussão na Comissão do Congr.MO; com alterações do anteprojeto.
até 20 de junho.

Aprovado o texto pela comissão, de 4 a 21 de julho, passou a
ser debatido no plenário do Congresso, sem modificações substanciais.

De conformidade com o sistema processual previsto pela Ley
para ta R.forma PoUtic:a, após ter sido aprovado pela Câmara baixa
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foi enviado ao Senado. Pensou-se que a disciplina partidária não geraria
muitas discrepâncias, entretanto surgiram mais mil emendas, desde
que os Senadores desejavam, também, participar da elaboração cons
titucional. Foi discutido pela Comissão Constitucional (12 membros
do UCD, 5 do PSOE, 2 do PSC, 2 da Entesa dos Catalães, 1 do Grupo
Misto, 1 da Agrupação Independente, 1 do Grupo Independente e 1
do Grupo de Senadores Bascos, sob a presidência de J. F. de CarvajaJ).

Essa comissão modificou vários artigos do projeto, no que diz
respeito aos direitos históricos dos territórios forais, assunto capaz de
afetar a soberania do Estado.

O projeto foi discutido no plenário do Senado, onde foi aprovado
com algumas modificações.

Como complemento da fase final de conciliação parlamentar,
devido a discrepâncias. entre o texto do Congresso e as modificações
do Senado, o projeto foi para a Comissão Mista, nos termos da Ley para
I. Reforma Política, com o objetivo de superar as diferenças e fixar
um único texto. A comissão foi presidida pelo professor Hernández
Gil, presidente das Cortes; participando da mesma F. Alvarez de Miran
da, A, Fontán da (UCD) e presidentes do Congresso e do Senado; A.
Guerra (PSOE), J. P. Pérez Llorca (uCD), M. Roca (PDC), todos Depu
tados, e pelos Senadores F. Abril Martorell (UCD), A. Jiménez Blanco
roCD), F. Ramas (PSOE) e José Vida Soria (PSOE).

A comissão procurou unificar os pontos discordantes, melhorou o
estilo e a redação do texto, além de ter introduzido modificações, no
que excedia a sua função regulamentar. O texto definitivo foi aprovado,
em sessões separadas e no dia 31 de outubro, pelas duas Câmaras.

Em 20 de novembro de 1978 teve inícío a campanha para aprova
ção da Constituição, mediante referendum nar:ional. A Constituição,
aprovada pelo referendum de 6 de dezembro, foi sancionada ante as
Cortes, pelo Rei, no dia 27 de dezembro, publicada no Boletin Oficial
dei Estado, do dia 29 de dezembro de 1978.

JORGE DE ESTEBAN e LUIZ LúPEZ GUERRA, em colaboração
com JOAQUIM GARCIA MORILLO e PABLO PÉREZ TREMPS, ao
apontarem as notas definidoras desse processo constituinte, destacam
no como:

- um processo de larga duração; chegam a dizer da extrema
duração do período de elaboração do texto constitucional;

- resultado da política de consenso, acordo generalizado
sobre o conteúdo da Constituição;

- existência de uma crença generalizada de que era neces
sário redigir uma Constituição aceita por todos ou pela
maioria das forças politicas;
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- uma Constituição claramente partidista, de preeminência
ideológica determinada, marginaria imensa maioria do
povo;

- razões de ordem prática justificavam a adoção do consenso
para a redação do texto fundamental, para superar os
pontos conflitivos do texto: forma de governo, questão
econômica, modelo econômico, descentralização territorial,
forma de eleger o presidente do governo.

No que diz respeito às particularidades temáticas, a publicistica
espanhola aponta alguns pontos que decorrem daquele processo cons
tituinte:

A) Texto definitivo: cuaderes essenci.is. Valorilação conlunt. do
texto

- Constituição pouco original. Existe uma escassa originalidade,
Lembra Duchacek (1. D. DUCHACEK, Derecho. y Libertld.. en ..
Mundo Actuaf. Instituto Estudios Políticos, Madrid, 1976) que a llmalo
ria dos pa'ses fundadores" contemporinllOs puece haver·se dedicado
ao pl6gio constitucion.r',

t correta a afirmação de que, salvo as primeiras Constituições
que surgiram no mundo moderno, as demais têm se servido das ante·
riores.

- Constituição excessivamente longa. O texto é considerado mio
nucioso, sendo que alguém entendeu que a qualidade de uma Consti
tuição não aumenta pela circunstância de serem incluídos em seu bojo
um maior número de assuntos. Lembram que a Constituição tem 169
artigos, a maior do constitucionalismo espanhol, excetuada a de 1812,
que possuía 384 artigos. Convém lembrar que atualmente existem
Constituições bem maiores,

- Constituição imj:)t'ecisa. Possui insuficiências técnicas, além de
se comprometer com certas ambigüidades. Consagra principios que se
contrapõem. Dá relevo a três ideologias concretas: a liberal, a democrâ
tica-cristã e a social democracia.

- Constituição super-rigida. O procedimento especial de reforma
é considerado como configurador da super-rigldez. Entendem que as
Constituições estão sujeitas a mudanças acarretadas pelas ideologias
e pela própria tecnologia.

- Constituiçio adequada. Como não ocorreu com as outras Cons
tituições espanholas. anteriores à de 197~ é um texto aparentemente
adequado à sociedade para a qual foi feita.

- Constituiçio poNncialmente tr.nsform.dor•• Permite a alter
nância no poder das forças que se contrapaem. Possibilita a transfor-

92 R. '"t. I~jll. Brcllílfll D. 23 11. 92 0Ilt./4... 1916



mação da sociedade espanhola, pelo emprego de ideologias radicalmen
te progressistas.

- Constituiçio inacabada. Apesar de ser considerado um texto
extenso, não termina o processo constituinte em definitiva configuração
do Estado.

B) Sua posição no constitucionalismo espanhol

1; considerada como B 9~ Constituição, desde que o Estatuto Real
de 1834 e as Leis Fundamentais do franquismo possam ser aceitos
como verdadeiras Constituições. Existiram os textos de 1812, 1834,
1837, 1845, 1869, 1876, 1931 e 1938-67, além das Constituições que
não chegaram a ser vigentes, como as de 1808 e 1856 e outras que
permaneceram como projetos, as de 1852 e 1873, além de três reformas
parciais e vários anteprojetos.

A influência das Constituições anteriores é apontada em diversas
fases como:

a) estrutura de denominações. A estrutura organizativa da Cons
tituição de 1978 segue, até certo ponto, o modelo clássico das anteriores
Constituições espanholas: preâmbulo, disposições preliminares, direitos
e liberdades, da Coroa, das Cortes gerais, do governo e da administra·
ção, das relações entre o governo e as Cortes, do Poder Judiciário.
economia e fazenda, da organização territorial do Estado, do Tribunal
Constitucional, da reforma, disposições adicionais, transitórias, uma
derrogatória e uma final.

Certas matérias não foram contempladas na maioria das Consti
tuições anteriores. como as que se referem à organização territorial e
ao Tribunal Constitucional, consagrado na de 1931. O capítulo referente
à reforma constitucional não era determinado nas Constituições de
1837, 1845 e 1876. No que diz respeito às relações entre governo e
Cortes foi uma inovação da atual Constituição. Convém lembrar o
destaque dado. atualmente, às "autonomias regionais".

No que diz respeito ao conteúdo dos artigos, as Constituições
anteriores da Espanha tiveram visível inflUência na atual, no que diz
respeito ao fundo e à forma de redação. Pelo que a publicística destaca:

~ influência das Constituições monárquicas;
~ influência da Constituição de 1931;
~ influência das leis fundamentais do franquismo.

C) Influências do Direito Constitucional Comparado.

- Influência a"~mã. A Lei Fundamental de Bonn, de 1949, teve
grande repercussão entre os constituintes espanhóis, destacando-se:

1) a idéia do Estado SOcial e democrático de direito;
2) a idéia da eficácie e da estabilidade governamental;
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3) o fundamento parlamentar do governo, com o objetivo de
determinar a estabilidade e a eficácia governamentais.

- Influência portuguesa. A Constituição portuguesa de 1976 teve
grande papel entre os constituintes espanhóis, devido o seu car'ter
eminentemente progressista, além de ser a Constituição mais recente
e moderna dos Estados europeus.

Influência iteLiane

1) orientação progressista;

2) Estado regional;

3) âmbito judicial: conselho geral do Poder Judiciário c a
instituição do 'Tribuna) Cons\ituciona1.

Influência dai monarquias n6rdicu

1) orientação da Coroa;

2) a figura do d.fensor do povo e sua relação com o
Ombudsrnan, de origem nórdica.

- Influincia franc....

1) adoção. em princípio, da concepção francesa do domínio
reservado ao regulamento, com vista a um Executivo forte;

2) concepção arbitral do rei, no art. 56, decorre do modelo
do art. 59 da Constituição f:rancesa.

3) as leis Qrgâni.cas, concebidas eQmo uma cat~goria norma·
tiva superior à lei ordinária,. destinada a desenvolver as
pectos essenciais da Constituição.

Influência dos textos internacionais

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, os
Pactos das Nações Unidas de 1966, a Convenção européia dos
direitos humanos e seus adicionais tiveram influência direta em
alguns artigos da Constituição.

D) Valores e princípios ess"'ciais do texto d. 1978

1) O preâmbulo define os valores que impregnam a Constituição.
O texto não pretendeu consagrar uma perspectíva limitada pelo
direito constitucional, situa·s~ em horizonte mais amplo, pró
prio da filosofia do direito. Propugna pelos valores superiores
da liberdade, da justiça, da igualdade e do pluralismo politico.

2) Não pretendeu permanecer unicamente dentro da perspectiva
limitada do direito constitucional. Os valores váo além do 1m
bito constitucional.

---------_..--
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3) Valores de caráter preconstitucional.
4) Estado democrático.

5) Estado de direito,

6) Estado Social.
7) Monarquia parlamentar.
8) Estado autonomista [,:\.

E) A Constituição econômica espanhola

A análise dos programas econômicos, os anais da Constituinte,
as propostas dos quatro grandes partidos espanhóis, são necessários
para chegarmos a entender a ConstitulÇão de 1978. pelo que OSCAR
DE JUAN ASE:'-l"JO aponta as seguintes perspectivas:

a l'nião do Cenlro DemoC'ILitico ante a Constituj~ão c~onô

mica;

os socialistas e a Constituição econômica;

- os comUnistas e a Constituição econômica;

- o modelo de Constituição econômica e a Aliança Popular;
- a Constituição econômica proposta por outros grupos parla-

mentares e extraparlamentares ('~).

Apesar de não possuir formalmente n título de Cortes Consti
tuyentes, o Parlamento que SUl'.~Ü.1 das elciçócs gerais de 1977, atfavc~;

de todos os partidos ali representados. pressionou o governo para
ativar o processo constitucional.

Com os trabalhos da primeira fase c a publicação do Antepro
jeto de Constituição, no Boletin Oficial de las Cortes, de 5 de janeiro
de 1978, conhecia·se a matri:t: dos elementos básicos da Constituição
econômica.

117. ESTEBAN. J;>rge de. GUERRA. LlÜS LOpe7. Com a colaboro.ção rle Joaquill
Garcia Morillc €' Pa!::llo per~I. Tr~lt1;1~, .:1 R~Kimen Constitucional EspaftClI.
Labor Universitaria, Manauales, Ediéorial Labor. Barcelona. 1984. 3." reim
pressão, 2 VIs:; VERDU. Pablo Lucas. Singularidlld deI Proceso Constitu
rente EspanoI. Revista de Estudios l·oliticos. janeiro de 1918; VARELA. S.

La. Const1tuc~ón espafiola. en el marco deI Derecho Constitucional Compa
rado, em LeetUJ'as !ioQbrt' la. COnstitueión EsplU'iola. TCJll0 :::. UNED. Madrid.
1978. MORODO, R. Proceso Constituyente }' Nueva ConsUtución: anote.
cianes aI Preâmbulo Cor.stltucicnaJ. Bol~ín Informativo dei Depa.rt&ul~nto

de Derecho Político. atono. 1978; Obra Coletiva. El Control ParlamentariO
de: GoOiemo en las Democracias Pluralistas 1('] prcce.';O Constit·ucional esp8.
fioV. Tercerll.S Jurnadlls lntcrnacionales de Cienda Política. y Dert'Cho Con!;
tttuciona.l. Edlcióll de Manuel Ramlrez. Editorial Labor. S.A., Barcelona.
1978.

fie, ASENJO. O:':car de Juan. f.a Constitución Ee0nórnlca F.spanola. ob. cit .. IIp. 17
co 1>S.: VALLE SANCHEZ, V. Rellexiones sobr~ los aspectO$ econõmlcos en el
anteprojeto de Constituelóo. 1978: PIERA, G. ConsUtución y modelo eco
némi~o em Direcc.ión y Prulft'so, malO/jullho. 197B, n." 39; PERONA, J.
L. Opeion~ econômica!> de la {:onstitución, 1978.
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A Constituição espanhola de 1978, designada como Conltituiçio
do consenso, abriu possibilidade para :que fossem abertas as portas
para os "programas econômicos" dos partidos. A esquerda socialista
e os comunistas elogiaram a possibilidade de abertura e transforma
ções sócio-econômicas postuladas pelo socialismo democrático,

Certos intérpretes têm negado que seja uma Constituição econô
mica autêntica, mas vêem um choque de modelos eeonômicos antaA

gônicos, A ambivalência é anotada por vários comentadores. G. PIERA.
disse que o anteproyecto de 111 Constitución não consagrou nenhum
modelo econômico social, nem exclui qualquer um deles. Exami·
nando as interpretações alternativas sobre a Constituição econômica,
destaca OSCAR DE JUAN ASENJO:

- constitucionalização de um sistema capitalista tradicional;

- constitucionalização de um sistema econômico de transi·
ção ao socialismo;

- constitucionalização de uma e<:onomia social de mercado.

OSCAR DE JUAN ASENJO afirma que a Constituição de 1978
não passará à história do direito constitucional econômico como um
exemplo de ordem e precisão. Não acha que devemos ficar cotejando-a
com um modelo ideaHudo d. Constitulçio econômica, mas é conve·
niente examiná·la dentro da realidade política e econômica da Espa·
nha, em 1978. pelo que conclui:

1) a política de consenso-transiçio era a única possível para
se chegar a uma Constituição de todos e para todos;

2) o fruto dessa política foi positivo à medida que permitiu
redigir, em espaço de tempo que considera relativamente
breve, uma Constituição que suscitou a adesão dos grupos
politicos mais representativos;

3) as irregularidades da forma e a ambigüidade no conteúdo
econômico da Constituição, não é obstáculo insuperável
para proclamar a existência da uma verdadeira ordenlçio
econômic.. con5titucional (1-).

:\To destaque dos temas essenciais da Constituição econômica
destaca OSCAR DE JUAN ASENJO:

1) a atividade econômica e os princípios diretores da inicia·
tiva pública;

2) o Estado social e Democrático de direito, marco polftico
das relações: setor público e setor privldo;

<l9l ASENJO, Oscar ~ Juan. La ConstitUII~n Ee0ll6mlc& EI\)&:iiDUo. ob. dt.,
1). 67.
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3) o princfpioda compatibilidade entre a iniciativa econ&..
mica pública e a iniciativa econômica privada;

4) liberdade e justiça: os direitos fundamentais da pessoa hu-
mana e o interesse geral;

5) a igualdade;

6) pluralismo e democracia econômica;

7) ordenação da aLividade econômica;

8) satisfação das nceess1dades sociais;

~) () traba1hanor ~ os :;indkato~ d~ \nbalhadCl!eS;

10) o consumidor e a org-anização de consumidores:

oi) os poderes públicos garantirão a defesa dos consumi
dores e usuários, protegendo. mediante procedimen
tos eficazes, a segurança, a saúde e os legítimos inte
resses econômicos dos mesmos.

bl os poderes públicos pronlOverão a informação e edu
cação dos consumidores ~ usuários, fomentando suas
organizações, ouvindo-as nas questões que possam
aietá-las de conf()rmidade com o que a lei estabelece;

11) direção do processo econômico geral:

12} intervenção pública na economia;

13) polfUca macroeconômica, política econômica de alcance
geral com es~es objetivos:

- desenvolvimento econômico

- pleno emprego

- estabilidade econômica

- redistribuição de renda e de riqueza

- reformas estruturais

- eficácia jurídica dos direitos sociais.

GREGóRIO PECES-BARBA, responsável peJo Grupo Parlamentar
Socialista, com conhecimento prâtico do processo constituinte e a in
lerpretação "do ponto de vista dos socialistas e como professor de
Filosofia do Dire-ito, ressalta o interesse despertado pela Constituição
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entre a doutrina cientifica, refletida pela publicação de uma infini·
dade de livros, artigos e comentários (20).

Para PECES·BARBA é importante, com os dados fornecidos pela
Teorl. do Direito, indagar o conceito de direito que se depreende da
Constituição. Reconhece que a Constituição espanhola, como muitos
querem, não consagra o conceito de direito liberal clássico. Partindo
da história polltica e da filosofia do :d1reito e do Estado, esclarece
que é muito dUicU sustentar que o moderno constitucionalismo, a
partir de 1848, e principalmente a partir do século XX, seja um
produto do pensamento liberal. Ressalta lr~s grandes conquistas do
constitucionalismo que ocorreram, apesar do pensamento liberal, com
sua oposição formal e lutas do movimento operário e do socialismo
democrático: direito de associação, o sufrágio universal e os direitos
econômicos, sociais e culturais.

Destaca, também, ao lado da enumeraçio mencionada, a luta
pelos direitos de solidariedade, os novos direitos fundamentais:

- ao meio ambiente la nio-eontaminação, o ar limpo, a
água limpa);

- direito dos consumidores.

Com novas considerações. PECES-BARBA indaga se a Constitui.
ção espanhola de 1978 le~a a um conteito misto, com grande tnfiuên
eia do socialismo democrático, ao destacar, de seu conteúdo, aspectos
que não considera de um ordenamento jurldico liberal:

.) a possibilidade de participação dos cidadãos com supera·
ção do caráter excludente e exclusivo da democracia par
lamentar ou democracia representativa (artigos 6, 9-2.
20-3, 23, 27-7, 48, 51. 87-3, :92, 105, 125. 129 e 140);

b) a iniciativa econômica pública, através de ação direta dos
poderes públicos (art. 128-2, - iniciativa pública na ativi·
dade econômica);

c) planificação da atividade econômica geral para atender às
necessidades coletivas, eqUilibrando e b.annonizando o de·
senvolvimento regional e &etorial. com estimulos ao cres
cimento da renda e sua mais justa distribuição;

d) subordinação de toda riqueza do país ao interesse geral,
com limitação do direito de propriedade como direito não

lWI AGUlAR. Luf8. BülI10lnfias~ ...... Ia COIl..U.....~... de
1111. Número MOI1<lIritlco. Rnu.ta (1e la IPl.cultad de Dencbo de 1& Um
versl.dAd Complutenle de 1ltadrtd, nJ' 2, 1180; QABCIA, Cctarelo e LiDde. :fDlUee
AA&UUe. de 1& e-.utad6a E.,.6eia" 117.. lIld1ton NadooaJ, Madrid,
J9'19; ConlUt.1I.e1óa EapdGia, ~:r-tuDm..... Publleaçt,o em oi.
vo1.5., daa Cort..es Geneftles l8ervlço 4e- Jl:lRudloe Y PubUcaeioneal, orpnl
I!l&d& ])OI" F. safnz Moreno, com os tP.doll dOI -4eba.tes do Pl'OOeIeO CODlIt!·

tumte.
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igualitãrio; através dessa limitação chega-se à sua descons·
titucionalização e remissão à lei ordinária (art. 33·2);

e) a função promocional do direito, através de ação positiva
do Estado. É dever dos poderes públicos promoverem as
condições para que a liberdade e a igualdade do indivíduo
e dos grupos em que estão sejam reais e efetivas. É
necessária a remoção dos obstáculos que impedem ou difi
cultam a participação de todos os cidadãos na vida polftica,
econômica, cultural e social.

f) devem ser realizadas funções positivas para assegurar os
fins propostos para o exercícío dos direitos econômicos,
sociais e culturais, por parte dos cidadãos (BüBBIO. La
Funzione Promozionale deI Diritto em Dalla Struttura alia
Funzione, Edízioní di Comunità, Milão, 1977 (2]).

A bibliografia espanhola vem destacando aspectos fundamentais
do seu constitucionalismo, fornecendo elementos essenciais para a
compreensão da evolução dos regimes políticos contemporâneos, bem
como as novas tendências do constitucionalismo social. JUAN FER
RANDO BADIA ressalta as novas tendências metodológicas ali consa·
gradas com o intuito de se chegar a urna compreensão global da
sistemática empregada pelos regimes políticos contemporâneos. Ape·
sar de reconhecer que muitos problemas da vida política têm relação
com a Constituição, nem todas as questões podem ser resolvidas
apenas pela anãlise do texto constitucional. Entende que nenhuma
Constituição configura plenamente a vida política, daí não haver uma
coincidência completa entre a ordem constitucional e o regime polí·
tico (22).

(21) PECES-BARBA, Oregorio. La Constitución Espaiíola de 1978. Un Estudio
de Del'f:Cho y Política.. Con la COlaboración de Luis Prieto Sanchis, Fernan
do Torres Editor, S.A.. Valencia, 1984.

(22) BADIA, Juan Ferrando (Coordenador). Conde, E. Alvarez. S~gado, F. Fer
nande<l. Cotarelo, J. Garcia. Hernandez, J. C. Gonzalez, Rivero, C. Nufiez.
Lopéz. M. Pastor. Ferriz, R. 8anchez. Regímenes PoUtic09 Actuales, EditOrial
Tecnoa, S.A., Madrid 1985; BADIA, Juan Ferrando. El Régimen de Franco.
Un EnfOflue Político-.Jurídico. EditOrial Tecnos, S.A., Madrid, 1984; idem.
Democracia Frente a Autocracia. Ha.bía una Democracia Econólllica, Socia.l
y Política. Editorial T ecnos S. A., Madrid, 1980; idem, Estudios de Ciencla
Política. Editorial Tecnos, S.A., Madrid, 1982, 2.& ed.; CONDE, Enrique
Alvaxez.. EI Régimen Político Espailo], Editorial Tecnos S.A .• Madrid. 1983;
AGESTA, Luis Sánchez. El Sistema. Político de la Constitución EspafioJa
de 1978. Ensayo de un Sistema. (Diez Leeciones S4>bre la (Constitución de
1978). Editora Nacional, Madrid, 1980; CEDON, Bar. Montero Royo, Perez.
Schnelder. Tura. SOM. Musso, Spagna. Garcia, Alanso. Aparicio. Carcajo.
Vlllalon, Cruz. De Cartera.s. Rerreia, Garcia. Jover. Garrido, LopO'l. Guerra,
Lopez. Murillo, Lucas. Marcet. Molas. Viver. El GObiemo. En la Constitución
Espafiola y en los Estatutos de Autonomía, Difuntación de Barcelona. Bi
bl10teca Pra~ de la Riba - Zi, 1985.
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4 . A experiência d. Portugal

!'o-a evolução do constitucionalismo português, são destacadas
várias Constitui~ões, sendo que em seu lelenco os autores não colocam
as leis Fundamentais do Reino, admitidas pela doutrina do absolu·
tismo, consideradas como superiores à própria vontade do rei, que,
de conformidade com MARCELW CAETANO, poderiam ser tomadas
como o início das Constituições escritas. Constavam das Actas d.s
Corles de Lamego (l64l) c das normas produzidas pelas Cortes de
1674, com disposições concernentes à instituição da Coroa, regências
e tutorias na menoridade dos reis. Essas disposições nada fixavam
sobre os direitos e deveres reciprocas do rei e dos súditos. Conten·
tavam-se em determinar a forma monárquica de governo e a ordem
de sucessão da Coroa. Não podiam ser modifkadas, a não ser por
um acordo entre o rei e os representantes dos estarnentos reunidos
em Cortes.

A Constituição de 1822 é considerada a prlmeira do Estado portu
guês. Como grande parte das Constituições liberais do século XIX,
consagrou os princ[pios da Revolução francesa, com innuê~cia da
Constituição espanhola de 1812, Posteriormente vieram as Constitui.
ções de 1826, 1838, 1911, 1933, 1976 e a revisão de 1982. Convém
mencionar. tamMm, o Ato adicional. de 5 de julho de 1852, () Ato
adicíonal de 24 de julho de 1885, o Ato adicionaJ de 3 de abril de
1896 e a proposta de reforma constituciona~ de 14 de março de 1900.
Como as Constituições fran~sas de 1791 e 1793, o texto de 1822
consagrou em seu primeiro título os direitos e deveres dos portugue
ses, garantindo os direitos de liberdade. segurança, propriedade e
igualdade perante a lei.

Em 19 de junho de 1911, reuniu-se, pela primeira vez, uma
A5sembléia Nacional Conl'ituint., que eJaborou a Constituição de.
1911, consagrando a república como forma de governo, com o seguin·
te preâmbulo: A Assembléia Nacional Constituinte. havendo sancio
nado por unanimidade, em sua sessão de 19 de outubro de 1911, a
revolução de fi de outubro de 1910, e afirmando sua confiança inqu~·

brantável nos !;uperiores destinos da pátria, dentro de um regime
liberal e de justiça, estatui, decreta e promulga, em nome da nação,
a seguinte Constituição política da república portuguesa (ia).

I:m SOlTZA. Marnoco e. Dir'!iw PoliUeG. Pod_ do bUodo. s_~....
secunde a Ciência PeUUca e o D1r'eito ~lMIeional Pert1lpM.~
Amado - Ed1tOl', Coimbra. 1910. pp. 36'7 e a.; CAJ:'I'ANO, Ilal'ceUo. 1URó
rbl Breu du CouUtui9õe1 PoriUl'Jl~ J:dit.or1al Verbo. LJtibOs.. 1968. 2,
00.; idem, M&n1l&1 ~ Ciência PoUtica e O..... OOUtItuelouJ.. Dlr~to Com
tlt.llC~ J'GrtIlC""" Tomo lI, Reviste. e Ampliada. PGf M~el O~1Vio Teles,
Co\mbra Editora, Ltda .• LIsboa. 19'72. li." ed.; HERNA1\"DEZ, Juan Carlos
QOnzá1e2. El Régtmen PoHtlco PortuguéoS. em JkCímen~s PoIí~ Aeiualts.
ob. clt., pp. .a2 e S5.
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No dia 28 de maio de 1926, o exército, sob o comando do General
Gomes da Costa, inaugura em Portugal uma ditadura militar que vai
até abril de 1933. O chefe do Estado foi destituído, dissolvido o Con
gresso da República, sendo que os poderes que eram exercidos pelo
Parlamento e Ministérios foram concentrados nas mãos de um gover
no que legislava por decretos com força de lei. Em 1928 foram reali
zadas eleições diretas para presidente da República, subindo ao poder
o General Antonio Oscar de Fragoso Carmona. Na fase de ditadura
abandonou-se o sistema de governo presidencialista, para segl1ir um
presidencialismo bicéfalo. A Constituição de 1911 cessou de ter
vigência, mas a revogação completa ocorreu com a Constituição
de 1933.

A Constituição de 1933 surgiu de um projeto de Antonio de
Oliveira Salazar, apresentado ao Conselho de Política Nacional, em
11 de maio de 1932 e publicado no dia 28 do mesmo mês. Foi apro
vado definitivamente, em 1933, através de plebiscito nacional, no
qual o voto era obrigatório e a abstenção era considerada como voto
favorável. Ao tratar da elaboração e das fontes da Constituição de
1933, relata MARCELLO CAETANO:

"Entretanto, urgia dar forma ao novo regime, que devia
sair da ditadura. O Decreto, com força de lei, nl? 20.643,
de 22 de dezembro de 1931. criou um C()nselho Político
Nacional, presidido pelo Presidente da República e compos~

to do Presidente do Ministério, do Ministro do Interior, do
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. do Procurad0r·
Geral da República e de onze homens públicos nomeados
pelo Chefe do Estado, e entre cujas atribuições figurava a
de dar parecer sobre os projetos de Constituição política.

o Conselho reuniU-se pela primeira vez em 5 de maio
de 1932, iniciando a discussão de um projeto apresentado
pelo Ministro das Finanças, Dl'. Oliveira Salazar, sobre o
qual emitiu parecer na sessão de 11 de maio.

Em 28 de maio de 1932 o governo fez publicar em toda
a imprensa diária o projeto da Constituição política da Repú
blica portuguesa, precedido de relatório explicativo, de
escasso valor interpretativo. Neste relatório, se diz que "foi
elaborado o novo Estatuto constitucional com largo espirito
de assimilação, que não conheceu barreiras nem de escola
filosófica, nem de partido, nem de conferências revolucio
nárias. É, como se verá, um documento aberto, em que en
trou tudo o que a experiência definiu como superiormente

R. Inl. legisl. Brasília o. 23 n. 92 out./du. 1986 101



útil e aproveitável para a vida: da Nação, os frutos de quantas
tendências políticas ou econÔmicas têm influído benefica
mente na orgânica do Estado. Conservou-se, inclusivamente,
quase na integra. tudo o que! se pt>de aproveitar da Consti
tuição de 1911, sem perder a oportunidade de resolver as
dúvidas a que certas disposiçóes tinham dado lugar". As~im,

autores e comentadores do prpjeto afirmavam ostensivameo
te o ecletismo e o empirismo dele.

As fontes do projeto são: a) a experiência da Ditadura
Militar traduzida parcialmente em leis, como a da dupla
Presidência da República e do Conselho e da tendênda pre3i.
dencialista e da faculdade legislativa do governoj b) a Carta
Constitucional da Monarquia e a Constituição de 1911, com
as lições extraídas da sua prática; c) o direito constitucional
germânico esp{!cialmente da Constituição da República
Federal Alemã, votada em Weimar em 1919: d) os pro~rRmas

anterionnente apresentados pelos governos da Ditadura,
com o compromisso da formação de um regime corpora
tivo" (24).

Essa Constituição passou por diversas alterações, como a ratifi
cação par1amentar (1935·1938j. embora tivesse previamente sido aDro
vada em plebiscito: revisão constitucional de 1945, revisão constitu
cional de 1951, revisão constitucional de 1959, revisão constitucional
de 1971.

Estabelecia um Estado unitário, com um sistema de órgãos gover
nativos para todo o Estado português, dívidindo-se em duas partes:
as garantias fundamentais dos cidadãos e a organização política. A
forma política daquele regime era considerada como de República
Corporativa. A Câmara Corporativa era uma espécie de órgão consul·
tivo da Assembléia Nacional, sendo que posteriormente passou a sêlo,
também, do governo.

O sistema é do tipo conservador-autoritário, de modelo ditatorial.
Sob a forma de governo nomina1mente 6emocràtica, instaurou-se um
regime autoritário.

Com o desaparecimento de Salazar/ sem mudanças substanciais
na estrutura daquele regime, aparece Marcello Caetano.

O regime autoritário desencadearia o movimento das forças
armadas, com o objetivo de construção: de um Estado democrático.

(24) CAETANO, Maroello. Manual de Clênefa. 'PouUca e Dt.rdio CODstliuelonal,
Toono n. DIreito CQ:lstitucione.~ Portugu&,! 00. clt., tlP. 492-4&4; MACHETE.
Rui Chancerel1e de. MlRANDA Jorge. CQ1UtitulçID Pofíttea e DlttJomaI Com
pJemenf.luoe5. Llvrarla. Almedina. 1969; MIRANDA. Jorge. Anterl.ons Conlltl
tl1lçõc!s Porturuesas. LIsbOa., ]975.

------~---~---
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o processo revolucionário surge da sublevação militar radieal de 25
de abril de 1974, designado como Movimento das Forças Armadas (%~).

A primeira Lei Constitucional da Junta, Lei nQ 1/74, de 25 de
abril, cumprindo o Programa do Movimento das Forças Armadas
(Programa do MFA), destituiu o Presidente da República e os mem·
bros do Governo, dissolveu a Assembléia Nacional e o Conselho de
Estado, ocasião em que os poderes atribuidos aos órgãos mencionados
passavam a ser exercidos pela Junta de Salvação Nacional: "No caso
da revolução de 25 de abril de 1974, se a nova idéia do direito se
revelou claramente nas proclamações e nos primeiros atos concretos
do MFA vitorioso (a libertação dos presos políticos, o regresso dos
exilados, o desaparecimento da censura', o feriado de 19 de maio, etc.),
ela veio a ter formal consagração num documento sem precedentes no
direito público português: no Programa divulgado na madrugada
seguinte, explicitamente referido na lei pela qual foram declaractos
destitufdos os titulares dos órgãos politicos do regime deposto (a Lei
nQ 1/74, de 25 de abril, e depois publicado no Diário do ~overnl) eM
anexo à lei que definiu a estrutura provisória do poder (a Lei nQ 3/74,
de 14 de maio).

"O Programa do Movimento das Forças Armadas não foi. portan·
to, um mero texto político; foi também, desde o início, um texto car
regado de sentido juridico, pois, com o êxito da ação revolucionária,
transformou-se de ato interno do Movimento em ato constitucional
do Estado. Ele compreende "medidas imediatas", relativas à substi
tuição dos órgãos do poder e à restauração das liberdades cívicas, e
"medidas a curto prazo", correspondentes às grandes linhas da polí
tica do Pais até à feitura da nova Constituição. E a sua função não
era outra senão uma função constituinte, de criação ou de recriacâf)
do ordenamento ou da decisão polftica fundamental. Por isso natu
ralmente dispunha que o Governo provisório governaria por decretos·
leis que obedeceriam obrigatoriamente ao seu espírito" (:26).

A Lei nl? 2/74, de 14 de maio, da Junta, declarou a extinção da
Assembléia Nacional e da Câmara Corporativa.

A Lei Constitucional de nQ 3/74, também de 14 de maio, definiu
a organização constitucional provisória, onde dizia no art. I/};

"1. A Constituição Política de 1933 mantém-se transi
toriamente em vigor naquilo que não contrariar os princi
pios expressos no Programa do Movimento das Forças Arma·
das, cujo texto autentico se acha transcrito em anexo a esta
lei e dela faz parte integrante.

~--

(26) MIRANDA, Jorge. A consUtu1çio ele 1976. Formaçã.o. Estrutura., Princípios
F1mdaIDentaJa. Livra.ri& Pet~, Llaboa., 1978; idem. A Revolução de 25 de
Abril l1'J o Dlftlto Constitucional. Lisboa, 1975.

(26) MIRANDA, Jorge. A Constituição de 1976. 00. cit., pp. 42 e 43.
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2. Entender-se-á de igual .modo revogada a Constitui·
ção Politica de 1933 em tudo aquilo que for contrariado;por
disposição da Lei Constitucional n~ 1/74, de 25 de abril, Lei
Constitucional n9 2/74, de, 14 de .maio, da presente lei ou
de futura lei constitucional prámulgada ·no exercício do:::
poderes assumidos em conseqüência daquele Movimento e
ao abrigo do preceituado neste diploma.

3. As disposições da Constituição de 1933 serão inter·
pretadas na parte em que subsistirem, e as lacunas da mesma
serão integradas, de acordo com os referidos principios
expressos no Programa do Movimento das Forças Armadas."

De conformidade com essa Lei, a Assembléi:J. C"nstituintp. tinJ'la
suas funções restritas à elaboração eaprovação da Constituição, não
lhe outorgando poderes legislativos ol'di.nários, poderes constitueio
nais transitórios, sendo eleita por sufrágio universal. direto e secreto,
nos termos da lei eleitoral.

JORGE MIRANDA destaca três circunstâncias que assinalaram
o processo que levou à Constituição:

a) o <:onflito de projetos da revolução, que se centrava em
saber quem tinha mais legitimidade, se a, Assembléia
Constituinte ou o Conselho da r~olução;

b) a existência da "Plataforma de Acordo Constitucional'"
celebrada fora da Assembléia Constituinte, para fixar
alguns pontos significativoS: da futura Constituição; .

c) o pluralismo partidário, em que cada um dos seis partidos
assentados na Assembléia CDJ1stituinte tinha seu ',projeto
de Constituição (27).

O Estatuto da Assembléia Constituinte definiu algumas de suas
caracterlstic8s essenciais:

"1 . À Assembléia Constituinte cqberá elaborar e apro
var. a nova Constituição Polftica.

2. A Assemblêia Constituinte deverá aprovar a Cous
tituição no prazo de noventa dias, contados a partir da data
da verificação dos poderes dos seus membros. podendo
e.sse prazo ser prorrogado por ~gua1 periodo pelo Presidente
da República, ouvido o Conselho de Estado.

3, A Assembléia ConstitUinte dissolve-sé automatica
mente uma vez aprovada a Cqnstituição ou decorridQ que

---
(2'1) MIRANDA. Jorge. A c.m.itui9J,o de 1~ ob. cit.. p. H.
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seja o prazo referido no número anterior, devendo, neste
segundo caso, ser eleita a nova Assembléia Constituinte no
prazo de sessenta dias" e"').

No trabalho. em dois v()ll\me~ s()bre os diversos aspectos que
conduziram à Constituição, JORGE MIRANDA começa por analisar o
fundamento do Poder Constituinte, com destaque dos documentos
internacionais, Proclamações e Programas do Movimento das Forças
Armadas, Estatuto da Assembléia Constituinte, eleição da Assembléia
Constituinte (com o Relatório da Comissão de elaboração do projeto de
Lei Eleitoral para a Assembléia Constituinte), lista dos demais diplomas
legais sobre a eleição da Assembléia Constituinte, organização e funcio
namento da Assembléia Constituinte (resolução relativa à Comissão
nacional instaladora da Assembléia Constituinte), formação da vontade
constituinte (plataforma de Acordo Constitucional) onde está consig
nado:

"Tendo em conta que as próximas eleições se destinam
unicamente à designação de urna Assembléia Constituinte,
cuja missão exclusiva será elaborar e aprovar a Constituição,
as eventuais alterações à composição do Governo Provisório,
até à eleição da Assembléia Legislativa e a conseqüente for·
mação do Governo, competirão somente à iniciativa do Presi
dente da República, ouvidos o Primeiro Ministro e o Conselho
da Revolução" (211).

Destaca JORGE MIH4.J\DI\. os Projetos de Constituição e Propos.
tas de Slste:natização dos partidos, procedimento ql:e nos proponiol1:1
a compreensão da temática predominante na constitucionalização do
Estado português:

A) Projeto de Constituição do Partido do Centro Oemocrí·
tico Social (CDS):

P,..'mbuJo

Parte I - Dos princípios fundamentais:
Titulo I - Da estrutura do Estado
Título U - Dos díreítos, liberdades e garantias
Título li - Dos partidos políticos e outros grupos sociais
Titulo IV - Das forças armadas e da polícia
Parle 11 - Da vida econômica, social e cultural:
Título I - Da vida econômica

(28) MIRA.'l/DA. .1cl'~e. Fontes e Trabalhll5 PreparawriQs da l'Onstituiçi",o. Col~·

çáo Elstud()s Portugueses. 1973. 1.a vol.. p. 34.

(29) MIRANDA Jorge. Fontes e Trabalho! Pl'epara.tÓrios da Constituic;:ão, 1 vol.
ob, Cit., p. 197,
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Título 11 - Da vida social
Titulo fi - Da vida cultural
Parte UI - Dos Órgãos de Soberania:
Titulo I - Do Presídenteda República
Titulo II - Da Assembl&a do MFA e do Conselho da
Revolução
Titulo m - Da Assembléia Legislativa
Título IV - Do Governo
Titulo V - Dos tribunais
Parte IV - Da defesa e revisão da Constituição:
Titulo I - Da defesa da Constituição
Título II - Da revisão constitucional
Disposições transitórias

B) Proj-u. • Constituição Ido Movimento Democr'ttco
Portuguit (MDP - COE)
Prdmbulo

Capitulo I - Princípios fUndamentais do Estado
Capitulo II - Bases econ6micas e sociais
Capitulo 1II - Direitos, Uberdades e garantias dos cio
dadãos
Capitulo IV - Órgãos de soberania
Capítulo V - Administraç~o locaI e poder popular
Capitulo VI - Legalidade t: jusliça democráticas
~ormas transitórias e disp06ições finais

C) Proieto de Constituiçio • Partido Comunista Portuguh
(PCP)

Pr.ambulo
Título I - Principiol fundlm.ntais

artigo 19 (Estado democrático revolucionãrio)
artigo 2ft (forma do Estado, telTit6rio, cidadaniaJ sim·

bolos)
artigo 39 (regime politico,JeconOmico e social)
artígo 49 (base social)
artigo 51} (base politica)
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artigo 69 (base econômica)
artigo 7Q (funções políticas do Estado)
artigo 89 (funções econômicas e sociais)
artigo 99 (relações internacionais)
artigo 109 (relação com os novos Estados independentes)
artigo 119 (política de independência nacional)

Titulo II - Organizaçio econômica
artigo 129 (propriedade dos meios de produção)
artigo 1al! (iniciativa econômica)
artigo 149 (planificação da economia)
artigo 159 (controle público da economia privada)
artigo 169 (reforma agrária)
artigo 179 (atividade econômica por parte dos estran-

geiros)

artigo 189 (comércio externo)
artigo 199 (comércio interno)
artigo 209 (cooperativas)
artigo 219 (gestão das empresas)
artigo 229 (indenizações)
artigo 239 (atividades antieconômicas)

Titulo m - Direitos, liberdades, garantias e deveres
fundamentais

Capitulo I - Princípios gerais
artigo 249 (enumeração)
artigo 259 (igualdade)
artigo 269 (igualdade de direitos da mulher)
artigo 279 (direitos dos portugueses no estran,geiro)
artigo 289 (âmbito dos direitos e liberdadés funda-

mentais)
artigo 29" (limites dos direitos e liberdades fundamen-

tais)

Capítulo TI - Direitos e liberdades pessoais
artigo 309 (direito à vida)
artigo 319 (integridade moral e física)
artigo 32" (liberdade pessoal)
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artigo 339 (vida privada)

artigo 349 (famflia)

Capitulo IR - Direitos" liberdades e deveres econb-
mico-sociais

artigo 359 (direito ao trabalho)

artigo 369 (sindicatos)

artigo 379 (comissões ~e I trabalhadores)
artigo 389 (direito à greve)

artigo 399 (direito à saúde)
artigo 409 (direito à habitação)
artigo 419 (segurança social)

artigo 429 (direito ao r.pouso~

artigo 489 (educação e cultura)

artigo 449 (direitos uos jovenll}
artigo 459 {propriedade e herança)

artigo 469 (escolha de profissão)

Capitulo IV - Direitos, liberdades e deveres clvicos e
polfticos

artigo 479 (direito de associação)

artigo 489 (direitos políticos)

artigo 499 (liberdade da expressão e direito à infor·
mação)

artigo 509 (criação artística e investigação ctentHica)
artigo 51Q (direito de reUDião)
artigo 529 (liberdade r~osa)
artigo 539 (liberdade de lleslocação)
artigo 549 (defesa da pátria e serviço militar)
artigo 559 (dever de pagar impostos)
artigo 569 (serviços clvicos)
artigo 579 (deveres cívicos)
artigo 589 (direito do asilo)

Capítulo V - Tutela dos direitos e liberdades funda
mentais

artigo 599 (reclamação, resistênc:l.a, recurso)
artigo 609 (indenizações)

--- ..... ----_•._-----------
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Título IV -- Es1rutura e organização do Estado

Capitulo [ - órgãos de soberania

artigo 61? (organização do poder político")

artigo 629 (órgão de soberania)

Capitulo H - Presidente da República

artigo 639 (chefe do E!;tadol

artigo 649 Ieleição:,

art:go 659 (requisitos De elegibilidade:1

artigo 66Q (duração do manda:o e vagatura do cargo)

artigo 679 (posse e juramento do Presidente eleito)

artigo 68Q (auséncia do país)

artigo 69° (responsabilidade)

artigo 709 (funções do Presidente da Hepúbl1ca I

arti~o 711) (referenda)

Capítulo lI! _. ('e.nselho dâ Hl'volu<,'jo

artigo 729 ~composição)

artigo 739 (funções)

artigo 74? (funcionamento)

Capítulo IV - AssembléIa do Movimento das Forças
Armadas

artigo 759 fcomposição.l

artigo 769 (funções)

arligo 77° Ifunl"Íonamento)

capítuio V - Câmara dos Deputados

artigo 78° [definição)
artigo 799 (composição, eleição e duração)

artigo 80'~ (direitos e regalias dos De!lutado~)

artigo 81? (perda do mandato)

artigo 829 (preenchimento de vagas"'

artigo 839 (sessões e reuniões)

artigo 84\> (votações e deliberações)

artigo B5Q (competência interna)

artigo 86Q (competência externa)
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Capitulo \11 - Governo
artigo 879 (definição)

artigo 889 (composição e lorma~ão)

artigo 899 (funções)
artigo gol? (Conselho de Ministros)
artigo 919 (responsabilidade politica do Primeiro Mi·

nistro e do Go"t'erno)

Capitulo VII - Tribunais
artigo 929 üustiça)
artigo 989 (tribunais)
artigo 949 (tribunal revolucionário)
artigo 959 (participação popular na justiça)
artigo 96Q (ministério público)

Capitulo vm - Administração local e regional
artigo 97Q (estrutura e organização)
artigo 98l? (estruturas populares unitárias de base)
Capitulo IX - Formação das leis

artigo 999 (competência legislativa)

artigo 1009 (competência do Conselho da Revolução)
artigo 101Q (competência da Câmara dos Deputados)
artigo 1029 (competência:OO governo)
artigo 103Q (iniciativa legislativa)
artigo 1049 (discussão pública)

artigo 1059 (promulgação, referenda e publicação)
artigo 1069 (inconstitucionalidade das leis)
artigo 1079 (recepção do direito internacional)

Capitulo X - Eleições e sistema eleitoral
artigo 1009 Oiberdade eleitoral)
artigo 1099 (responsabilidade dos representantes elel·

torais)

artigo 1109 (sistema eleitoral)
artigo 111Q (capacidade eleitora!)
artigo 1129 (candidaturas)

artigo 1189 lrepresentaçio proporcional)

----------_._-_._---------
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Capitulo XI - Aparelho administrativo do Estado

artigo 1149 (reestruturação)

artigo 1159 (responsabilidade dos funcionários e do
Estado)

artigo 1169 (ação popular) (as organizações populares e
os cidadãos têm o direito de acusar os fun
cionários ou agentes do Estado e demais
pessoas co'etivas de direito público por cri
mes de corrupção ou peculato)

Capítulo xn - Forças armadas
artigo 117Q (funções)

artigo 1189 (organização)

Título V - Disposições finais e transitórias

artigo 1199 (entrada em vigor da Constituição)

artigo 1209 (revisão da Constituição)

Aditamento

projeto relativo a regiões autônomas

artigo 19 (autonomia regional)

D) Proieto de Constituição do Partido Socialista (PS)

Preimbulo

Titulo 1 - Disposições gerais

Título II - Direitos, liberdades e garantias fundamen-
tais do cidadão

Titulo m - Direitos e deveres econômieo-sociais

Capitulo I - Direito e organização de trabalho

Capitulo 11 - Socialização e propriedade

Capitulo III - Cultura e ensino

Capitulo IV - Segurança social e saúde

Capitulo V - Habitação 1:! meio ambiente

Titulo IV - Da organização econômica

Capítulo I - Princípios gerais

Capítulo fi - Propriedade

Capítulo UI - Do plano
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Capítulo IV - Reforma agrária
Capítulo V - Circuitos de distribuição e comércio ex
terno
Titulo V - Órgãos de Sobtr.nla

Capitulo I - Do Presidente da República
Capítulo li - Do Conselho da Revolução
Capítulo lU - Do governo
Capitulo IV - Da Assembléia do MFA
Capítulo V - Da Assembléia Legislativa Popular

Capitulo VI - Dos tribunais

TUulo VI - Madeira • Aço....
Titulo VII - Comunid'" 10000is

Capítulo I - Definição e atribpições

Capitulo II - órgãos das comunidades locais

Capítulo li - Associações de moradores
Título VIII - Oisposiçõet finais e transitórias

E) Proje1o de Constituiçio doi Partido Popular Democrjtico
(PPD)

Preâmbulo

Principios fundamentais

Parte I - Dos direitos e d....r.s fundamentais d. ~s·
soa

Título I - Princípios gerflis

Título 11 - Dos direitos e deveres pessoais

Título UI - Dos direitos e deveres sociais

Título IV - Dos direitos e deveres politicos

Parte II - Dos principiós :fund.mentais da or9ani~io

econômica

Titulo I - Da propriedade dos .meios de produção

Título II - Da estrutura da empresa

Titulo 1lI - Do plano

Título N - Da organização territorial da economia

Título V - Do s:stema tributário
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Parte III - Da organização da República

Título I - Do Presidente da República

Título II - Do Conselho da Revolução

Título UI - Da Assembléia do Movimento das Forças
Armadas
Título IV - Da Câmara dos Deputados

Tftulo V - Do Governo

Título VI - Dos tribunais
Título VII - Da administração pública

Título VIII - Das forças armadas

Disposições finais e transitórias

F) Projeto de Constituição da União Democrática Popular
(UDP)

Introdução

1 - Preâmbulo
2 - Princípios gerais

3 - Direitos e deveres dos cidadãos

4 - Política interna

5 - Política externa

o parecer da Comissão de Sistematização da Constituição, com o
objetivo de proceder à apreciação dos Projetos de Constituição e das
Propostas de Sistematização, sugeriu o seguinte esquema geral:

"1) O articulado será antecedido de um preâmbulo e
abrirá com um grupo de disposições integradas numa rubrica
de "Princípios fundamentais";

II) Haverá três grandes partes, subdivididas, quando
for o caso disso, em títulos correspondentes ao desenvolvi
mento das matérias nelas globalmente contidas.

UI) À parte terceira seguir-se-ão as "Disposições finais
e transitórias" (3fl).

A mesma Comissão foi de parecer que o texto constitucional de
veria ter o seguinte desenvolvimento sistemático:

"A) "Preâmbulo, que deverá versar matéria respeitante
aos antecedentes e enquadramentos históricos da Constitui-

---
(SO) MIRANDA, Jorge. Fontes e Trabalhos Pl'epara-tôrJos da Constituição. II

volume, ob. cit., p. 515.
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ção) bem como à sua justificação, e aos seus grande~ obje
tivos.

B) Rubrica de "Princípios fundamentais" que, no seu
conjunto, irão definir e caracterizar o Estado Português. re
lerenciando ainda a sua posição na comunidade internacional.

C) Parte primeira, subord.inada ao tema "Direitos e de·
veres fundamentais", subdividida em:

Titulo] - Princípios gerais;

Titulo 11 - Direitos, líberdades e garantias:

Título In - Direitos e deveres econômicos, sociais
e culturais.

D) Parte segunda, referida ao tema "Organização eco
nômicall e que versará. entre outros, a matéria concernente
à propriedade, meios de produção e iniciativa econômica, à
planificação e outras formas de intervenção do Estado na
economia, à estrutura da empresa e ao sistema tributário.

E) Parte terceira. referida ao tema "Organização do
poder pouticotl

, subdividida em:

Titulo I - Princípios gerais
Título II - Presidente da República
Titulo lU - Conselho da Revolução
Título IV - Assembléla do MFA
Título V - Assembléia Legislativa Popular ou Câ
mara dos Deputados
Título VI - Governo
Título VII - Tribunais

Titulo VIII - Poder local
Título IX - Administração pública
Titulo X - Forças a:rmadas

F) Rubrica de "Disposições finais e transitórias", onde
se articularâ a matéria referente à entrada em vigor, vigên
cia e revisão da Constituição" ($1).

Salienta JORGE MIRANDA que. a Assembléia Constituinte é um
"órgão de soberania por excelência", pois é de sua competência fazer
a Constituição. Não a considera como órgão soberano único. "ao qual
o povo venha a delegar todo o exercJcio de sua soberania". Não a

(3J) 3ImANDA, Jorge. FODte8 e Tr.~ PtepanMriM da Ceut1tafooi,o. VO~

lI. 00. clt., pp. 515 e 516; idem. A Pró:dlna A"'bléla eoa.tJt1dnie. l!lcUç6ea
Brotér1a, Lisboa, 1974,



define como uma especte de Convenção, no sentido frances, nem se
assemelha com as Cortes Gerais Extraordiná:-ias e Constituintes do
século XIX, tendo os poderes limitados sob dois prismas, material e
temporalmente:

a) A atividade da Assembléia estava confinada, em seu aspec
to material, à elaboração da Constituição, sem receber
qualquer outro tipo de poder; não tinha competência
legislativa, nem poder constituinte no período de transi
ção. Poder constituinte esgota-se com a Constituição defi
nitiva e não com a Constituição revolucionária;

b) A limitação de ordem temporal tem como objetivo evitar
a concentração ou abuso de poder pela Assembléia Cons
tituinte, visa a eficácia e celeridade do trabalho. Deveria
aprovar a Constituição no prazo de r.oventa dias ('r!).

c) Como se destinava apenas a elaborar e aprovar a Consti
tuição, importava em cumprir suas atividades em certo
prazo.

Dedicando-se à análise da estrutura e conteúdo da Constituição
portuguesa, JORGE MIRANDA afírma que ela não é apenas um
somatório de normas, mas um complexo de principias. Existe uma
multiplicidade e variabilidade de normas e preceitos. A Assembléia
Constituinte deu precedência aos direitos fundamentaLs (parte I), re·
lativamente à organização econômica (parte II) e dá precedência aos
direitos, liberdades e garantias (título II da parte I;· relativamente
aos direitos econômicos, sociais e culturais (tÍt:llo Ill) e~I).

Ressalta JORGE MIRANDA, em sua análise da formação, estru
tura e princípios fundamentais da Constitu~ção, que a distribuição de
matérias constantes do texto consütucional votado, essencialmente,
corresponde ao aprovado pelo parecer da Comissão. Por ocasião da
elaboração do texto, a sistematização originária enriqueceu-se com
novos elementos, como os diversos títulos da organização econômica
e das reg~ões autônomas, em virtude das alterações Ocorridas de con
formidade com a celebração da 20\'0 Plataforma de Acordo Constitu
cional e pela Comissão de Redação.

\32} MIRANDA, Jorge. ConstltulqáG e DemOC~ia. Livraria. Petronio, LIsboa,
1976, p. 58.

(33) MffiANDA, Jorge. Ao CGDsUtulçáG de 1976, 00. ci:., p. 161; CANOTILHü,
José Joaquim Gomes. MOREIRA, V. CoDstitu.lçio dJL Re\>úblic& Portup_
anGtada, Coimbra, 1978; SOUSA, Rebel:> c.e L. Direito Constitudonal, l. In
t.rGd~ão il. rewia da. Constltuição. Braga, 1919; MIRA,.,{DA, Jorge. Um
Projeto de Constituição. Braga, 1975: DUVERGER, MaUlice. Apresentação
FranCEsa do texlo da Constitulção Portuguesa d€ 1976, Notes et !:~udes

Doc:umenta.lre!l, TI.os 4387-4388, La. doeument:atlo:l fra.IlÇ3J.se. Paris, 2 de
junho de 1977; HERNANDEZ, JUlUJ Carlos Goazalcz. E1 Régiml'n Polhíco
P:>rtugués, em Relrimenes PoIítlCGlI Aetuales, 00. cl:., pl). 43:21 e 5.'3.
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A Constituição portuguesa é bem lextensa, mas é clara, consagra
de maneira detalhada os direitos e deveres Eundamentais:

Princípios gerais (Tit. I, arts. 12 a 23)

Direito. e

Deverei

Fundamenta.s

Direitos, }
liberdades e
garantias (Tit.
II; arts. 24 a 58)

Direitos e deve- }
res econômicos,
sociais e cultu-
r ais (Tit. UI,
arts. 59 a 79)

Direitos, liberdades e ga
rantias pessoais (Cap. I)
Direitos, iiberdades e ga
rantias de participação po
Utica (Cap. 11)

Direitos, liberdades e ga
rantías dos trabalhadores
(Cap. IlI)

Direitos e deveres econô
micos (Cap. I)
Direitos e deveres sociais
(Capo lI)

Direitos e deveres cultuo
rais (Cap. m).

Examinando os princípios político-jurídicos constitucionalmente
conformadores. GOMES CANOTIUIO ressalta a "decisão" socialista da
Constituição portuguesa: "O problema da extensão da idéia de demo
cracia foi "decidido" na Constituição portuguesa de 1976 através da
opção socialista. Para esta opção (que, de certo. não se identifica com
qualquer posição ou doutrina em particular) contribuíram vários fato·
res, todos eles expressos ou implícitos; nas considerações anteriores
sobre a gênese da democracia social e econômica: .) a democracia
social e econômica como indissociável do problema da reconversão da
estrutura dos meios de produção num sentido socialista; b) a demo
cracia social como uma "questão de trabalho" intimamente ligada às
classes trabalhadoras (cf. arts. 51 e 55}; c) a democracia social econô
mica com base no principio socialista, como forma de reação e con·
traposição a relações de produção capitalistas (cf, arts. 91l? e 96Q).

que, entre nós, se alicerçaram freqüentemente em sistemas políticos
autoritârios e fascisantes (cf. Preãmbulo); d) a democracia social e
econômica assente na apropriação coletiva dos principais meios de
produção como forma de garantia da efetivação de direitos sociais.
econÔmicos e culturais (art. 509); .) a democracia social e econômica,
alicer'Çada no principio socialista, como forma de garantia da abolição
da exploração e opressão do homem pelo homem u~f, sobretudo art.
99/c) (34).

(34) CANOTlLHO, J~ JORquJm Gomes. DIreito COBUtueional, vol, lI, Livre.
ria AJmed1na, Coimbra, 198L. p. 17<l.
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A Constituição portuguesa é das mais ricas em sugestões para o
exame de múltiplos aspectos do conteúdo e da temática dos textos
constitucionais. Vamos destacar alguns deles, para que não ocorra o
alongamento desse trabalho.

JORGE MIRANDA, em detida análise da estrutura constitucional
do Estado, conclui que Portugal é hoje um Estado unitário regional,
apesar de não ocorrer uma constatação expressa no texto constitucio
nal. Os elementos configuradores do Estado regional foram reforçados
pela revisão de 1982: "As regiões autônomas, como entidades político
administrativas que são, gozam de largos poderes, ainda que condi
cionados pela integridade da soberania do Estado (arts. 3Q, nQ 1, 2279,
D? 3 e 232'» (nó).

A COUliltituição portuguesa de 1976 fornece aspectos essenciais
para a averiguação de temas como:

- inércia legiferante;
- omissões inconstitucionais;
- problemática da força normativa da Constituição;
- não cumprimento da Constituição.

Convém ressaltar, também, a caracterização de imposições, fins
e tarefas das normas e princípios constitucionais. As omissões juri~

dicamente relevantes merecem destaque: "Pode haver inconstitucio
nalidade por omissão de atos políticos ou de governo. Entre outras
hipóteses, pense-se na não marcação do dia das eleições do Presidente
da República e dos Deputados (art. 1369, alínea b, da Constituição),
na não designação de titulares de cargos constitucionais (arts. 136Q,

alfneas f, h, I, m, n e p, e 1669, alíneas 9 e h, na não promulgação
de leis da Assembléia da República quando devida (arts. 137Q, alínea
b, e 139(>, nQs 2 e 3), na falta de referenda ministerial igualmente
quando devida (art. 143Q), etc. Tão variadas se configuram estas hipó
teses que se compreende terem de ser diversos Oi efeitos jurídicos
que lhes hão de corresponder - desde a responsabilidade poHtica à
responsabilidade criminal dos titulares dos cargos (porque algumas
situam-se no limite da ruptura institucional ou do golpe de Estado)
e raramente - o que torna o problema mais agudo - se prevê supri
mento por órgãos diferentes" (36).

Com o crescimento de princípios e normas econômicas, que regem
juridicamente a organização e o funcionamento da ordem econômica,
(35) MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo 111. Estrutura

Constitucional do Estado, Coimbra Editora, Ltda., 1983, pp. 228 e 229.

(~6) MmANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo n. Introduçãú
à. Teoria da Constituição. Coimbra Editora, Ltda., 1983, 2.8 ed., pp. 394 e 395;
CANOTILHO, JQl;é Joaquim Gomes. constituição, Dirigentes e Vin81JJaçii.o
do Legislador, ob. cit., pp. 352 e 353.
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ganha curso a caracterização de Constituição Econômica, que merece,
atualmente, múltiplos trabalhos, nos quais são destacados temas como:

1 - Constituiçào Política~ CDnstituição Social e CQnstítw-
ção Econômica;

2 - Conteúdo da Constituição Econômica;

3 - Regime econômico;

4 - Sociedade sem classes: socialização dos meios de pro
dução e da riqueza (art, {l1';I d); a apropriação coletiva
dos principais meios dei produção e da riqueza (arts.
SOl? e 290Q); transformação das estruturas econômico
sociais (art. 99, d); abolição da "exploração e opressão
do homem pelo homem", (art. 99, c) ;

5 - Classes trabalhadoras: "a República Portuguesa é um
Estado democrático ... que tem por objetivo assegurar
a transição para o socialismo mediante a criação de
condições para o exercício democrático do poder das
classes trabalhadoras".

GUILHERME d'OUVEIRA MARTINS enumera os seguintes prin
cípios na Constituição de 1976;

U a) subordinação do poder econômico ao poder político de
mocrático;

b) coexistência dos diversos setores de propriedade, público,
privado e cooperativo;

c~ apropriação coletiva dos principais meios de produção e
solos, bem como os recursos naturais;

d) planificação democrática da economia;
e} desenvolvimento da propriedade social;
f) intervenção democrática doS trabalhadores" (li.).

JORGE MIRANDA, na apresentação do quadro constitucional em
que foi elaborada a Constituição de 1976, destaca que como outras
Constituições do século XX, como a de Weimar e a recente Consti·
tuição espanhola, o texto português sofreu diversas influências. com
orientações ora em equilíbrio, ora em tensão, e salienta: "A comple·
xidade constitucional revela-se na parte II (sobre direitos fundamen
tais) na correlação de direitos, liberdades i e garantias e direitos econô
micos. sociais e culturais; na parte II {sobre organização econômic~~

na inserção de três setores de propriedade de meios de produção -

(31) MARTINS, Guilherme o'Oliveira. Liç.õessobre .. C6ulltuiçi9 Eeooilmie~

P~. vo1. I, Assoclaçâo Acadêmica. da Faculdade de Direito, LISboa.
1983/'. p 65; MONCADA, Luis S. CabrBl de. A PtobJemitJca JUJ'ídll'& do
Planejamento Eeonimlco, 00. ci~.
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público, cooperatívo e privado - e de mecanismos de mercado e
plano; na parte III (sobre organização do poder político), na conjuga
ção do Estado unitário e autonomias regionais e locais, de democra
cia representativa e democracia participativa e de vários órgãos de
poder; enfim, na parte IV (sobre garantia e revisão da Constituição),
na articulação entre fiscalização juridica e fiscalização poliUca, entre
fiscalização jurisdicional difusa e fiscalização concentrada e entre fis
calização concreta e fiscalização abstrata" (38).

Esse trabalho destaca as particularidades do sistema de governo,
considerado como produto de forças diversas, contraditórias na ori
gem. Ao caracterizar o sistema de governo de 1976, aponta "preocupa·
ções derivadas da experiência histórica portuguesa", "razões de indo
le tática e conjuntural" e, além dessas premissas, aspectos da versão
original da Constituição, através de regras constitucionais que reve
lam aquele modelo, para chegar ao seguinte entendimento:

"- Nem de sistema de governo parlamentar clássico
(dado o estatuto do Presidente da República);

- Nem de sistema de governo presidencial clássico
(porque o Governo é órgão autônomo e responsável perante
o Parlamento e este pode ser dissolvido pelo Presidente da
República);

- Nem de sistema de governo presidencial sui generis,
de tipo gaulista (pois, por um lado, o Presidente da Repú
blica não preside por sua iniciativa ao Conselho de Ministros,
não pode assumir poderes extraordinários em situações de
necessidade e não pode provocar referendas, e por outro
lado, a Constituição francesa de 1958 só prevê responsabili·
dade do Governo perante o Parlamento);

- Nem de sistema de governo representativo simples
de Chanceler como o da Constituição de 1933 (porque a ação
do Presidente da República está coordenada com a do Con
selho da Revolução, a Assembléia da República tem uma
forte posição constitucional e o Primeiro Ministro não é
comparável ao antigo Presidente do Conselho)" (3B).

O publicista JORGE MIRANDA, que se tem esmerado no estudo
das instituições políticas e copstitucionais, tanto de Portugal t como
em reflexões no direito comparado, que anteriormente já havia feito
considerações sobre o Chefe do Estado e o Presidente da República,
além de enfocar a posição constitucional do Primeiro Ministro e o
Presidente do Governo, ao longo das Constituições liberais, ou sobre
o Con$elho de Estado, conclui que a qualüicação mais adequada é a
de "sistema de governo semipresidencial". Reconhece que o sistema

(38) MffiANDA, Jorge. O Sist€ma Semipresidencial Português entre 1976 e 19"9,
separata da I\evista da Faculdade de Direito, ano XXV, pp. 193 e lU.

(39) MIRANDA, Jc.rge. O Sistema Semipresidencial Português eI'ltre 1976 e 19711,
ob. cit., pp. 197 e 198.
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de governo português de 1976 apresenta particularidades, apesar das
comparações que têm sido feitas com a Alemanha de Weimar, a
Áustria, Irlanda, Islândia e Grécia: HA diferença fundamental entre
os sistemas parlamentares e presidenciais, de um lado, e os semipre
sidenciais, de outro lado, consiste na existência. naqueles, de dois
órgãos políticos, autônomos e ativos e, neste, de três. Em sistema
parlamentar, são um Parlamento e um Governo, em independência
por integração; em sistema presidencial, um Presidente e um ParIa·
mento em independência por coorden.ação (Loewenstein); em sistema
semipresidencial, um Presidente, um Parlamento e um Governo"(~fl).

O sistema de governo português, antes e depois da revisão cons
titucional, recebe diversos tratamentos e exposições que procuram
configurá·lo como IiMmipre&idencial" ou ".-.gim- misto parl.ment.r
- presidenci.1 portugU&SIf {GOMES CANOTJLHOJ (~l).

MARCELO REBELO DE SOUSA, sobre o tema, relata:
"A revisão constitucional de 1982 introduziu algumas

alterações significativas no texto da Lei Fundamental entra·
da em vigor em 25 de abril de 1976. Um dos domínios em
que tais alterações alcançaram maior expressão. chegando a.
provocar larga controvérsia doutrinária e política, foi o do
sistema de governo.

Não que se tratasse de matéria pacifica antes mesmo
do processo de revisão entretanto verificado. Pelo contrário,
poderia mesmo afirmar..ge que: desde 1976 se multiplicaram
as teses acerca da qualificação Ido sistema de governo vigen·
te em Portugal" (42).

Os estudos sobre o sistema de governo, que normalmente impU
cam nas relações entre Executivo e Legislativo, desenvolvem virias
temas correlatos como ratificação de decretos·leis, estado de exceção,
sistema partidârio e outros assuntos (fI).

((O) MIRANDA, Jorge. O 8i8tem1l. Beml.presldertclal Port.UiUê:> entre une e 19111.
00. cit., p. 200; idem. A Posiçlio C&nstJtu.c1011~ do Primeiro-Ministro, extrsi<fo
do n.o 33 (abrillma!o/junho de 19811) da 1le"1ÂIl DealOCt'ada fi UberdlaCle.
Instituto Democracia e Liberdade. Ll.sboà; Idem, Chefe tio EIIhdo. Atllntlda
Editora, S.A.R.L. Coimbra. 1910; l<k!m. o..-Ih. de- Estado. Co1mbr1l., 1970:
idem. Decreto. Coimbra, 1974.

{4H CANOTILHO, JOfié Joaquim Oome8. Db'eJto Constfillclonal. Livraria Alme
dina, Coimbra, 1983, 3." etl., 1.0 vol., p. 1588.

(-&2) SOUSA. Marcelo Relxlo de. O Slatema de ~l'Jto Pemuraê_ anta e
dep8J da Re.,ilio Conáitaclonal. Cornltlo, LIaboa, 19U, p. 11; MORAIS,
IsaltlDo A.; ALMEIDA, José Mário Peneira ele; PINTO, Ricardo LeIte.
O SiatelUo de Govemo Semlttrestdea.ci&l. (O Ca.M Portllpb). Editorial NoU
elas, Lisboa. 1004.

("-1) aIMAO, Jorge. Da RaUflcação dO& Decret06-Lels. Cognitlo. EÁHOII de Dlll'lio
Plib1ko. n.o 4. LisbD8. 1984; MORAIS, CarlOll BIanco de. O Estado de Exoep
ç~o. F.atudoe de Db'eito Pílblieo, n." 6, Covn1t1o, LUboa. 1984; NADAiS, Anto
nio Alberto Q. A. Gooçalves. EAtudOll de D.lnl1.o PübUco. n.O 5, Cognitio.
LisbOlL. 1984; LOPES, Pedro Santana; BAM060. JOf'k Durão. SIltema de
Govemo e Slstema P&l1ldãrIo. Livraria Bertrand, 1980.

uo
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Merece destaque o Tribunal Constitucional, cujos antecedentes
próximos decorrem da Constituição da República Portuguesa que
consagrava o sistema de fiscalização da constitucionalidade, baseado
no papel designado pelo Conselho da Revolução, coadjuvado pela
Comissão Constitucional, traçada pela Segunda Plataforma de Acordo
Constitucional, consagrada entre o MFA e os partidos políticos, em
fevereiro de 1976. O Tribunal Constitucional renova o sistema dos
modelos austríaco, federal·alemão, ital iano e espanhol. chegando-se
à seguinte solução: "Em face dos dados expostos, desde já se pode
verificar que a criação do Tribunal Constitucional foi objeto de aten
ção da doutrina e dos principais protagonistas político-parlamentares.
A solução final, encontrada no processo de revisão constitucional e
que se contém no art. 284? da Constituição e no art. 129 da Lei n,?
28/82, é substancialmente diferente das propostas apresentadas e
a que acabamos de fazer referência;

- ao contrário das várias soluções preconizadas, o Tri
bunal Constitucional tem uma composição que decorre, dire
ta ou indiretamente, de uma única fonte de designação, a
Assembléia da República;

- na composição do Tribunal estabelece-se uma quota
mínima de magistrados de carreira (obrigatoriamente três
dos dez designados pela Assembléia da República e os três
ulteriormente cooptados), só podendo ser juízes do Tribunal
juristas;

- os juizes, cujo mandato é de seis anos (art. 2489, n~ 3,
da Constituição), elegem de entre os seus membros o Presi·
dente do Tribunal (art. 284?, nQ 4), que tem assento no Con
selho de Estado (art. 1959, alínea c da Constituição) (11).

Dentre as diversas inovações do constitucionalismo de Portugal,
torna-se obrigatório o destaque ao Provedor de Justiça. A instituição
está prevista na Constituição da República (art. 249, n9 3), funcionando

(44) NADAIS, Antonio; VITQRINO, Antonio; CANAS. Vitalino. Lei Sobre Orga
ninçiio, FuncionlUllento e prooesso do Tribunal' Constitucional (Introdução
e Normas Complententares). AAFDL, Lisboa, 1984, pp. 15 e 16; MIRANDA,
Jorge. Sobre a previsível criação de um TribWlal Constitucional. separata
n." 15, Revista Democracia e Liberdade, junho, 1980; idem, Um projeto de
:Revisão Constitucional. Coimbra Editora, 1980; CANAS, Vitalino. Introdu
ção às Decisões de Provimento do Tribunal Constitucional. Os seus efeitos
em particular. Estudos de Direito Público, n,o 2, Cognitio, Lisboa, 1964;
ALMEIDA, Jooé Mário Ferreira de. A Justiça Constitucional em PortugaL
Notas para um Estudo, :&\!tudos de Dinlito Público, n.o 9, Lisboa, Cognitio,
1985; MIRANDA, Jorge. Contrfbuto para Uma Teoria da. Inconstitucfona..lf·
dade. Lisboa, 1968; FIX-IAMUNDIO. Héctor. Ley sobre la Organización, FUn
ciones y Procedimento dei Tribunal Constitucional Português, Instituto de
Inwstigaciones Jw-Idicas. BoJetJn Mexicano de Derecho Compa.rado. UNAM,
Nova Série, ano XVIII, número 52, janeiro/abril, 1985, pp. 145 e ss.
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de conformidade com o Estatuto do Pro..edor de Justiça, aprovado pela
Lei n.1} 81/77, de 22 de novembro. <Criado na ordem jurídica portu
guesa, como um órgão público independente. Os vários estudos que
saíram em Portugal mencionaram a Bua ligação com o Ombudlman,
originário da Suécia, de conformidade com a Constituição promulgada
em 1809. Outros países, com o tempo, seguiram aquele exemplo: Fin·
lândia, Dinamarca, Noruega, Suiça, França, 'Reino Unido e Espanha.
Foi recomendado, em 22 de janeiro C1e 1975, pela Assembléia Parla
mentar do Conselho da Europa.

É considerado como defensor do povo, junto do Poder, visando
assegurar a justiça e a legalidade da Administração Pública, por meios
informais e expeditos. Exerce controle sobre a Administração Pública,
com a finalidade de garantir as liberdades fundamentais, estabeleci
das em favor dos cidadàos. Recebe reclamações acerca de atos ou
atitudes de elementos ou serviços da Administração Pública, incluindo
autarquias locais, serviços e empresas públicas, pessoas coletivas de
direito público. O Provedor de Justiça não tem poder decisório, não
pode modificar ou anular atos administrativos, mas apenas .-.comendar
a sua modificação ou anulação. Age por iniciativa própria, efetuando
averiguações que cheguem ao seu conhecimento. A reclamação pode
ser feita, também, ao agente do Ministério Público da Comarca de
residência do interessado, que encaminhará ao Provedor de Justiça,
através da Procuradoria-Geral da Repl1bUca (4~).

A Reforma Constitucional de 1982, I que operou modificações no
texto de 1976, tem grande significado na evolução constitucional de Por,
tugaJ. ISALTINO MORAIS, JOSf;. MARlOiF. DE ALMEIDA e RICARDO
L. LEITE PINTO, em Comentários ao texto constitucional, destacam,
através de remissões, alterações e fonles, as alterações ocorridas no
texto de 1976, pelas quais podemos I*'Ceber (} seu alcance e reper·
cussão. Os princípios fundamentais obtiveram atualizações, suprimindo
as referências ao processo revolucionário, à transição ao socialismo e ao
papel das forças armadas. As alterações foram feitas, também, na parte
referente aos direitos e deveres fundamentais. As variações da orga
nização econômica sâo suaves. Foram feitas modificações na organiza
ção do poder político, outras reformas foram feitas no que se refere à

(45) CORREIA, Fernando Alves. Do Ombudamãn ao ProvHor de Justiça.. Coim
bra, 1976: Prol'ec1or de JWI~", secretaria de El'Itado da Comunicação 8odal,
DlreçAo-Geral da Divulgação. Lisboa, 1978; Ao Inefieãeia dos meiOl tndi
don..is de controle da ..Uridade admlnlltraUu • o ..panociDIeDto da 1~U!'a

do Ombudaman come c1eleDlOr dos direi... e gM'lUltiaa blCUrid1llÜl. L1.sboa.
de:r.embro. 1!H10; Relatório do Provedor d4l Justiça a Assembléia. da Rep~Un,
1976. secretaria de Estado da Comunicaçlo SOcial - Direção-GeraJ de Divul
gação; idem. 1m; idem, 1979; idem, 1980, 8ervlqo ~ Provedor de JusUça:
(l:Iem, 1981; idem, 1982; idem, 1983; idem. 198•.
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Assembléia da República, ao Governo, às Forças Armadas, Tribunal
Constitucional, garantia e revisão da Constituição (li,).

5. O Congresso Constituinte de 1916-1917, no México

Considera-se que os primórdios da obra constitucionalista da Revo
lução mexicana começam com a Constituição de 1857. Vários documen·
tos e fatos antecedem ao processo revolucionário (programa do Partido
LiberaI de 1906. o Plano de San Luis de 1910, o Plano PDlítico Social
de março de 1911). O Plano de Texcoco (1911), o de Ayala (1911),
o de Santa Rosa (1912) inspiravam reformas políticas, sociais e econô
micas. Modificações políticas, proteção aos trabalhadores, abolição de
monopólios, reforma agrária, restituição de terras usurpadas, expro
priação dos latifúndios, medidas de fomento ao setor rural, eram
temas permanentemente discutidos. Democracia, direitos do homem,
divisão de poderes, sistema representativo, regime federal propiciam
a transformação da ordem econômica e sociaL

A preocupação em convocar um Congresso Constituinte, com
objetivo de consagrar as idéias da Revolução, veio com o movimento
constitucionalista liderado por Carranza. O governador de Coahuila
proclamou a ruptura com a ordem constitucional vigente. Destaca-se
aí o Plano de Guadalupe, que, conforme MIGUEL DE LA MADRID
HURTADO, não era um documento ideológico, antes técnico, mas que
deu nascimento ao movimento constitucionalista, com a preocupação
de estabelecer uma ordem constitucional legítima. Esse plano não
deu destaque às inquietações econômico-sociais da Revolução. Para
Carranza formular um programa de reformas sociais poderia criar
obstáculos para o êxito político e militar imediato, alarmando as
resistências. O chefe do exército constitucionalista, em seu pronun
ciamento na primeira reunião da Convenção Revolucionária, de 3 de
outubro de 1914, destacou que eram necessárias reformas que não
ficassem com preocupações apenas políticas. Temas como o problema
agrário, escolas, salário real, limitação da jornada de trabalho, des
canso semanal, acidentes de trabalho e várias medidas necessárias
à melhoria da situação da classe operária. Desenvolvia a eqüidade
trihutária, reforma bancária, com a criação do Banco de Estado.
Entretanto, Carranza definiu formalmente o movimento constitucio
nalista, consagrando a reforma social. As reformas eram consideradas

(46) MORAIS, Isaltino; ALMEIDA, José Mário F. de; PINTO. Ricardo L. Leite.
Constituição. Reptiblica Portuguesa..4.not:W"a e Comentada. Rei dos Livros,
Lisboa, 1973; MIRANDA, Jorge; CARVALHO. M. Vilhena de. Constituição
da. República. Portuguesa. Depois da. Primeira Revisão. Verificação do texto
e notas de Jorge Miranda e M. Vilhena. de Carvalho. Editor Rei dos Livros,
Lisboa, 1982; PINTO, F, Sousa, Constituição da República Portuguesa. Ano
tilodlt. Livraria. Almedina, Coimbra, 19&2; CUNHA, Maria Manuela Moraj~;

REGO, Víterbo do Rosario. Consf,ituJção da República Portuguesa. A Lei e
o EspírHo de uma Lei FundamentaL Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1983.
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indispensáveis para a consagração da igualdade entre os mexicanos.
Foram anunciadas leis agrárias. favorecedoras da pequena proprie
dade, dissolvendo os latüúndios, com devolução aos nativos de suas
terras. Leis fiscais procuraram fixar um sistema eqüitativo de impos-
tos; normas para melhoria dos trabalhadores; liberdade municipal
como instituição constitucional; reorganização do exército; reforma
eleitoral; independência do Poder Judiciãrio; revisão da'il leis dveis;
reforma dos Códigos; revisão das leis referentes à exploração de
minas, petróleo, águas, bosques e os demais recursos naturais; des
truição dos monopólios. As propostas de Carranza visavam um efetivo
gozo dos direitos e a igualdade perante a lei.

As Adiciones ai Plan de Guadal.- e o ato político de Carranza
forneceram. os dados ideológicos e institucionais da Revolução mexi
cana, com o recolhimento das tendências dos grupos revolucionários,
objetivando-se a sistematização de um regime jurídico que garantisse
a5 reivindicações populares, impulsionadoras da luta armada.

Carranza criou uma Seção de Legislação Social que preparou
vários projetos legais, destacando-se, ainda, a Lei do Município Livre,
a Lei do Divórcio, a Lei Agrária, de 6 de janeiro de 1915, a Operária,
na mesma data, as reformas do Código Civil.

A convocat6ria do Congresso Constituinte, com Venustino Car
ranza, inicia-se no dia 14 de setembro de 1916, quando foi promul
gado o decreto de reforma do Plano • Ou".lupe, que tinha como
propósito convocar a reunião do Congresso Constituinte. O Chefe do
governo constitucionalista atingiu a liderança dos vários grupos revo
lucionários. Nas considerações desse decreto mostrava a necessidade
do exame das reformas politicas convenientes à nova Constituiçâo,
pelo que surgia a necessidade da convocação de um Congresso Cons
tituinte, expressão da vontade nacional. Para Carranza, as reformas
estabelecidas na Constituição de 1857 não podiam impedir a mani
festação da vontade soberana do povo. que deveria exercer a f.culd.de
conltltuinte através de outros procedimentos.

A Constituição de 1857, em seu artigo 127, estabelecia o proce
dimento de sua própria reforma, por meJo de um órgão revisor da
Constituição, integrado por poderes constituidos. É principio essencial
da teoria constitucional democrática e da própria realidade polftica,
que o Poder constituinte do povo não pode ser limitado por disposi
ções jurídico-positivas, mesmo que sejam de nível constitucional.

O decreto transferiu ao encarregado do Executivo da nação poder
para convocar eleições para um Congresso Constituinte. Os requisitos
estipulados pelo decreto para ser Deputado à Assembléia ConsUtuinte
foram os mesmos exigidos pela Constituição de 1857. Esse decreto
estabeleceu que o Primeiro Chefe do Exército Constitucionalista e
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encarregado do Poder Executivo apresentaria ao Congresso Consti
tuinte um projeto de Constituição reformada, para que fosse discutido,
aprovado ou modificado. Os trabalhos desse Congresso, na discussão
e aprovação do projeto de reformas constitucionais, deveria ter a
duração de dois meses.

A convocação do Congresso Constituinte foi preparada por intensa
propaganda, justificando a necessidade do Ato convocatório, prepa
~ando a opinião pública para exame dos proJetos constitucionais.
Após ter conseguido unir as correntes divergentes, Carranza formali
zou sua idéia constituinte com esse decreto. Em 19 de setembro de
1916, surgiu a convocatória das eleições para o Congresso Constituinte,
sendo sua primeira reunião na cidade de Querétaro, no dia 1Q de
dezembro de 1916. As eleições realizam-se no dia 22 de outubro.
de conformidade com a lei eleitoral expedida no dia 19 de setembro.
O Congresso Constituinte qualificou e definiu as eleições de seus
membros. O Decreto Convocatório regulou, detalhadamente, as reu
niões do Congresso Constituinte.

As eleições ocorreram em 218 dos 246 distritos eleitorais. No dia
20 de novembro tiveram início as sessões preparatórias do Congresso,
sendo eleito presidente Manuel Amaya. Posteriormente, foi eleita a
Mesa Diretora do Congresso.

Carranza, em 1Çl de dezembro de 1916, ao dar início aos trabalhos
do Congresso, apresentou seu projeto de reformas da Constituição.
Nesse discurso configurou o caráter das reformas que propunha, criti
cando a Constituição de 1857: "os legisladores de 1857 se conforma
ram com a proclamação de princípios gerais, sem procurar levar em
conta as necessidades do povo mexicano; de modo que o código polí
tico tinha, em geral, o aspecto de fórmulas abstratas, que, apesar de
condensar conclusões científícas, de grande valor especulativo, eram
dotadas de pouca ou nenhuma utilidade positiva".

Mostrou que os direitos individuais consagrados pela Constitui
ção de 1857, apesar da declaração de que estavam assentados nas
instituições sociais, foram desrespeitados sistematicamente pelos
governos. As leis do juicio de amparo, que deveriam proteger os
direitos consagrados constitucionalmente, não tiveram a eficácia
almejada. Os princípios básicos da Constituição de 1857 não passaram
de belas esperanças e espectativas.

Denunciou a falta de eficácia de princípios essenciais da Consti
tuição, como: o da soberania nacional, o da divisão dos poderes, o
centralismo dos poderes estatais, a abdicação de competência por
parte do Legislativo, a federação:

"Soberania popular, gobierno representativo, derechos
deI hombre, división de poderes, sistema federal, principios
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todos ellos deI reglmen constitucional de 1857, eram para
Carranza ficciones políticas. Sin embargo, eI proyecto de
reformas que presentó a la consideración de la Asemblea
de Querétaro, se movió dentro de aquellos postulados. Ni
siquiera ]a experiencia reconoeida por eI rnismo acerca de
la vigencia, o, mejor dicho, la falta de vigencia de los
preceptos de la Constitución I liberal fue motlvo suficiente
para que los ideales constitucionalistas deI pueblo mexicano,
que venia tratandose de imponer desde 1824, fueran recha·
zados. Y es que en la condeneia del mexlcano los dogmas
políticos deI liberalismo han sido, desde la Independeneia, la
guia para la construcción de la realidad política dei pais" (~;).

Para MIGUEL DE LA MADRID HURTADO as reformas propostas
pretendiam reafirmar a estrutura essencial da Constituição de 1857,
com modificação de sua regulamentação e eficácia concretas. Desta·
cava-se, ainda, nos novos projetos:

a) proteção da liberdade humana;
b) finalidade essencial das Constituições~

c) reforma do capítulo das garantias, nos artigos referentes
ao "juicio de amparo";

d) bases da organização do Ministério Público;
e) maior independência do Poder Judiciário.

O Proieto Carrancista propôs refcxrmas para fortalecer a vigência
das leis modificadoras, consultada à Assembléia a necessidade de
submeter os estrangeiros, de maneira integral, à submissão às leis
mexicanas, na aquisição dos bens de raiz.

Discutiu·se, naquela época, a conveniência de ampliar o poder
eleitoral a todos os cidadãos, sem atender a qualquer grau de instru
ção. Pensava Carranza que não deveriam impor qualquer restrição
ao sufrágio, por considerá-la inoportuna e não política quando ocorria
uma RevoJução, assentada nas massas populares.

O projeto constitucional dedicou especial atençào à instituição
do Munidpio livre, bem como à organização e relações entre os Pode·
res Legislativo e Executivo, daí os criticos à Constituição de 1857.
Carranza propôs a ratificação das reformas feitas na etapa pré-cons
titucional.

Afirma-se que as reformas propostas por Carranza, em seu pro
jeto, situam-se dentro das previsões da Constituição de 1857. Consa·
gravam-se as decisões políticas fundamentais do constitucionalismo
mexicano, apenas retocando-as. Havia () propósito de fortalecer e

~47) HURTADO, Miguel de la Madrid. EstudiOl de Dereeho Constitucional. UNAM
- Instituto de InveslJgllciones Jurklicu.1 Unlversldad Naclonal Aut6noma
de México, México, 1977, pp. 37 e 38.
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realizar os postulados da Constituição anterior, desde que o movi
mento revolucionário a acatava.

A Constituinte, considerada como o órgão que expressava a von·
tade soberana do povo, não desprezou os postulados do texto anterior.

Nas discussões do Congresso ConsLtuinte de Querétaro havia
diversas correntes ideológicas. Naquela convenção, os assuntos refe
rentes à educação, religião e Estado foram objeto de diversas polêmicas.

Certos autores falam em Projeto de Constituição reformada,
quando tratam da liberdade de ensino. ~a problemática levantada pelo
art. 3Q do Projeto, estabeleceu-se a completa liberdade de ensino e o
laicismo: haverá plena liberdade de ensino; porém será laica q'J.ando
se tratar dos estabelecimentos oficiaiS de educação, sendo gratUIto o
ensino primárío, superior e elementar, realizados nos l'espectivos
estabelecimentos.

A Comissão de ConsE:uição apresentou à Assembléia uma emenda
que condenou o texto propos~o por Carranza, com a finalidade de
eliminar ::ompletamente a intervenção do clero no ensino. A corrente
moderada da Constituinte aceitou os termos do Projeto de Carranza.
A Comissão de Constituição retirou seu projeto original do artigo 39,
como havia sido redigido, que não foi de agrado dos moderados.

Consagrou-se a liberdade religiosa: todo homem pode professar
a crença religiosa que mais lhe agrada, praticar cerimbmas, devoções
ou atos do respectivo culto, nos templos e em seus domicílios, sempre
que não constitua delito ou falta apenada pela lei. Com isso, a Comissão
clareou o projeto, respondendo aos artigos da Ley Orgánica de las
Adiciones e Reformas Constitucionais de 1873.

Ko referente às relações entre o Estado e a Igreja, o arEgo apre
sentado pela Comissão seguiu de perto o projeto carrancista, com
modIficações substanciais.

O Congresso Constituinte que promulgou a Constituição mexicana
de 1857 discutiu os problemas sociais, mas não apresentou conclusões
definitivas. Já os Constituintes de Querêtaro, pela primeira vez, deram
destaque a pormenores do Oirei10 do Trabalho, desde que antes haviam
apenas discutido princípios gerais. como o da justa retribuição do
trabalhador.

A Constituição de 1917, ao consagrar os direitos sociais, realizou
uma profunda revolução no constitc:cionaJismo clássico. Outras Cons
tituições consagraram normas constitucionais, com a finalidade de de
ter:1unar princípios gerais do direito do trabalho: Espanha (1931),
Estônia. Finlândia, Grécia, Lituânia, Polônia, Turquia, Alemanha
(1919), Iugoslávia, Bolívia, Costa Rica, Chile, República Dominicana,
Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Brasil e Cuba.

A declaração constitucional dos Direitos Sociai~, através de sua
incorporaçâo ao texto da Lei Maior, foi um dos pontos essenciais da
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Assembléia Constituinte de Querétaro. iAtravés dela, a Revolução me
xicana remodelou a teoria constitucional da doutrina dos direitos do
homem, com novo entendimento sobre os fins do Estado, dando início
ao constitucionalismo social, como instrumento protetor da liberdade
e da dignidade da pessoa humana. Foi um dos pontos altos do Con
greiso Constituinte, por isso Carranza, em seu discurso à Assembléia,
afirmava que o Congresso teria a faculdade de legislar sobre "trabalho",
com a finalidade de defender os trabalhadores. Com o artigo 123,
surge o titulo constitucional denominado: 0.1 Trlblijo y I. Previti6n
Social. Esse artigo da Constituição mexicana de 1917 expressou os
anseios da Assembléia, elevando os direitos trabalhistas à categoria
constitucionaL Com isso, afirma MIGUEL DE LA MADRID HURTADO,
o Constituinte de Querétaro revolucionou a teoria constitucional clás·
sica, revisando a teoria dos direitos do homem e as idéias vigentes
acerca do Estado. A Constituição locaU2ou, ao lado das garantias clássi
cas dos direitos do individuo, as relações de trabalho. Ultrapassou o
llberalismo econômico, como suporte do principio da igualdade jurí
dica. A defesa dos direitos não termina na garantia da liberdade, em
uma justiça meramente formal, mas na garantia de condições ma·
teriais que tornem possivel o exercicio da liberdade e de uma justiça
concreta e efetiva. O poder público, para efetiva garantia dos direitos
sociais, não pode ser abstencionista, com o objetivo de proteger apenas
os direitos individuais, torna necessária a obrigação de atuar o Estado,
para gerar a eqüidade das relações trabalhistas. Aos Estados são im
postos os deveres de fazer, não podem ser um poder político neutro,
passivo perante os problemas econômicos e sociais. O Estado é um
partícipe da vida social e econômica (~II).

A Declaração dos direitos sociais, 'contidos no artigo 123, está
catalogada nas garantias da classe trabalhadora: garantias tutelares
do trabalhador individual, sem distinção de sexo, idade ou nacionali·
dade; regras diretas da prestação de serviços; garantias tutelares do
trabalho das mulheres e dos menores; garantias tutelares do traba·
lhador sindicalizado; garantias tutelares sobre jurisdição trabalhista;
garantias relacionadas com a previdência social; garantias sobre inte·
gração do trabalhador na empresa.

A reforma agrária é outro tema que teve destaque na Constitui·
ção. A distribuição da propriedade agrária, no principio do século XX,
(46) RORN. Hans-Rudolr. Reflex10nes sobre I el Constitucionalismo Social, en

OtJra Coletiva. E.,oIuclóD de la Ol"l'aDJud4n POUUc.e·CollRitlleional ea Am4í
rica Lati..- (1~50-197$). CoordenaçAo de: C[Jerardo Oil-valdlv1a e JOI'Ie Chá
ves Ta.p1a.. Un~verildad Nacional Aulónom.. de México. Méltico, urra, pp. 151
e Sll.; VICTOR, Alba.. Lu ldeu Sll(:~ c.ntempori.neu en México. MéJdco,
1960; FIX-ZAMUDIO. H~tor. IntloclReetón ai Ea&u41o dei Dereeho PNee8a1
Soeial, en Estudios en memorIa doe CarlOS Vlad., Mad.r:ld, 19615; LA CUEVA,
Mal'io dto TeMia de la ConMitu('ión. P!~logo l1e Jorlile ClU'P1zo. Editorial
Porroa, BoA., MéxIco. 198Z, pp. lO' e 8$.; idem. La Ide& deI Estado. Unl
verll1dad NlI.Cional Autón()tnB de México. Coor4enaclón de Humanidades.
México, 1975.
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não havia saído da etapa feudal. O latifúndio era a forma típica do
regime de propriedade da terra. Essa situação foi um dos fatores do
movimento revolucionário mexicano. Os grupos revolucionários, na
etapa pré-constitucional, tomaram providências para institucionalizar a
reforma agrária. A Lei Agrária, de 24 de maio de 1915, previa o fim
dos grandes latifúndios e a formação e fomento da pequena proprie
dade. Convém salientar, também, a Lei Agrária, de 6 de janeiro de
1915, lei básica de toda a nova constituição agrária no México.

Ao apresentar seu projeto constitucional à Assembléia, Carranza
assinalou a faculdade constitucional de expropriação por utilidade
pública, consagrada no artigo 27 do Projeto de Constituição; preten
deu·se a repartição de terras para fomentar a pequena propriedade.
A redação do projeto, em seu artigo 27, sofreu críticas, pelo que não
atendia às premências econômicas e sociais da Revolução.

O artigo 27 consagrou uma nova teoria constitucional mexicana.
como instrumento reformador das estruturas sociais e econômicas.
As medidas concretas para efetuar a reforma agrária partem de nova
concepção do direito de pmpriedade, condicionado ao interesse geral.
Deu novas responsabilidades ao Estado no campo econômico e sociaL
O poder público deveria criar nova estrutura agrária, com a criação
de nova ordem econômica. Regulamentou os bens do subsolo, reser
vando-os à propriedade nacional, limitando o acesso dos particulares
aos mesmos, a não ser por concessão do Estado.

O Congresso Constituinte de 1916-1917, através das decisões da
Assembléía de Querétaro, contribuiu para que a Constituição de 1917
tivesse importantes inovações. O Congresso Constituinte de 1916·1917
teve base e apoio popular. A Assembléia de Querétaro diferencia-se
do Congresso Constituinte de 1856, produto de uma aristocracia inte
lectual. Os constituintes de 1916-1917 fizeram trabalho mais ligado
às inquietações populares. Daí que a Constituição aderiu à vontade
popular, procurando representá-la e defini·la em termos constitucio
nais. :e considerada como um esquema programático de integração
política e social.

Vários estudos têm apreciado outros aspectos do constituciona
lismo mexicano, suas últimas modificações, as particularidades de seu
federalismo e as tendências do sistema presidencial (40).

149) CARPlZO, Jorge, fo'ederalismo en Latinoamerlcllo. UNAM - Instituto de
Investigaciones Jurídicas, MéxLCO, 1973; idem, La. reforma politica mexicana
de 1977. en EstudlGS ConMltuclOPales, México, 1980; idem. El PreskJeDclalisllIG
MeIkano. México. 1979, 2.~ ed.; GONZALEZ Casanova, Pablo. La. Demecracia
en Mé:l.1eo. México, 1969. 2.~ ed.; VALAD~, Diego. "Problem.a.s de la reforma
constitucional en el sistema mexicano". em volume coletivo, Camblos Consti
tudonales, México. 1977; idem, La Constltución reformada, en Der~hos dei
Plleblo Mexicano, México através dl!t sus Coru;tltudones, Mixico, 1979, Tomo
XII, 2,· ed.; TRUEBA URBINA, Alberto. La Primeta COllstltuci6n Poll(iea·
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cs. o modelo COM"'uinte do Peru

As Assembléias ConstitlDntes recebem influências múltiplas, por
ocasião de elaboração do texto constitucional. Algumas delas de ordem
fáUca, outras de conteúdo ideolóiico ou teórico. As crises econômicas
não deixam de ter, também, repercussões acentuadas, ao lado de diver·
sas orientações e solicitações que podem transformar o texto em. uma
espécie de cartilha de promessas.

DOMINGO GARCIA BELAÚNDE, em observações sobre o clima
constituinte da nova Constituição peruana, salientou que, no referente
ao aspecto ideológico, os Constituintes I sofreram influências do cons
titucionalismo europeu do pós-guerra. ,Eles conheceram essas idéias,
não nos tratados, nem na exegese doutrinária, mas na leitura rápida
dos próprios textos. Procuraram conhecer as Constituições da Ale
manha, de 1949; a italiana, de 1947, e o projeto espanhol de 1977, não,
ainda, a Constituição sancionada em 1978.

No período dos debates constituintes, as direitos humanos estio
veram na ordem do dia. Os pactos internacíonais das Nações Unidas
- direitos civeis e politicos; direitos econômicos, sociais e culturais
-, o Pacto de San José de Costa Rica foram constitucionalizados.

Outras Constituições latin<ramerican8S, acrescenta DOMINGO
GARCIA BELAÚNDE, foram revistas" como a mexicana, de 1917, e a
venezuelana, de 1961. Podem-se anotar repercussões das Constituições
da Argentina e da França.

Diferentemente de Congressos Constituintes anteriores, não houve
projeto oficial, nem extra-oficial de Constitqição. A Assembléia não
teve assessores, apesar de ter ouvido diversos setores e personalidades.
Não contou com assessores que orie~tassem a revisão de sua obra.
GARCIA BELAÚNDE destaca a colaboração remetida pelo professor
Albert P. Blanstein, qU9 nào foi aceita, apesar de o mencionado pro
fessor ser o editor da mais completa coleção de Constituiçàes do mundo,
em 14 volumes.
coau.uaçao Ik pquaa &Jlterl.clr

SClclal dei MIIDd-, México, 1971; Idem, Dereeho tioclal MmcaDo, México,
1978; MENDIETA Y Ntm'EZ, Lueio. ne.ecmD Soe.... México, 1980, 3.& ed.;
CAMPIU.O SAINZ, JOIIé. IM DereehOl te la~ HlIIJI&Q. .... Dere
chOll Sodal.. MéXico, 19d1; aEYEB NEVARl!S, Salvador. Apunte hiatórtCl)
&Obre los derechos socla1es, na obra .... J)en,e~ SOCialN dei Pueb" IlIbl.
eaD.CI, México. 1979, tomo I; FIX-ZAMUDlO, H6ctor. IntrodueclÓJ1 a1 estudlD
proc:esa1 lOmptU"atlvo de la proteDCión Intlem. ele los derecb08 humanos. n(J
livro coletivo, VeiDte AliGII deE~ te 1_ Defte"" H\IIQlUlOI, !UlC1co,
1974; Idem, VelDUoiDco Aíi. de EYOhlllló. de la .luücJa CIlDRl&lMlloaal,
lNt·I918. UNAM. Instituto de Investlgaclones Jar(dlcas. México, 1968; idem,
... Trilluna1etl CODs&UucJODNelI Y ao. Derecbos Ruman... unlvers.ldad. NaeJo
na! ÃlIltónom.a de Méxl.co, Méx.ico, 19110; Idem. ~ra CDletlva IColaboradore.s~

CABPIZO. !'IX-ZAMUDIO, O&ANT, LJIdóN RDJAS. P.t'&EZ CARRILLO.
QUlROOA., LAVU:, TAMOYO Y SALMORAN). La III&erpretAeiôn CO.llI
iDIlRa.l. UNAM. Instituto de Investlpctones Jurfelicas, México, 197~,
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Após a instalação da Assembléia, foram criadas Comissões espe·
ciais, encarregadas de redigir os anteprojetos de cada um dos titulos
que iriam compor a futura Constituição. Após elaborados, os títulos
parciais foram encaminhados à Comissão Principal da Constituição,
encarregada de coordenar e polir as diversas redações, chegando-se,
finalmente, ao projeto publicado em 2 de abril de 1979. No mesmo
mês teve inicio o debate constitucional, até junho de 1979, sendo em
seguida aprovado (:.1>).

A nova Constituição Política do Peru, sancionada e promulgada
pela Assembléia Constituinte) no dia 12 de julho de 1979) comparada
com o texto da Constituição PoUtica da República do Peru, de 1933)
sofreu modificações técnicas e de conteúdo. de índole bem substancial.

O Preâmbulo da Constituição do Peru salienta uma série de procla
mações que visam: a primazia da pessoa humana; a famDia; o trabalho;
a justiça. Pretende promover a criação de uma sociedade justa, livre e
culta, sem explorados, nem exploradores.

Desejando fundar um Estado democrático, baseado na vontade
popular, através de instituições estáv~is e legítimas, almeja ressaltar a
dignidade do trabalho, a superação do subdesenvolvimento e da justiça.

Importante, ainda, no Preâmbulo, é a necessídade de impulsionar
a integração dos povos latino-americanos.

O texto constitucional, em seu Título I, proclama os Direitos e
deveres fund.ment.is da pessoa. considerando-a como o fim supremo
da sociedade e do Estado. O Capitulo II destaca a F.mUla. dizendo que
o Estado protege o matrimônio e a familia, como sociedade natural e
instituição fundamental da Nação, sendo que as formas do matrimônio
e as causas da separação e dissoluçãO são reguladas em lei. O Capitulo
III dedica-se à segurança social, saúde e bem·estar, sendo qu~ o Capitulo
IV enumera a educação, a ciência e a cultura (o direito à educação e à
cultura é inerente à pessoa humana, art. 219).

O Trabalho merece um Capítulo especifico, o de número v: o
Estado reconhece o trabalho como fonte principal da riqueza. O
trabalho é um direito e um dever social. Compete ao Estado promover
as condições econômicas e sociais que eliminem a pobreza e assegurem
por igual a todos os habitantes da República a oportunidade de uma
ocupação útil e que os proteja contra o desemprego e o subemprego,
em qualquer de suas manifestações (art. 429).

A função pública foi consignada no Capítulo VI, de conformi
dade com a técnica constitucional utilizada pelo texto peruano.

(50l BELAÚNDE. Domingo Garcia. La Nueva Constituci6n Peruana. BoleUn Med
uno de IH:recho Comparado. Instituto de lnvestigaciones Jurldlcas, UNAM.
Nova série. ano XIV. n.u <W. janelro/ll.bril, 1981, pp, 269 e SIl.; CARPIZO,
Jorge. La Constiiqción Me"ka.n& de 1911. unlvers1C1ad Nacional Au~noma

do México. México, 1980.
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o Capitulo VII é dedicado aos direitos politicos, sendo que em
seguida estão definidos os "deveres".

A definição do Estado foi consagrada no Titulo lI, do Estado e da
Nação, com outros temas: da nacionalidade (Capitulo ll); do território
(Capítulo llI); da integração: o Peru promove a integração econômica,
pol1tica, social e cultural dos povos da América Latina. com a finalidade
de formar uma comunidade latino~amerlcana de nações (Capitulo IV,
art. lOOQ); os tratados (Capitulo V).

O Titulo fi foi consagrado à determinação do regime econÔmico,
cujos principios gerais definem que: o regimeeconõmico da Rep6blica
fundamenta-se em principios da justiça social, orientados para a digni
ficação do trabalho, como fonte principal de riqueza e como meio de
rialização da pessoa humana.

:e; tratado nessa parte da Constituição o seguinte temârio: recursos
naturais; propriedade; empresa; fazenda pública; moeda e banco;
regime agrário: as comunidades campesinas e nativas.

A estrutura do Estado, no que diz respeito aos seus órgãos, é
definida no Titulo IV, com as seguintes subdivisões; Poder Legislati.vo
(Capitulo I); a função legislativa (Capítulo ll); a formação e promulgação
das leís (CapJtuIo IIJ). A lei orçamentária mereceu um Capítulo especial:
A ley d. Presupuesto. O Poder Executivo foi consignado no Capitu·
lo V, consagrando o sistema de governo presidencial: o Presidente dA
República é o Chefe de Estado e personifica a nação. O Conselho de
Ministros definido no Capitulo VI, art. 21S9~ passa a ter funções impor
tantes, em colaboração com a Presidência. As relações entre o Presi·
dente do Conselho de Ministros e o Poder Legislativo desfiguram um
pouco o sistema presidencialista clássicoI pelo que poderiamos deno
miná-lo de "semipresidencial".

O Capitulo VII configura as caracterlsticas do "regime de exceção ll
•

No que diz respeito ao Poder Juditiárlo (Capitulo lX) e Conselho
Nacional da Magistratura (Capítulo X), a Constitui~ão é bem minuciosa
(arts. 2329 a 2499). O Ministério Público é considerado autÔnomo (art.
250Ç,).

Merece destaque o Capítulo dedicado à descentralização, Governos
locais e regionais: as municipalidades são órgãos de Governo local. Têm
autonomia econômica e administrativa em assuntos de sua competência
(Capitulo XII, art. 252,1.

O Estado garante a segurança da Nação. mediante a defesa nacio
nal (Cap,ftulo XliI, art. 2699).

Cria a Constituição um contencioso eleitoral (Jurado Nacional de
Elecciones) ao qual compete o exame dos processos eleitorais, conhecer
as matérias relativas ao exerdcío do direito de sufrágio, validade ou
nulidade das eleições, proclamação dos eleitos, expedição de diplomas
e os demais procedimentos eleitorais.

lU
- ----------
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Os Titulas V e VI tratam de dois temas substanciais para o const~

tucionalismo e a defesa dos direitos consagrados constitucionalmente:
garantias constitucionais e reforma da Constituição. Convém destacar
a criação do Tribunal de Garantias Constitucionais, órgão dedicado ao
controle da Constituição. Tem jurisdição em todo o territ6rio da Repú
blica, examinando: inconstitucionalidade (ação de inconstitucionalida·
de), "habeas corpus", "ação de amparo", esgotadas as vias judiciárias
(art. 2989) (iH).

Destacam-se, ainda, dois Títulos: disposição final (Titulo VII) e
disposições gerais e transitórias (Título VIII).

A Constituição vigente do Peru contém 307 artigos, estando rica
de conteúdos bem diversificados e abrangentes. As Disposições g~rais

e transitórias apresentam 18 indicações que refletem a constitudonali
zação desse proceSSO democrãtico.

A enumeração e a diversidade de conteúdo do texto constitucional
peruano leva-nos a reflexões sobre o conteúdo de um texto constitucio
naL Deve ser ele analítico ou sintético? Argumentos favortveis a um
ou outro posicionamento são lembrados. Deve a Constituição conten
tar-se, em alguns poucos artigos, em definir os pontos essenciais de um
determinado regime ou discriminar, de modo minucioso, todos os temas
ligados à diversidade da vida política, econômica e social? Alguns
lembram Constituições clássicas, e mesmo modernas, cujos textos ul·
trapassam, muito pouco, de uma centena de artigos, outras menos (a
Constituição francesa de 1958 tem 92 artigos, incluindo as disposições
transitórias). A questão não estã, apenas, em todo o texto ger breve ou
longo, mas na definição adequada e real dos grandes temas que impli
cam em uma correspondência entre a Constituição e a realidade
social (52).

7 . Brasil: Constituinte exclusiva e Congresso, com
poderes constituintes

Com o processo de democratização do Brasil, vários temas passa
ram a ser debatidos, sendo que não se pode negar a prioridade dada à
(51) FIX-ZAMUDIO, Héctor. Dos Leyes Orgánicas de Tribunale/l Constttuclonales

Latinoamericanos: Chile y Peru, Bo!etin Mexicano de Derecllo Comparado.
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, n.O 51, setembro/dezembro,
1984, pp. 943 e ss.; idem. Constitución y Proceso Civil en LatinoiUnlÍrica.
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1974.

(52) VANOSSI, Jorge Reinaldo. Etapas y Transformaciones deI Constitucionalis
mo Social (LOS problemas deI Estado social de derecho), Revista deI Colegio
de Avogados de La Plata. BU~nos Aires, afio XXIV, 0.0 2, 1982; QUIROGA
LAVIl1:, Humberto. Bases para una. nueva constituyente, Foro HooClurefio,
Revista dei Colegio de Avogados de Honduras, ano XLIII, n."' 27 e 28,
janeiro/abril, 1980; La constitution Française. A Constituição da França..
Edição bilíngue: Francês-português, adotada pelo referendum de 23 de setem
bro de 1958, promulgada em 4 de outubro de 195a, edição atualizada em
23 de novembro de 1983, serviços de pubIícaçôes em Iín~ua portuguesa, da
Embaixada da França.
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Assembléia Constituinte. Não apenas a sua caracterização como legI
tima, livre, soberana, autônoma, exclusiva ou aparlidãria, mas outros
aspectos de sua configuração doutrinária.

Nessa fase preparatória em que sio examinadas as questões deno.
minadas de pré-condições para a Constituinte, ou movimento pro..
constituinte, as preocupações são diversificadas.

Essa preparação para a Constituinte é considerada como prioritá
ria. Muitos dos levantamentos, até certo ponto, são contraditórios. Ao
mesmo tempo que propõem uma AsaembléJa Constituinte Nacional
exclusiva. independente dos Poderes eonstitlÚdos, passam a redamar
dos mesmos certo tipo de orientação_ Nem sempre a questão é enmi·
nada em profundidade, c()ntenta-ie em conceber um Poder Constituin
te, que não seja subordinado aos Poderes constitufdos, para que estes
não possam limitá·lo ou constrangê-lo.

Algumas providêndas são tomadas, como o direito do voto do
analfabeto, as eleições diretas para Presidente, a reformulação de
normas atinentes à criação de partidos poUticos, o restabelecimento da
autonomia das Capitais e de certos Municipios, com as eleições dJretas,
de conformidade com a Emenda ConsUtucional nQ 25, de 15 de maio
de 1985, alterando dispositivos da Constituição federal e estabelecendo
normas constitucionais de caráter transitório.

A ausência de análise mais profunda, no que diz respeito à natu
reza do processo constituinte, conduz a uma aceitação de que os atuais
Poderes são legitimas. desde que preparem a Nação para a Assembléia.
Nacional Constituinte. Entende-se, dessa maneira, que a nova ordem
constitucional terá legitimidade para elaborar a Constituição, de con
formidade com a Constituinte a ser con'ilocada.

AB definições em torno de uma Assembléia Nacional. C01\stituin~
(livre, soberana, autônoma), em geral, não aceitam a transformação do
futuro Congresso Nacional em Constituinte. Ao mesmo tempo, remetem
para o órgão constituinte a fixação do mandato presidencial, a opçio
pelo sistema de governo (parlamentar, presidencial, semipresidencill1
ou misto), inclusive a autoria de qualqllel' anteprojeto prelbninar e
orientador, sobretudo de Comissão proveniente do Executivo.

Nessa fase preparatória à constituinte, salienta-se a necessidade
de reformulação da legislação autoritária e da legislação eleItoral e
partidária, que possa macular a vontade popular, impedindo a auten
ticidade do processo eleitoral. Essa pretensão de purificação das
instituições politicas, viciadas pelo sistema autoritário, conduz à con·
denação das leis de segurança nacional, de imprensa e de greve. Ao
mesmo tempo, fazem propostas sobre anistia, questões trabalhistas,
organização sindical, disciplinação da poUtJca salarial.

----------_._-- ._~-_._-------
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PAULO BONAVIDES, discutindo a questão do Congresso Nacio~

naI como Assembléia Na~ional Constituinte, afirma:

"O Congresso Nacional, dotado de poderes constituintes
plenos, não nos parece todavia a solução mais aconselhável
para afastar as dificuldades da crise e debelar ou romper o
bloqueio de legitimidade com que se defronta o Pais, há
mais de vinte anos". Em seguida, acrescenta: "Com o Con
gresso Nacional transformado em Assembléia Nacional
Constituinte, teremos a assemMéia mais poderosa e concen
tradora de poderes de toda a história constitucional do Pais"
(Comissio de Constituição & Justiça - Simpósio soare Tema.
Constitucionais - 12·9·85).

Em sua predsa análise, perante a Comissão de Constituiçãe e
Justiça da Câmara dos Deputados, PAULO BONAVIDES assim retoma
o problema:

"Que poderes acumularia o Congresso Nacional? Em
primeiro lugar, aquele que tem sido de rejeição clãiska,
inconciliável com a natureza representativa dos sistemas
políticos, ou seja, exercitaria, a um tempo, a função cOBSti
tuinte e a função legislativa ordinária. Mas iria além, como
não foram assembléias semelhantes em pais que percorre os
caminhos da liberdade democrática: acumularia, em verdade,
quatro funções ou poderes: o poder de fazer a Constituição
nova, o poder de reformar a velha Constituição, o poder de
fazer a legislação ordinária e, finalmente, quando refluísee
ao caráter de poder constituído, o poder ou competência que
também lhe compete, por uma de suas Casas, de superin
tender a paz e harmonia do sistema federativo no exercício
de atribuições constitucionais vígentes."

A restauração da legitimidade, da ordem democrática no Brasil,
esbarra com a descrença nas instituições vigentes, na falta de credi
bilidade nos órgãos do poder. Mesmo assim, o caminho da Consti
tuinte, apesar de seus entraves, é considerado o mais puro para essa
operação saneadora, para chegarmos a uma ordem legal ju.9ta, aberta
c legitima. Essa nova ordem não deverá ser apenas uma democracia
formal, nos termos de uma democracia política clássica, mas uma
democracia econômica, social e participativa.

A perspectiva de uma Constituinte exclusiva e plina, com todas
as conseqüências e abalos institucionais, não deveria perder a sua ori·
ginalidade, que passa a ser enfraquecida, através de normas prévias
vigentes para limitá·la e autorizá-la. Em termos mais completos, a
Constituinte retiraria a legitimidade de si própria, considerando-se
como ato originário praticado por poder político de fato; daí vai a
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distância que a qualifica e distingue dos procedimentos de reforma
ou emenda. nem sempre muito criativos.

Dentro dos dilemas propostos para a convocação de uma Consti
tuinte exclusiva ou a aceitação de UJIl Congresso Constituinte, várias
têm sido as reflexões sobre a instalapo da Constituinte. Tem·se feito
até uma revisão sobre as sucessivas convocações de Assembléia Cons
tituinte ou Congressos Constituintes no Brasil, ocasião em que são
apontados vícios e falta de autenticidade representativa. Salienta-se
a posição do Executivo em procedimeltos anteriores (1822, 1889, 1933,
1945, 1967), sendo que a maioria pretende destacar apenas três opor
tunidades que elaboraram as Constituições de 1891. 1934 e 1946, sem
deixar de apontar as discussóes que se travam sobre a qualificação
constituinte plena das mesmas.

Com essas perplexidades de uma formulação ou reformulação da
vida constitucional doE5tado brasileiro, sem esquecer a necessidade
de restaurar a própria sociedade, vive-se a expectativa de elaboração
de uma nova Constituição, que possa excluir o germe autoritário.

Lembrando as Constituintes anteriores, o debate nacional atenta
sobre diversas possibilidades que surgem da convocação de uma Cons
tituinte, no que diz respeito à acumulaçio da função constituinte espe·
cifica, com a função legislativa ordinária. Nos exemplos anteriores,
ao ser eleita a Constituinte, ela pass8'Va a exercer, também, as funções
inerentes ao Congresso, as respectins atrIbuições decorrentes do
sistema bieameral.

A experiência constituinte anterior sofre várias criticas, sendo
que muitas delas são lançadas, também, ao atual processo constituinte,
que não será aberto e pleno, mas domiDado por certos grupos oligár
quicos. Essa ausência de representatividade da sociedade brasileira
contaminará, fatalmente, o texto a ser elaborado, ocasionando grande
decepção para o povo.

Ressente-se da ausência popular no debate constituinte, apesar
do entendimento de várias camadas de que ele é um dos principais
temas da discussão poUtica dos dias de hoje. As dúvidas quanto à
forma de convocação, os critérios para uma cOmposição, o alcance de
suas deliberações. com o objetivo de configurar uma legitimidade
autêntica, contribuem para os posicionamentos céticos. Mesmo assim,
pretende-se que a Assembléia seja o condão de amplas transforma
ções sócio-econômicas, que possam gerar melhores padrões de justi
ça: "Em que medida existem condições' para a legitimação de uma
ordem democrática no Brasil contemporâneo? A resposta a esta inda
gação, objetivo deste trabalho, à primeira vista, parece desanimadora.
À medida que o Pais vem vivendo uma ampla crise estruturaI~ da
qual se destacam a falta de credibilidade do regime, a fragmentação
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de seu aparelho burocrâtico, a desorganização de seus procedimentos
administrativos, a anomia de sua ordem constitucional e a desmorali
zação de sua autoridade, a legitimação do poder está a exigir um novo
pacto, um novo contrato, uma nova Carta Magna. Esta, por sua vez,
somente será passivel a partir da convocação de uma Assembléia
Constituinte, cuja grande tarefa é a de fornecer o enquadramento
formal das bases nacionais de convivência política emergentes do atual
processo de redemocratízação" (113).

PAULO BONAVIDES destacou, no período que precedeu a insti·
tucionalização de um Congresso Constituinte, que:

"Deve convocar-se a Constituinte como órgão de sobe
rania e não como órgào de representação, conforme aconte
cerá se o futuro Congresso Nacional, da legislatura de 86,
exercitar a função constituinte. Uma Constituinte legítima
totaliza o poder político da coletividade nacional numa oca
sião histórica em que se faz mister definir os fundamentos
institucionais da organizaçâo jurídica de um povo. Fruto das
deliberações daquele órgâo, essa organização aparecerá
formalmente fixada em documento que será a ata do novo
pacto político.

Limitando poderes, estabelecendo competências e decla
rando direitos, toda Constituição, segundo o sentido em que
a tomamos, é, em primeiro lugar, um sistema de valores.
Serve de base ao Estado social, que ela provê de um denso
teor democrático. A Constituinte e a Constituição significam
passos fundamentais no processo de legitimação do poder
em cada sociedade democrática.

Nesse momento em que se fere o debate sobre a Consti
tuinte, hã pelo menos no Pais uma consciência já formada
em grande parte do povo de que a futura ConstItuição não
deve ser o artefato de elites pri.vilegiadas nem de uma classe
politica desmembrada da vontade popular" el ).

A convocação de uma Assembléia Constituinte, como instrumento
de derrocada da "ordem constituída", reordenadora das instituições
politicas, jurldicas, econômicas e sociais, em certa fase, gerou maio
res expectativas. Recomendou-se nítida separação entre os órgãos e

(53l FARIA. José Eduardo. A Crise CoDStUucionltJ I!l a. Resta.ura.ção da Lqitimi-
«ade. sergio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre. 1985, p. 11: RU8S0MA
NO, Rosah. Poder Constituinte e Assembléia Constituinte. Revista. do IARGS.
Porlo Alegre, janeiro, 1983.

(54) BONAVIOES. Pa.ulo ConstitUinte Aberta. A Revolução ser--! armas. Jornal
do Bra3ll. Caoomo Especial, 9 de junho de 198:i, p. 1; C:JNllA, Fernando
WhJtaker da. A Limitação do Poder Consl.ltulnie. Revista de InfonnaçlW
LelrisJaiiva. Senado Federal, Subsecretaria de Edlçõc:; Técnicas. n." 81. jane~

lO/março. 1984, PP. 153 e 88.
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os métodos de decisão, através de uma Assembléia especial, que seria
eleita expressamente para os trabalhos oonstituintes.

A Assembléia Nacional Constituinte é reconhecida como uma
necessida~e. mas não podemos deixar de apontar que ocorreram dis·
torc;ões que não foram corrigidas. Prendeu-se uma Constituinte que
seria a via onde toda a sociedade civil, através de seus legitimos
representantes. deveria encontrar, de conformidade com a heterogenia
de interesses, a convergência para o en~jo de um pacto social autên·
tico.

Essas reflexões denunciam a falta 'de representatividade consti
tuinte do Congresso Nacional, com poderes constituintes. A futura
Constituição, elaborada por esse Congresso, poderá, dentro de pouco
tempo. ser questionada em sua legitimidade e sua autenticidade:
HAntes de tudo, é preciso lembrar que I) atual Congresso Nacional,
que seria encarregado das reformas. tem precária representatividade.
A par dos senadores indiretos, os "biônicos" escolhidos pelo General
Ernesto Geisel e não pelo povo, existe um grande número de Sena·
dores e Deputados que só obteve um mandato valendo-se do uso da
máquina administrativa, da corrupção económica e de outros artifícios
dessa espécie. propiciados pelo sistema eleitoral e partidário.

Além disso. é preciso considerar que o caráter antidemocrático
está em toda a Constituição vigente e não apenas em alguns disposi
tivos. Considera·se também que a Constituição consagra um sistema
político, econômico e social injusto. que precisa ser alterado em pro
fundidade, não bastando alguns remendos. :t exatamente por isso que
os próprios lIderes dos movimentos pelas I eleições diretas reconhecem
que essa conquista, embora podendo representar um progresso, será.
insuficiente, pois poderá significar apenAI .t substituição de uma peça
da máquina de produzir injustiças, qUI!! é o atual sistema constituo
cional brasileiro" (~:I).

A fórmula consagrada, em que o próprio Congresso eleito em
1986 fará as vezes de Assembléia Nacional Constituinte, em 1987,
tem sido objeto de inúmeros reparos de ordem doutrinAria. de prática
democrática e autenticidade <:onstitucional.

Em certos debates, foram levantadqs: questionamentos que pode
riam melhorar a fase do processo constituinte. teses que defendiam
a participação dos avulsos, proposta. que faculta.sse caadidatos, sem
vinculação partidária, disputarem eleições. ou a adoção do r....,..n·
(5~) DALLARI, Daàno de Abreu. A Hora e V's Wl Constitutnte, J'-.aI 1110

Ad"opdo. órgão Oficial da Ordem dos AdtQCados <lo Bruil, 8eçio de Blo
PaUlo, ano XI, n.o lU. junho, 19a', p. 16; ~, A CODlJtftuttão~ Melo
pua u.ma Ordem Seela1 J"'; ATALIBA, Geraldo. RepúWica. e COlUlUtuJ~.

Editora RevIsta dos Tribunais. São Paulo, 1915; t<1l1m. CODlJti\~o: ()ollheça
e Partkfpe, Promoção da OAB/MG, subseção de Ipat1nga.
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dum, poderiam diminuir os efeitos que decorrem do fato de Consti
tuinte e Congresso confundirem·se em organismo único.

E permanente a preocupação em se conciliar, mesmo na siste·
mática adotada, o relacionamento entre Constituinte e participação
popular, para que sejam superadas as impropriedades que ocorrem
nas distinções entre Assembléia Nadonal Constituinte ou Convenção
Constituinte.

Mesmo que as evidências revelem a posição do Governo, e dos
grupos que o apóiam, para um Congresso Constituinte, a doutrina
vem expondo as precariedades de tal entendimento: "Entre muitos
fatores que levam à preferêncía, é realçado o fato de o Parlamento
ser organismo de produção legislativa, cujos participantes são polí
ticos com vocação parlamentar e que pretendem continuar sua carrei
ra pública, os quais, quando revestidos da condição de Constituintes,
tendem a legislar sobre a Lei Maior, como se de legislação ordinária
ou cotidiana se tratasse. Até porque exercem, simultaneamente, as
duas funções, não podendo dedicar atenção exclusiva àquelas de
Constituinte.

Acresce-se outro aspecto, o de que estão vinculados às estruturas
partidárias preexistentes, projetando muito mais a concepção de
partidos, muitas vezes sem qualquer conotação ideológica.

A Assembléia Constituinte, ao contrário, nasce de convocação
para a qual se candidatam aspirantes, que pretendem trabalhar, obje
tivando a produção da Carta Maior e encerrando sua participação
com a promulgação da lei suprema. O casuismo, portanto, passa a ser
elemento de menor relevância, mormente se a Assembléia for convo
cada, a par do Parlamento, evitando-se que mandatos possam ser
cumwados, com o que os parlamentares de carreira passam a dela
não participar".

A constitucionalização tomou caminhos diferentes, desde que o
Governo conduziu o processo. A Mensagem, que recebeu o número
330, do Presidente da República, propÔs a convocação da Assembléia
Nacional Constituinte, prevendo a investidura de poder constituinte
pleno nos Deputados Federais e Senadores, escolhidos pelo sufrágio
direto do povo. A proposta, em seu expressar, afirma que se limita
a estabelecer critérios das sessões de instalação e a eleição do presi·
dente da Assembléia Nacional Constituinte, indicando que ela fundo..
ne na sede do Congresso Nacional, como corpo único, sem a divisão
própria do sistema bícameral (1l6).
(56) MARTINS. rves Ganelra da Silva. Renex~s sobre o constitucionalismo bra

sileiro. Con"f'hrjllQ}, ano x:xnr, vol. 27, n.O 6, novembro/dezembro, 1984,
p. 437; MEDEIROS, Antonio Paulo Cachapuz de. Constituintes e Constitui
ções do Brasil, Advogado, publicação do lARGS - Instituto dos Advogados
do Rio Grande do Sul, ano li, n.o 6, abril/junho, 1985. número especial:
Constituinte, pp. 9 e 58.
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o bicameralismo, entretanto, funcionará nos trabalho.!! da Legis
latura l enquanto o poder constituído él de conformidade com as nor·
mas constitucionais em vigor. Determina a duração da l' sessão
Legislativa da 48{l Legislatura, para promulgação da nova Constitui
ção, com quorum da maioria absoluta., para estabelecer a adoção dQ
projeto e das respectivas emendas. ~pre8Sa, ainda, que a Assembléia
~acional Constituinte será a fiadora do novo pacto nacional.

Assim, em 28 de junho de 1985, foi enviada a proposta de
Emenda Constitucional, no sentido de ser convocada uma Assembléia
Nacional Constituinte, por intermédio Cio Executivo, com a possibili
dade do surgimento do 49 Congresso Constituinte (1891, 1933, 1946),
nos seguintes termos:

"Art. 19 - Os membros da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal, sem prejuizo de suas atribuições consti·
tucionais, reunir·se-ão unieamera1mente em Assemblêia
Nacional Constituinte, livre e g)berana, no dia 31 de janeiro
de 1987, na sede do Congresso Nacional.

Art. 29 - O Presidente do Supremo Tribunal Federal
instalarã a Assembléia Nadonal Constituinte e dirigirá a
sessão de eleição do seu presidente.

Art. 3Q - O projeto de Constituição será promulgado
no curso da primeira Sessão ~gislativa da 48' Legislatura,
depois de aprovado, em dois turnos de discussão e votação.
pela maioria absoluta dos membros da Assembléia Naéonal
Constituinte."

Várias são as particularidades que afetam a natureza do processo
constituinte, quando o próprio Executivo afirma que está "em plena
vigência uma ordem jurídica e suas instituições políticas e civis, cujo
império se estenderá até () momento eml que for promulgada a nova
Constituiçá<Y' ,

Dando seqüência ao processo "consütuinte" armado pelo Exe
cutivo, surge o Decreto n9 91.450, instituindo Il ,jComissão Provis6ria
de Estudos Constitucionais", composta de 50 membros, com a fina
lidade de "desenvolver pesquisas e esludO$ fundamentais, no interesse
da nação brasileira, para futura colaboração aos trabalhos da Assem
bléia Nacion~ Constituinteu

•

Várias foram as criticas feitas ao Alto convocatóno da Constitu
inte e à Comissão Provisória dt: Estudos Constitucionais. tendo em
vista a orientação tipicamente governamental e conciliatória com as
instituições anteriores.

Em substancioso parecer, como Reliltor da Comissão Mista do
Congresso Nacional, o Deputado Flávio Bierrenbach propôs substitu-
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tivo à proposta de Emenda à Constituição n9 43, de 1985 - CN, que
convoca a Assembléia Nacional Constituinte.

Foram apresentadas 13 emendas ao ato convocatório (dos Depu
tados Marcelo Linhares, Djalma Bom, Floriceno Paixão, Nelson Mar
chezan, Pedro Colin, Gérson Peres, Manoel Costa Junior, Hermes
Zanetti, Leur Lomanto, Jorge Veguel, Domingos Leonelli, Nadir Ros
seti, Sérgio Luiz e do Senador Itamar Franco).

A Emenda Constitucional teve a participação dos poderes cons
tituídos, originou-se do Presidente da República, que teve a iniciativa
de propMa, sendo que o Congresso Nacional discutiu e votou a Emen·
da. Foram feitas alterações substanciais por parte das correntes polí
ticas que compõem o Congresso Nacional, que pretenderam influenciar
o processo convocatório.

Das treze emendas apresentadas à Comissão Mista do Congresso
Nacional, por ocasião da análise da proposta presidencial de convo
cação da Assembléia Constituinte Nacional, nem todas pretendiam os
mesmos critérios de modificação. Quatro substitutivos pretenderam
fazer alterações de maior substância, ao passo que as restantes nove
emendas introduziram alterações na proposta oficial.

Mais uma vez, alguns substitutivos tentaram criar a Constituinte
exclusiva, com a finalidade específica de elaborar e votar a nova
Constituição (Emendas n9s 2, 3, 4 e 11).

O substitutivo à proposta de Emenda da PresidênCia da República,
de autoria do Deputado Nelson Marchezan, dizia: "Fica convocada a
Assembléia Nacional Constituinte, livre, soberana e exclusiva, que será
eleita, em todo o território nacional, no dia 1fi de junho de 1986
(art. 1Q)".

O Deputado Floriceno Paixão, baseado em Projeto do Movimento
Gaúcho da Constituinte, apresentou outro substitutivo, onde dizia no
art. 19: "É convocada a Assembléia Nadonal Constituinte, livre, sobe
rana e exclusiva, que será eleita em todo o território nacional, no
dia 2&-5-86".

Já outras emendas trouxeram a debate a aceitação das candida
turas avulsas ou extrapartidárias (nC?s 3 e 7).

A idéia de consulta popular ou referendum não foi esquecida
no que diz respeito à duração do mandato do Presidente da República,
à organização do Poder Legislativo, ao sistema parlamentar ou sistema
presidencial de governo (Emenda n9 1); referendum da Constituiçào
(Emenda nQ 3); plebiscito acerca das questões que conseguissem voto
favorável de um terço dos membros da Assembléia Constituinte
(Emenda nC? 8); aprovação ou não aceitação do sistema parlamentar
de governo (Emenda n9 9).

O Deputado Flávio Bierrenbach, relator da Comissão Mista, com
seu substitutivo à Proposta de Emenda nQ 43, de 1985, sugeriu: cano

R. Inf. legillo Brasília a. 23 n. 92 out./l"z. 198' J,fJ



sulta prévia plebiscitária (art. 19). com (} objetivo de esclarecer a
natureza do Poder Constituinte, se seria exclusivo ou não {a.rts. 29 e
39); o r.f....ndum popular, para disJ!Osições rejeitadas pela Assem·
bléia Constituinte (art. 69, parágrafo unico); foro criminal para julga
mento dos Constituintes (art. 89, § 39); casos de inelegibilidade à
Assembléia Nacional Constituinte (art. 99); funcionamento de comissão
representativa para exercer as atribuic;ões ordinárias do Congresso
(art. 10); revogar os arts. 154, 155, 158, 159 e 181 da atual Constituição,
referentes ao abuso do direito individual e político, medidas de emer·
gência, estado de emergência, o conselho constitucional, exclusão de
apreciação judiciária para atos do comando supremo da revolução
(art. 11); revogar a atribuição do Procurador-Geral da República, para
suspender o exercicio do mandato parlamentar, até decisão final do
Supremo Tribunal, em crimes contra a segurança ,nacional, nos termos
dos arts. 32, § 5Q, e 119, I, letra i, da Constituição emendada
de 1969, modificado pela Emenda Constitucional nQ 25, de 15 de maio
de 1985, para declarar que, no caso do § 59 do art. 32, "a perda ou
suspensão será automática e declarada pela Câmara respectiva", sem
eliminar a controvertida competência do Procurador·Geral da Repú·
blica, nos termos do substitutivo do Deplltado Flávio Bierrenbach (art.
12); alterar redação dos arts. 81, inciso XVI, e 156 da Constituição
(arts. 13 e 14); o deferimento às Câmaras municipais da prom~ão de
reuniões semanais para receber sugestões dirigidas à Assembléia Na·
cional Constituinte (art. 15, §§ 19 e 29); conceder anistia ampla, geral
e irrestrita, nas condiçóes estabelecidas, de maneira minuciosa, pelo
substitutivo (art. l6, §§ 1Q, 2Q, 39, 49, 59, 59, 7f1 e 89); aplicar à eleição
para a Assembléia Constituinte e às consultas plebiscitárias a legislação
eleitoral e as instruções do Tribunal Superior Eleitoral (art. 17); fixar
a dissolução da Assembléia Constituinte, a não ser que o texto esta
belecesse de maneira contrária.

Não se pode negar a propriedade e a validade desse substitutivo
que, no entanto, foi rejeitado. Teria condições de melhor legitimar
o processo constituinte brasileiro. além de sanar várias dúvidas.

O novo Relator, Deputado Walmor Giavarina, teve o seu substitu
tivo aprovado. Estabeleceu pequena modificação, para retirar a ressalva
do exercfcio das atribuições constituciOllais dos membros da CAmara
dDS Deputados e do Senado, que o substitutivo originariamente man
tinha (art. 19). Foi o substitutivo menos amplo que o do Deputado
Flávio Bierrenbach, com apenas cinco artigos: configurou como livre
e soberana a Assembléia Nacional Constituinte, qualificação que deve
ria ser desse órgão supremo do poder; fixou a data de 1() de fevereiro
de 1987 para a reunião unicameral na sede do Congresso (art. 1q);
aceitou o presidente do Supremo Tribunal Federal na direção da
sessão de instalação da Assembléia Constituinte (art. 29); afirmou que
a Constituição serA promulgada, depois da;aprovação do texto, em dois
turnos de discussão e votação, pela maioria abSlOluta dos membros da
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Assembléia Constituinte (art. 39); aceitou uma limitação relevante ao
processo deliberativo da Assembléia, pois, sendo livre e soberana,
poderá rever a matéria, para regular, de maneira diversa, a tramitação
e o quorum de aprovação.

O substitutivo não faz referência ao órgão de promulgação, que
deverá coincidir com a Mesa da Assembléia Constituinte, como ocorreu
nas Constituições brasileiras anteriores.

A Emenda Constitucional de nl? 26, também, foi omissa na defi
nição do órgão que promulgará o novo texto constitucional.

De conformidade, ainda, com o substitutivo aceito, concedeu-se
anistia a todos os servidores públicos civis da administração direta e
indireta e militares, punidos por atos de exceção, institucionais ou
complementares, com normas reguladoras da anistia (art. 49, §§ 19,
29, 39, 49, 59, 79 e 89). Deu nova redação à alínea c, § 19, do art. 151
da Constituição, para disciplinar os casos e os prazos de inelegibilidade
dos titulares efetivos ou interinos de cargo ou função (art. 59).

O substitutivo da Comissão Mista foi aprovado por dois terços dos
votos dos membros de cada uma das Casas do Legislativo, em dois
turnos de votação, apurados em sessão conjunta.

Após a tramitação, as Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal promulgaram, nos termos do artigo 49 da Constituição
federal, a Emenda Constitucional n9 26, de 27 de novembro de 1985,
convocando a Assembléia Nacional Constituinte:

"Art. 1'? - Os Membros da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal reunir-se-ão, unicameralmente, em Assem
bléia Nacional Constituinte, livre e soberana, no dia 19 de
fevereiro de 1987, na sede do Congresso Nacional."

Muitas são as críticas surgidas em torno do processo convocatório.
A Assembléia Constituinte só será legítima se representar, de maneira
autêntica, toda a sociedade brasileira, sem que qualquer de seus seg
mentos esteja ausente de sua composição. A Assembléia Constituinte,
como afirma ANTONIO PAULO CACHAPUZ DE MEDEIROS, "é órgão
de representação do povo soberano e não órgão de representação sobe
rana do povo. Por conseguinte, a Constituição, preparada e redigida
pelos representantes populares, reunidos em Assembléia Constituinte,
deve ser ratificada expressamente pelo povo - titular do Poder Cons
tituinte - por meio de referendum".

Essas e outras deficiências, ainda, são objeto de permanentes
criticas, apesar da proximidade de uma Assembléia Nacional Consti
tuinte. Estaria suficientemente formalizada a participação do povo ou
será mais uma frustração na evolução do nosso constitucionalismo.

Não se pode negar a importância de uma Assembléia Constituinte,
mas para tal é necessário estar a mesma revestida de legitimidade.
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Objetivando o ordenamento jurídico-político fundamental do Estado,
daí a ocorrência de poderes extraordinários e decisórios, o ambiente
constituinte deve ser revisto em sua plenitude, mesmo que se aceitem
limitações extraconstitudonais, decorrentes do costume constitucional,
de fatores sociológicos, religiosos, étioost políticos e até jurídicos, se
possível admiti·los.

A Assembléia Constituinte define o iperfil institucional do Estado,
ao estabelecer a forma de governo, a forma de Estado e o sistema de
governo (presidencial, parlamentar, conselho, semipresidencial); orga·
nização, competência e os órgãos que exercem os poderes estatais;
enumeração dos direitos e garantias individuais; direitos sociais; ordem
econômica.

A convocação da Constituinte foi Grdenada e fixada pelos órgãos
estatais constituídos, nos termos limitativos da Constituição em vigor.
O próprio mecanísmo de emenda à Constituição demonstra essa orien·
tação, como não se poderia seguir outre caminho, pela ausência de
fato revolucionário.

Admitindo-se como superada qualquer discussão sobre a reformu
lação dos mecanismos utilizados para a convocação da Constituinte,
aceitando·a com suas imperfeições políticas e técnicas, torna·se neces·
sário refletir sobre o texto da futura Constituição. Várias são as pro
postas sobre o tipo de Constituição que irá ser elaborada, bem como
as suas características essenciais. Muitos dos temas cIãssicos, a todo
o momento, são mencionados como de relevância excepcional.

Frente II essa evidência de um Congresso que fará, bem ou mal,
as vezes de uma Assembléia Nacional Constituinte, em 1987, convém
passarmos para o exame das propostas constitucionais e o seu conteúdo
ideológico. O constitucionaUsmo brasileiro sofreu, como ocorre com
os outros, diversas influências internas e externas.

O sistema presidencial americano, o 'federalismQ~ a separação de
poderes, o liberalismo econômico, o sistema judiciário, o controle de
constitucionalidade das leis, já aparecem DA Constituição de 1891.

A revolução de 1930, o movimento constitucionalista de Sio Paulo,
em 1932, são fatos importantes que definem o fim da Primeira Repúbli
ca, com alterações significativas no processo constitucional. O eDnsU
tucíonalísmo social, a ordem econÔmica e social, os avanços consignados
na Constituição mexicana de 1917 e na de Weimar, em 1919, conduzi
ram a signüicativas alterações nas insütuiçõtls constitucionais que
passam a refletir as modificações que surgiam. no constitucionalismo
europeu, da Primeira Grande Guerra Mundial. Novas perspectivas de~
pontaram no horizonte constitucional: "A Itécnica do socialismo enrl~

queceu a construção constitucional dos nossos dias: o direito ao traba
lhot o direito à instru~ão e à educação iguais e gratuitas, o direito das
famnias numerosas à proteção e ao cuidado do Estadot o direito aos
meios de existência (não se confunda com o direito ao trabalho).
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"Junto a esta obra criadora do direito socialista, surge
a obra limitativa, corregedora, que reduz ao que devem ser
certos direitos constitucionais. Obra de pouco mais de um
decênio, existe, no direito positivo das nações renovadas, o
novo conceito de propriedade. Nas doutrinas, nas teorias,
sempre houve novos conceitos de tal direito. A própria hist6-
ria mostra que nem sempre foi a mesma a compreensão de
propriedade. Porém, não é a isto que nos referíamos. Referi
mo-nos ao conceito de propriedade, tal qual exsurge no novo
direito constitucional positivo" (5').

A Constituição de 1934 refletiu as novas tendências do constitu
cionalismo social, ao mesmo tempo que atendia a representação pro
fissional. Essa fase constitucional foi breve, em decorrência do autori
tarismo implantado pelo regime de 1937 e o texto que procurou refletir
as tendências centralizadoras e autocráticas.

A Constituição de 1946, refletindo o clima democrâtico que passa
va pelo mundo, com a derrota das formas totalitárias, renascendo um
clima liberal, com tendências sociais, consagrou as fontes essenciais do
republicanismo, do federalismo e do sistema presidencial de governo.

O constitucionalismo brasileiro, em todas as suas formas e etapas,
possivelmente terá acentuada repercussão na elaboração do pr6ximo
texto constitucional. t preciso não esquecer que certas matrizes cons
titucionais exercerão, também, grande influência. Além daquelas que se
anotam em Constituições anteriores, como a do sistema constitucional
norte-americano, outros modelos e experiências são mencionados e
examinados no dia de hoje.

Outro fator de grande relevo, que trará significativa influência, é
a composição politico-partidária, com as virias tendências, que irão
atuar na Constituinte. Apesar de existirem permanentes referências
às Constituições da Alemanha, de 1949, da Itália, de 1947, da França,
de 1958, de Portugal, de 1976, com a revisão de 1982, e da Espanha,
de 1978, outros sistemas como o inglês, o suiço e o da própria Escandi
návia fornecerão novos subsidias para os estudos. Muitas dessas Cons
tituições procuram redefinir instituições clássicas, no que diz respeito
aos mecanismos de controle da constitucionalidade, controle das ativi
dades administrativas (Ombudsman, Provedor de Justiça, Mediador), a
organização federal, o sistema de governo, a definição dos direitos
fundamentais e a ordem econômica e social.

As discussões acerca do conteúdo, brevidade ou não do texto, a
força estabilizadora do texto e sua durabilidade são preocupações per·
manentes. A Constituição dos Estados Unidos, que fará em 1987 duzen
tos anos, a da Inglaterra (com virios textos) e outras Constituições euro
péias, com adaptações e modificações (Bélgica, Suíça, Noruega, Suécia,

(57) MIRANDA, Pontes de. Os Fundamentos Atuais do Direito Constitucional
Empresa de Publicações Technicas, Rio de Janeiro, 1932, pp. 379 e :reo.
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Dinamarca), são consideradas como textos dotados de permanência e
durabilidade. A limitação da matéria 'constitucional a certos temas
básicos (organização dos poderes, declaração e garantias dos dlreltos
individuais, competência dos 6rgãos do Eltado) é para certos exposito
res uma das causas dessa permanência. As Constituições clássicas, com
pretensões limitadas na estruturação 40 Estado; não explicam a dura..
bilidade de seus textoo. Nos Estados Unidos, convém salientar o papel
inovador de intérprete que tem o JudicUrio; na releitura atualizada do
texto clássico e único do constitucionaliBttJ.o americano, com suas emen·
das, grande parte votadas no inicio da sua vigência. A estabilidade
daquelas instituições provém de outros fatores, além do acima aponta·
do. A preocupação com a duração e aest8bilidade nem sempre encon
tra apoio; existem aqueles que propõem revisões temporárias, formas
de atualização do texto atravês do poder constituinte derivado ou
instituído. .

t de se lembrar que, se a Constituição dos Estados Unidos fosse
feita nos dias de hoje, novas seriam. as pretensões de seus elaboradores,
tendo em vista as atuais concepções sobre as atribuições do Estado. A
ampliação de matérias que são etevadas a. nivel constitucional é uma
evidência do constitucionalismo contemporâneo (M).

OS acréscimos, em matéria constitucional, que fazem, em muitos
casos, surgirem Constituições longas;a~ das novas exigências que
o homem faz ao Estado, conduzem às reflexões sobre o texto minucioso,
que passaria a ser quase regulamentar de todas as pretensões do ser
humano. Nos Estados onde não existe certa estabilidade constitucional,
ocorre essa preocupação na constitucionalizaçio dos temas bAsicos de
todos os ramos do direito, naquilo que têm implicação com o direito
constitucional. O l'elaeionamento entre a atividade legislativa, a ui&
tência de normas programáticas e a complementação das normas cons
titucionais, o reconhecimento da mutabilIdade das normas ordinárias e
o de certa rigidet das normas constitucionais. que devem ser perma
nentes, têm sido assunto de especulações doutrinárias. Nem todos
fazem criticas acentuadas à mutabilidade constitucional, como ocorre
com o constitucionalismo soviético, que vê, em cada Constituição, uma
etapa do processo de socialização permanente.

Definir o objeto, a natureza, a durabilidade, extensão, fim; o COJloo
teúdo e a ideologia da Constituição é tarefa permanente, desde que a~

aspirações sociais são dinAmicas e, às vazes, incontidas em um texto
formaI.

<5&> ABE.NJO, Q6car de JllMl. LaC~ EeonómIcla Espaaola, 00. clt.:
BAnIA, Juan Ferrando. DeJoocncla Frente .. A_tocracJt.. Jb(!Ja UQII. Demo
~ Econ6mJca. SoeJal "1 PoUtIca. 00. cU..; FRIEDRICH. CarI J. COIlÁftu
tlonaI Q9n.rnmeat aDd DtJmeen.e.r. TbeurJ aD4 I"raet.ieft In Eunpe aDd
Ameriea. BlaiSàeU PUbllahlng Company, Waltham, MassB.chusetts, Toronto
London, 1975••." ed.; ZAMPETTI, Pler Luiai, La ParteetpM101le PopoIare
ai 1"GMre, Murai&. EdItore, MilAo. 1976.
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Imunidades parlamentares
dos Vereadores

Zmo VELOSO

Professor de Direíto Civil do Centro
de Estudos SUperiores do Estado do
Pará (Cesep) e da Universidade Fe-

deral do Pará.

1. Imunidades Parlamentares: generalidades, conceito, espécies

Etimologicamente, imunidade vem do latim immunitas, vocá
bulo que significa privilégio, isenção, prerrogativa.

A imunidade parlamentar, de antiqüíssima origem anglo-saxô
nica. representa uma vigoro.sa conquista democrática, uma cons
tante, um ponto comum do direito constitucional de todos os povos.

Nasceu a imunidade das práticas e dos costumes, incluindo-se
fragmentariamente no direito constitucional inglês como resultado
dos CQnflitos entre a Coroa e a Câmara dos Comuns, tendo o
instituto, após secular sedimentação, firmando-se no Bül Df Rights,
de 13 de fevereiro de 1689. cujo § 99 declarou: "Que a liberdade
de palavra e os debates ou processos parlamentares não devem ser
submetidos a acusação ou a apreciação em nenhum tribunal ou
em qualquer lugar que não seja o próprio Parlamento." O princípio
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passou depois para 88 Constituições escritu do século xvru, como
a dos Estados Unidos da América, de 1187 (art. 19, seção 6.1) e a
da França, de 1791 (seção V. 7). Nos séculos XIX e XX, a regra
li acolhida expressamente, embora oom variações, em todas as
ConstittllçõeB editadas.

AB Imunidades parlamentares repl"e3entam uma garantia do
Poder Legislativo. Traduzem uma exceção ditada constituclonalM

mente ao direito comum,porque, nas suas duas formas clássicas.
irresponsabilizam 06 representantes do povo, no exercicio de suas
funções, por suas opiniões, palavras e votos. e impedem que eles
sejam presos ou processados criminalmente, sem prévia licença de
SUB. Câmara.

Em nosso direito. a imunidade parlamentar é um tradicionAl
instituto, consagrado há muito mais de um século. desde a Consti
tuição do Império (arts. 26 e 27). pa.uando por todas 88 COnstitui
ções Republicanas: de 1891 (art.s. 19 e 20), de 1934 (arts. 31 e 32).
1937 (arts. 42 e 43), 1946 (arts. 44 e 45). 1967 (art. 34).

Doutrinariamente, a imunidade se divide em duas espécies:
a primeira, conhecida como imunidade material, e a segunda como
imunidade formal ou processual. Falaremos, adiante, de cada uma
das espécies.

lI. Imunidade material

A imunidade material, treedom of speecn do direito inglês, é
a inviolabUidad.e. que a doutrina francesa. denomina "irresponsa
bilidade", e a alemã chama "indenidade". Acobertado pela invio
labilidade, o Parlamentar não pode ser alcançado, não pode ser
processado, não pode ser perseguido.' nem molestado. no exercicio
do seu mandato, por suas opiniões, palavras e votos. Inexiste crime
ne8te caso, o que vale dizer; as oplzUões, palavras e votos perdem
qualificação penal quando proferidos por Parlamentar no exercício
de mandato legislativo.

À luz do direito comparado, podemos afirmar que a maioria
dos países reconhece a irresponsab4Ud4de ablOZuta, tanto civil
quanto criminal. pelas opiniões, palavras e votos que o Parlamentar
proferir no exercício do mandato. AsBJ.m é. por exemplo, no Japão,
na Argentina, na ~panha, na Itália ena França. outros, porém,
contemplam a irresponsabilidade relatív4, opondo restrições à in
violabilidade, excluindo--a em determinados casos:. A COnstituição
dos EstadOB Unidos da América, de 118'1, art. 19, seção VI, dJspõe
que 08 senadores e os Representantes gosarãO do privilégio de não
poder, em caso algum) ser presos enquanto se acharem. presentes
à sessão de sua respectiva Câmara. nem durante o tempo que
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gastarem para ir a ela ou dela voltarem, salvo por traição, felonia
e violação da paz pública (breach of peace). A Constituição da
República Federal da Alemanha, de 1949, art. 46, I, confere também
a prerrogativa da inviolabilidade aos membros do Bundestag, exceto
nos casos de ofensas difamatórias (dies gilt nicht fuer verleumderi
sche Beleidigungen). No Brasil, a imunidade material não é irres4

trita, mas limitada. Nossa Constituição, art. 32, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nl? 22, de 29 de junho de 1982,
proclama: "Os Deputados e Senadores são invioláveis no exercício
do mandato, por suas opiniões, palavras e votos, salvo no caso de
crime contra a honra."

Antes de 1969, restrições e limitações à inviolabilidade, em toda
a história do direito constitucional legislado no Brasil, s6 tivemos
em 1937, com a Carta de 10 de novembro daquele ano, ínspírada
na Polonesa de 1935, do Marechal Pilsudski, e por isso mesmo
tristemente famosa como "A polaquinha". Pela Constituição de
1937, sob cuja égide, por sinal, o Poder Legislativo jamais se reuniu,
o Parlamentar não ficava imune da responsabilidade civil e criminal
por difamação, calúnia, injúria. ultraje à moral pública ou provo
cação pública ao crime (art. 43, caput).

Após a Revolução de 1964, o Congresso, embora não investido
de poder constituinte, votou a Constituição de 24 de janeiro de
1967, com vigência a partir de 25 de março de 1967, que, repetindo
a mesma redação do art. 44 da Constituição de 1946, prescreveu,
no art. 34: "Os Deputados e Senadores são invioláveis no exercicio
do mandato, por suas opiniões, palavras e votos." Como se vê, pelo
texto original da Carta de 1967, a inviolabilidade era ampla e
absoluta. Logo depois, todavia, em decorrência de grave cri.se po
lftico-militar, e profundas divergências entre o Congresso Nacional
e a Presidência da República, justamente por um problema rela
cionado com as imunidades parlamentares, foi editado o AI-5 e
inúmeros outros atos de exceção; ficou em recesso o Congresso e,
ante o impedimento do presidente Costa e Silva, os Ministros Mi
litares, que haviam assumido a Presidência da República, promul
garam a Emenda Constitucional nQ 1, de 17 de outubro de 1969,
alterando profundamente a Carta de 67, cujo art. 34 passou a ser
o art. 32, com a seguinte redação: "Os Deputados e Senadores são
invioláveis no exercício do mandato, por suas opiniões, palavras
e votos, salvo nos casos de injúria, difamação ou calúnia, ou nos
previatos na Lei de Segurança Nacional." Mantida, embora, a imu
nidade material, ela iá não era mais absoluta, pois os Parlamentares
não estavam excluidos da criminalidade, nos casos apontados.
Abriram-se, então, várias brechas à inviolabilidade, quando se
tratasse de crime contra a honra e os atentatórios à segurança
nacional, estes últimos de conteúdo elástico, conceito prenhe de
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subjetiv1smo, tip111cação fluida e insegura, o que ~erou incertezas
e limitações na atividade parlamenta.:r. Tal situação perdurou por
quase dez an05, a.té que, em 1978. quando já sopravam os primeiros
ventos da redemocratiZação do Pais, o ;Congresso aprovou a Emenda
O>nstJtuclonal nQ 11, de 13 de outubro de 1978, que entrou em
vigor em 19 de janeiro de 1979, revol8IDdo-se os Atos Institucionais,
e dando ao art. 32 da Constituição a redação seguinte: "Os Depu
tados e Senadores são invioláveis no exercício do mandato, por suas
op1n1óeJJ. palavras e votos. salvo no caso de crime contra a segu
rança nacional." A Emenda n? 11 ftcou a meio caminho do texto
original da Carta de 67 e do estatuido na Emenda nQ 1, porque
restaurou a inviolabilidade no que se refere aos crimes contra. a
honra, mas manteve como exceção à regra. os crimes contra. a se
gurança nacional. Por último. através da Mensagem Presidencial nQ

189/82, o Executivo remeteu ao Cong~sso o Projeto que redundou
na Emenda Constitucional nf,! 22, de 29 de 1unho de 1982, dando
a atual redação ao art. 32 de nossa Carta Magna: "Os Deputados
e senadores são lnviolávets no exercício do mandato, por suas
opiniões, palavrM e votos, salvo no caso de crime contra a honra."
Este o es~o da. matéria, entre nós, sendo patente, na Emenda
nQ 22, a tnnuência da Constituição alemã, de 1949, que mais pro
priamente deve ser chamada Lei Fundamental de Bonn.

Regra geral, pois, o Deputado OU Senador é livre para talar,
votar. emitir conceitos, pe.receres e opiniões, no exercício de seu
mandato. A não ser que se trate de caso tipificado no Código Penal
como injúria, dUamacão ou calúnia (crimes contra a honra), o
Parlamentar é excluído da ação. a hipótese criminal não se con
figura.. por força daquele dispositivo constitucional material (art.
32). O saudoso mestre PoNTES DE MimANDA, enfocando a invio
labilidade. disserta: "Se não se abre o !processo é porque todo pro
cesso supõe regra de direito material que incida e se tenha d~ auli
car e. na espécie. não há exatamente regra. de direito material. A lei
material exclui o crime mesmo" (1). Em. 'Obra mais recente, o
egrégio jurisconsulto ensina: "a opinião do Deputado ou Senador
é Uvre, os chamados crimes de opinião não o alcançam, as regras
de direito penal e de outras leis. sobre a manifestação do pensamen
to. até a Tribuna não chegamU (2).

A imunidade material, também chamada inviolabilidade, con
siste na irresponsabilidade civil e criminal do Parlamentar. 1.: uma
garantia que se lhe defere, uma prerrogativa que o protege, menos
a ele) individual e pessoalmente, mas I ao próprio Poder que ele

(1) PONTES DE MIRANDA. Comentários t\ Co'lllltitu:içlio de 1946, v. 11, :D. 29.

( 2) PONTES DE :MIRANDA. Comentário.! à Comtitfliçfo de 196'1 - Com a Emen
da n." 1, de 1969, 21Jo ed.. t. IrI, p. 5.
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integra, para que o Legislativo cumpra e possa cumprir, sem peias
e entraves, o seu relevante papel, histórico e constitucional, de
intérprete fiel, indonnidu e corajoso das mais justas aspirações e
dos mais lídimos anseios e interesses do povo. RUI BARBOSA obser
VOU, com a acuidade que lhe era peculiar, que as imunidades
parlamentares não são privilégío dos membros do Congresso, escla
recendo: "Privilégio constituem elas, sim, mas da Câmara, do
Senado, do Congresso, da nação, cujas vontades ele exprime no
exercicio do Poder Legislativo, e não poderia exprimir com a so-
branceria precisa sem esse escudo para a consciência dos seus
membros" (11). Entretanto, aponta RAUL MAcHADO HORTA (4), é
muito freqüente a associação entre imunidades e privilégios. Por
entenderem-na um privilégio, que devia por toda.s a.s razões ser
afastado, a imunidade parlamentar foi estigmatizada pelos cons~

títuCÍonal1stas JoÃo BARBALHO (IS), AURELINO LEAL (6) e AMARo CA
VALCANTI (7). Não têm razão, porém. A imunidade constitui uma
prerrogativa e não um privilégio. E, se consagra exceção ao direito
comum, não visa a favorecer o individuo, mas o órgão; não quebra
o principio da isonomia, porque o que pretende amparar, proteger
e beneficiar é a instituição. Na frase expressiva de EISMEIN, por
todos repetida, a imunidade é llum axioma do governo represen~

tativo" (8). O velho PIMENTA BUENO, entre nós. sempre atual nos
seus conceitos, jã fizera sentir que: "A inviolabilidade dos repre
sentantes da nacão quanto às opiniões que proferirem no exercicio
de suas funções é um atributo, uma condição essencial e inseparável
da existência das Assembléias Legislativas; é o principio de alto
interesse público que anima a liberdade das discussões, o dogma
oon.s:tItuc1onal. a soberania da nação no exercício do Poder Legis
lativo" (9). Este é o ponto! O destinatário imediato da imunldade
não é o Parlamentar, mas a Câmara, e, por extensão, o povo, que
fala pela voz de seus representantes.

A imunidade parlamentar é um verdadeiro esteio do regime
democrático. Não representa um privilégio pessoal, insistimos, mas

( 3) RUI BARBOSA. Comentários à Constituição Federal Brasileira, coligidos e
ordenados por Homero Pires, v. II, p. 41.

(4) RAUL MACHADO HORTA. "Imunidades Parlamentares" na Revista de In
formação Legislativa, n.OS 15/16, p. 44.

(5) JOAO BARBALHO. Con.stituição Federal Brasileira - Comentá.rios, 2~ ed.,
p.93.

( 6) AURELINO LEAL. Teoria e Prática da Constituição Federal, p. 285.

(7) AMARO CAVALCANTI. O Regime Federativo e a República Brasileira, p. 357.

( 8 ) EISMEIN. :tléments de Droit Constitutionnel Français et Comparé. 8~ ed.,
v. lI, p. 419.

(9) PIMENTA BUENO. Direita Püblico Brasileiro e Antilise da Constituição do
Império, ed. do MInistério da Justiça, n.o 144, p. 117.
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garantia. do próprio Poder Legi.slatLvo. E não ê por aca3O, el18in& o
eminente PAULO BROSSABD, "que as pouta.s nações que desconhecem
a imunidade material ou irresponsabWdade legal são dominadas
pela chamada "ditadura do prolet.arladol>, apontando o a.utor (lQ) ,
que ignoram a imunidade de direito mater:IaJ. e consagram apenas
a imunidade processual a Rússia (art. 52 da COmtituição de 1938),
a AlbA.n1a (art. 49 da Constituição de:1946), a Hungria. (art. 11, lI,
da Conatituição de 1949), a RumAnta (art. 59 da Constituição de
1948), a Polônia (art. 16 da Constitud.ç:ão de 1952), a Coréla (art.
44 da Constituição de 1948), a Mongólia (art. 32 da Constituição
revista em 1952), a China comunista (art. 37 da Constituição
de 1954).

A professora Ro&AH RUSSOMANO (11) expõe que "a imunidade
de direito constitucional material enlaça Wdos os atos peculiares
à função legislativa, desde que pratica.c:lwl no exercício da mesma".
E praticamente todos os autores, nacionais e estrangeiras, falando
de suas características, apontam que a inviolabilidade é ampla,
plena, permanente (perpétua) e abSoluta. Em razão da inviolabi
lidade, fica obstada e excluída, absoluta, total e permanentemente,
qualquer ação repressiva com base em d1Bcursos, op1n1ões, conceItos,
pareceres, votos e palavras proferidas no exercício e por motIvo do
exercicJo do mandato, por um Parlamentar. Palavras que, se fossem
proferidas por outro, não protegido pela ~ant1a, exporiam o seu
titular a uma ação penal ou à responsabilidade civil, ressalta JULIEN
LEnluui:u (12). Essas asserções, em nosso C$.So, só podem ser !e1tas
corretamente tendo-se presente o art. 32 da CF e a exceção que ele
con.sagra, no que tange aos crimes contra a honra.

Não é só o discurso, feito da Tribuna, que está abrangido pela
imunIdade. Também os pareceres e votos nas Comissões, entrevistas
dadas a jornais, rádiOl9, televisões, e,enfim, toda a opinião que .se
relacione com o exercício do mandato. todo o ato que nele esteja
explícito ou implícito. Aliá8, é menos da Tribuna e mais pelas
páginas da imprensa livre que o Parlamentar moderno exerce ver
dadeiramente o seu mandato.

Não se olvide, entretanto, que a inviolabilidade não afasta. e
não ellde a ação interna. e disciplinar da. própria. CAmara, q,ue 'POde
e deve intervir para coibir abU808, reprimir excessos, mandando
riscar dos Anais, por exemplo, um termo anti~regimental emprega~

do, aplicando a pena de censura ao Parlamentar que se utilizar, no..,

(lO) PAULO BROSSARO. "Imunidades ParJlUIlebtares", na Revista de lnlor
maçãoUoíslat/va, n.O 63, p. 16.

UIl ROeAH RUSSOMANO. "ImUnidades Parlamentares", na Revista de Injor
maç40 LegisÜ1tiva, n.O 81, p. 2'4.

.Cl2) JULIEN LEFERRI:tRE. Manuel de Dro~t :ConstitutÜlnnel, p. 707.

___________ 0 __ -
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discursos e pareceres, de expressões desairosas a membros do Poder
Legislativo ou às autoridades constituídas das demais Poderes da
República, evitando que sejam publicados pronunciamentos ofen
sivos, como pode até a Câmara, se se considerar ultrajada e ofen
dida, defender-se através do ataque ao mandato do seu membro,
se configurado o grave atentado ao decoro parlamentar. Mas a
qualquer outra pessoa ou entidade, pública ou privada, impede-se
qualquer ação. Porque o crime inexiste, tendo sido material e ex~

pressamente excluído, a não ser que se trate de difamação, injúria
ou calúnia.

se os Deputados e Senadores são, conforme o art. 32 de nossa
Constituição, invioláveis no exercício do mandato, por suas opiniões,
palavras e votos, exceto tratando-se de crime contra a honra, estão
eles protegidoo pela imunidade material, sendo criminalmente
irresponsáveis e, em conseqüência, impuníveis. Aliás, é curial: se
não há crime, não pode haver processo. Na história recente do Pará
tivemos um caso interessante e que elucida bem esta questão. Um
Deputado estadual, de sua Tribuna, no exercício de seu mandato,
fez pesadas acusações ao Governador, dizendo ter sido ele mandante
de um crime de homicídio. O Governador oficiou ao Tribunal de
Justiça do Estado, visando a processar criminalmente o Deputado.
O Tribunal solicitou da Assembléia Legislativa a prévia licença
para o processo, tendo o Parlamento estadual denegado o pedido.
Data venia, houve no episódio algum equívocos. Tratava-se de in
violabilidade, indenidade, imunidade material, e não da simples
imunidade processual. Estava, então, em vigor o art. 32 da Cons
tituição federal, com a redação dada pela Emenda Constitucíonal
nQ 11, de 1978. A única exceção prevista, à época, para a imunidade
material, referia-se ao caso de crime contra a segurança nacional.
Aquele Deputado, no caso, jamais poderia ser processado, pois tinha
liberdade de palavra, e, no exercicio do mandato, não responderia
por suas opiniões. Ao Tribunal caberIa. a nosso ver, indeferir limi
narmente ° pedido, por incabível, mandando simplesmente arqui
vá-lo. A Assembléia, por sua vez, não poderia ter sequer recebido
a solicitação para o processo. Muito menos poderia tê-la negado,
pela simples razão de que não poderia tê-Ia concedido. A imunidade
material - salvo nos casos excepcionais - é tão ampla, plena e
absoluta, que dela o Parlamentar não pode dispor. Muito menos
pode a Casa legislativa abrir mão da prerrogativa, que nem exata
mente dela mesma é, mas do povo. Tratando-se de inviolabilidade,
reiteramos, o Parlamentar não pode ser processado. De modo
algumr É irresponsável criminalmente, impunível Nem com licença
da respectiva Câmara. Até porque seria uma tautologia, uma a1>sur
dez jurídica maior da conta falar-se de tal licença, que, de jeito
algum, poderia a Câmara conceder. Tratando-se de inviolabilidade,
o que se consagra é a irresponsabilidade pessoal do Parlamentar,
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o que se persegue é a sua liberdade de palavra, de expressão, a sua
independência no exercício do mandato. E o mandatário do povo
não responde perante qualquer Tribunal, a não ser o Tribunal de
sua consciência e o próprio Parlamento que el.e tntegra.. Esses
conceitos todos os juristas externam. E eles já estavam gravados,
praticamente com essas palavras, no Bal 01 Rights, há qU8Be tre-
zentoB anos.

!lI. Imunidade f01'1'TUll

A imunidade formal ou processual, treedom from arrest dos
ingleses, ampara e protege o Parlamentar contra o prooe&SO criminal
em geral, impedindo que ele seja pr~ ou processado sem prévia
licença de sua Câmara. Não se trata~ evidentemente, da hipótese
de opiniões, palavras e votos proferldoa no exercício do mandato,
pois seria o caso da inviolabilidade, relacionada esta com atos fun
cionais, e para os quais se exclui a qualificação crtminal, vedada. a.
ação penal, salvo crime contra a honra, conforme vimos acima.

A imunidade formal é uma .prenrogativa do Parlamentar por
atos praticados fora do exerc.fcio do mandato. E, ao contrário da
invtola.bllldade, que é absoluta, ampla. permanente e não pode ser
suspensa., admite-se que ela seja levantada pelo Parlamento, e o
Deputado ou Senador processado criminalmente, se a respectiva
Câmara der licença para tal. A inviolabilidade, não sendo delito
contra a honra, exclui o crime, lnadmite o processo. A imunidade
formal não exclui o crime, apenM obsta. paraliBa, suspende o pro
cesso. A inviolabilidade é imunidade de tundo, perpétua. Consagra
- salvo aquela exceção por tantas vezes aoontada aqui. dos crimes
contra a honra - a irresponsabilidade total, indenidade absoluta.
Nem quando o Parlamentar d~ixar de sê-lo poderá ser acionado
no foro civil ou criminal por .suas opiniões proferidas durante o
exercício do mandato, pois não houvera crime àquela época e não
poderia existir processo depois, sentencia Ro8AH RussoMANO (t') .
OUtro é o mecanismo da imunidade fdrmaI. ALcINO PINTo FALCÃO,
em excelente e clássica mono~rafia sObre o usunto (14). expõe que
ela atua apenas dilatoriamente sobre ~ curso da ação penal. se a
Câmara nega a licença, o processo nãol prossegue apenas enquanto
durar o mandato do Parlamentar. Fica suspensa a ação criminal
até o termo da função eletiva. Extinto o mandato, e não renovado,
o ex-Parlamentar reaponderá pelo ato praticado e poderã ser
punido.

(13) ROSAH RUSSOMANO. Anatomia da ConstituiçãO, p. 61.

(14) ALCINO PINTO PALCAO. Da Imun'd4d. Parlamentar. p. 13.
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Tratando·se de imunidade formal, ela é só quanto à prisão.
dilucida PONTES DE MIRANDA, que prossegue:

"Daí resulta que só prevalece durante a investidura.
Se houve o crime, regido pela lei material, só se impede
a prisão. Se o acusado deixa de ser Deputado ou Senador
(e não se elege Senador ou Deputado), extinta está a
função e, pois, a improcessabi1idade. O juiz, diante da
cessação da imur.idade, leva adiante o processo, como se
apenas dele houvesse esquecido. O crime continuou des
perto; só o processo dormiu" (lú).

No direito brasileiro, para falar apenas de um passado mais
recente, a imunidade formal foi regulada na constituição de 1946,
cujo art. 45 estabelecia:

"Desde a expedição do diploma até a inauguração da
Legislatura seguinre, os membros do Congresso Nacional
não poderão ser presos, salvo em :flagrante de crime ina~

fiançável, nem processados criminalmente, sem prévia
licença de sua Câmara."

A Constituição de 1967 tratou da mesma forma o assunto, no
art. 32, § 1Q Nota-se, à simples leitura do dispositivo, que a imuni
dade formai impedia que os Parlamentares pudessem ser presos,
salvo flagrante de crime inafiançável, e que fossem processados cri
minalmente, sem prévia licença de sua Câmara. A prévia licença,
é claro, era exigida para o caso de o Parlamentar praticar uma
infração penal estranha ao exercício do mandato. Já foi dito, e repe·
timos que, tratando~se de opiniões, palavras, votos, no exercício e
em função do exercício do mandato, o Deputado ou senador está
resguardado pela outra espécie de imunidade, a material, deixando
a sua conduta de ser tipificada como crime, não podendo ele ser
processado.

Quebrando uma tradição que vinha desde a Constituição do
Império, a Emenda Constitucional nQ 1, de 1969, eliminou a imuni
dade processual, não exigindo mais que a Câmara se manifestasse
previamente. Apenas manteve o impedimento da prisão do Parla
mentar, "salvo em flagrante de crime comum ou perturbação da
ordem pública", limitando embora a eficácia temporal e espacial
desta franquia, decotando a sua extensão, ao dispor que não pode
riam os Deputados e Senadores ser presos apenas "durante as
sessões, e quando para elas se dirigirem ou delas regressarem"
(E.C. nQ 1/69, art. 32, § 1Q). Captou-se o modelo norte-americano,
dizendo a -Constituição dos Estados Unidos, art. 11;1, secção VI, r,

(15) PONTEs DE MIRANDA. Ob. e t. cits.• p. 19.

___ .0__0- _
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que os senadores e os Representantes "Terão o privilégio de nio
poderem, em caso algum, salvo por traIção, felonia e violação da
paz pública, ser presos quando da sua. comparência ou na ida ou
no regresso de seSrSôes da respectiva. Cê.m.a.ra". Em nosso T~xro

Magno, com a atual e vigente redação do art. 32, § 19, os Parla
mentares estão resguardados "desde a expedição do diploma até
a inauguração da legislatura seguinte"'.

Foi a Emenda Constitucional nQ 11, de 1978. que fez a nossa
Constituição retornar aos termos originários, de 1967, ficando o
art. 32. § 1Q, com a redação seguinte:

"Desde a expedição do diploma até a inauguração da.
Legislatura seguinte, os membros do Congresso Nacional
não poderão ser presos, salvl) flagrante de crime inafian
çável, nem processados criminalmente, sem prévia licença
de sua Câmara."

O § 2Q do art. 32 rezava:

"Se a Câmara respectiva não se pronunciar sobre
o pedjdo, dentro de 40 (quarenta) dias a contar de seu
recebimento, ter-se-á como concedida a licença."

Nos crimes comuns, os Deputados e senadores seriam subme
tidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal (art. 32,
~ 4Q). sendo €.'lsa competência d<> EK:celso Pretório atribuída pela
Emenda Constitucional n9 1/69, o que.de certo modo, opina PoND8
DE MIRANDA, "atenua a eliminação do 'Pressuposto processual da
licença da Câmara dos Deputados ou do senado" (l6).

Ante.s de falarmos sobre a posição atual do assunto, conforme
estabelecido pela Emenda Constitucional n9 22, de 1982, desejamos
fazer mais algumas observações sobr.e a imunidade !onnsl. Ela.
impede apenas que o Parlamentar seja processado criminalmente,
sem prévia licença de sua Câmara. Nada obsta, portanto, que contra
o Parlamentar seja proposta uma ação civil ou instaurado um
processo administrativo.

Alerta o emérito TlIEMÍSTOCLEB BRANDÃO CAVALCANTI que, ao
decidir sobre a conveniência ou não I do procedimento crim1nal,
exerce a Câmara função sem dúvida I delicada, "em que se deve
atender, de um lado, à necessidade de manterem-se as prerrogativas
parlamentares e, de outro, ao decoro da própria Câ.ma;ra., qu.e não
deve acobertar com excessiva beneVOlência a responsabilidade de
seus membros" (11). Já se vê quão importante e dificU é a decisão,

'.16) PONTES:JE MIRANDA. Ob. e L cUs., p. 21.
(l'H THEMtSTOCLES BRANDAO CAVALeAIIlTl. A Constitutçcio Fecl~al Co

mentada, 3" ecl., v. n, p. 32.

15'
~~- ---~--------
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e a grave missão que pesa sobre o Parlamento. A imunidade :formal
nunca. poderá ser a via para o descrédi':,() do direito e para a falência
da justiça. Transigir com os princípios, no caso, chega às lindes da
conivência e pode se traduzir num estimulo ao crime. Nunca e
jamais deverá servir a imunidade processual para acobertar o delito
comum e favorecer a impunidade. Para chegar a uma deeisão, pode
e deve a Câmara examinar os aspectos formais do processo, verificar
a existência e classüicação do crime, os fundamentos da ação,
analisar a procedência da denúncia, checar as provas e, sobretudo,
perquirir se não se trata de uma perseguição política, de uma trama
armada contra o Parlamentar, visando a confundi-lo, a expô-Io à
execração pública, a atemorizá-lo e até a afastá-lo do Parlamento.
COmo expõe a doutrina francesa, e há mais de um século, deve a
Câmara concluir "si la démande de poursuite est loyale et sérieuse
et si elle n'est pas determinée par des motifs politiques". Entretanto,
não pode a Câmara invadir a atr'.buição do Judiciário. Ela não
conclui se o denunciado é inocente ou culpado. Como um Tribunal
Político, ela apenas decide se o .seu membro será ou não processado
criminalmente. Porém, se a imunidade formal ao que visa é, no
cabo das contas, preservar a liberdade e a dignidade da Câmara,
ante a .possibilidade de serem elas afetadas pelo processamento de
um dos.sell.'3 membros, quando a mesma Câmara, sem razão e com
base no simples "esprit de corps" denega a licença, macula-se na
sua própria dignidade. cabe aqui renovar a advertência do grande
RAUL PILLA, citado pelo seu conterrâneo, PAULO BROSSARD: "Mais
que os canhões, mais que os tanques, é a debilidade interna o quc
ameaça a existência das assembléias legislativas". Em 1923, como
relator da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos
Deputados, FRANCISCO CAMPOS ponàerava: "As assembléias demo
cráticas têm uma tendência muito pronunciada a exagerar Cl sen
timento da sua própria importância, o que as conduz, muitas vezes,
a estender, além do limite razoável, as prerrogativas e privilégIO::;
que elas julgam essenciais à garantia e defesa da sua indepen
dência."

A imunidade formal, certamente, não foi estabelecida para que,
ao sabor das emoções e paixões, prevalecesse o coleguismo, o com
padrismo, a politiquice. Nem foi, seguramente, instituída para pro
teger a impu..'1idade do crime. seu objetivo precípuo ê o de resguar
dar a independência legislativa contra os abusos. Era o que ensi
nava PIMENTA BUENO, analisando a Constituição do Império, e
opinando ainda; "Desde que houver delito, desde que razões políti
cas se não opuserem, parece fora de dúvida que a Câmara deve con
sentir na continuação do processo" (lS). Os nossos mestres, antigos
e modernos, chamam atenção para este aspecto: fazem a.s mesmas

(la. PIMEN'IA BL"::-~NO. o',). ~lt .• D.O 149, p. 121).
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advertências. Mas todo o apreco e o respeito imenso Que nutrimo~

pelo Legislativo não podem obscurecer o nOBSO espírito critIco, e
temos desgraçadamente de apontar - camo fazem, aliás, quase
todos os autores - que, na prá.tica, o instituto da imunidade
formaI, em nosso País, caiu no descrédito, ,perdeu o seu sentido
nobre e verdadeiro, uma vez que a negativa para o processo é a
regra, tomou-se sistemática, transmudando aquilo que sIgnifica.
uma prerrogativa num privilégio odioso, antidemocrático e mere
cedor do mais vivo repúdio. :a: impressionante (e chocantel) o
depoimento da professora FERNANDA ,DIAs MENEZES DE ALMmOA:
"com relação ao Brasil, pudemos compulsar noventa e dois parece
re.9 da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Depu
tados, sobre pedidos para processar membtos de. casa., no perlodo
que medeia entre o início da vigêncla da Constituição de 1946 e a
entrada em vigor da Emenda Constitucional n9 1/69, que eliminou
a imunidade relativa ao processa criminal. Em apenas treore Projetos
de Resolução a Comissão opinou favoravelmente à llcença. Em
nenhum caso a Câmara a concedeu" (1~). De nOS5a parte, também
pesquisamos a respeito do assunto, na Câmara Federal, e constata
mos que, após a Emenda Constitucional n1,1 11/78, quando a imuni
dade formal foi restaurada em nossa carta, até a Emenda nl;) 22/82,
que novamente suprimiu essa garantia, aquela Casa não concedeu
uma só licença para processar qualquer Deputado, alguns deles
acusados de crimes infamantes e que nada, e absolutamente nada,
tinham com o exercício do mandato. A opinião pública nacional
exigia que se alterasse tão vexatória situação. Dentro do própria
Parlamento transparecia o constrangimento de muitos de seus
integrantes.

A Emenda Constitucional nQ 22/82 modificou profundamente a
qG.eStão e buscou alcançar o que podemOB chamar uma fórmula de
transição. Manteve, no § 10 do art. 32, Q preceito de que 08 membros
do Congresso Nacional não poderão ser presos, sa.lvo flagrante de
crime inafiançável. Entretanto, não mencionou que o proce.sso
criminal contra qualquer Parlamentar devesse depender de prévia.
licença da respectiva Câmara. No vigente direito constitucIonal
legislado de nosso País, a imunidade processual não existe mais,
embora tenha sido mantida a competência do STF para julgar os
Deputados e Senadores. Pelo menos nio mais existe a imunidade
formal com aquela configuração tradicional. Hoje, no Bras1l, qual
quer Deputado ou Senador pode ser Uvremente processado por
crime comum. Não há mais que falar-se na prévia licença da

09"1 FERNAl\"DA DIAS MENEZES DE ALMBIDA. imunidades Parlamentares.
p. 73.

158 R. Inf. 1~9isl. 'rosilia G. 23 n. 92 Gllt./de•• 1986



Câmara dos Deputados ou do Senado. Em contrapartida, a Emenda
nO 22 trouxe uma inovação, contida no art. 32, § 3Q, assim redigido:

"Nos crimes comuns, imputáveis a Deputados e sena
dores, a Câmara respectiva, por maioria absoluta, poderá
a qualquer momento, por iniciativa da Mesa, sustar o
processo."

Na justificativa que acompanhou a Mensagem Presidencial
nQ 189/82, que redundou na EC nQ 22/82, estava expresso: ".A
proposta visa a excluir do texto constitucional o princípio da imprOt
cessabilidade dos Deputados e Senadores, sem prévia licença da
respectiva Câmara, substituindo-o, no entanto, por mecanismos
mais eficazes de defesa das prerrogativas parlamentares. A Câmara
e o senado ficam investidos pela proposta de competência discricio
nária para sustar o processo contra qualquer de seus membros,
condicionada a decisão à iniCiativa da Mesa competente e ao
quorum da maioria absoluta". Sugerindo Projeto de Resolução com
objetivo de ;sustar os processos que estavam em curso contra os
Deputados João Cunha e Theodorico Ferraço, bem como os proces
sos movidos contra os então Deputados Freitas Diniz e Gérson
Camata, o jurista HELENO FRAGOSO, cujo recente falecimento cons
ternou a todos nós, referindo-se ao art. 32, § 39, da Constituição,
com a redação da EC nQ 22, opinou: "Essa regra significa que a
Constituição, excepcionalmente, pernúte que a Câmara ou o senado,
conforme o caso, ponha fim ao processo, criando utn impedimento
que impõe à autoridade judiciária a terminação do fcito, sem julga
mento do rnérito, se a decisão ainda não houver sido proferida" (20).
Não acatamos esta lição sem alguns temperamentos, data maxima
venia. A sustação do processo, no caso, não pode ter aquela exten
são propugnada pelo mestre FMGOSO. Não pode e nem deve signi
ficar o término do feito sem julgamento do mérito ou o fim do
processo e definitivo arquivamento do mesmo. sabemos que a imu
nidade material (inviolabilidade) é absoluta (salvo no caso de crime
contra a honra), permanente e deve ser interpretada liberalmente.
Enquanto que a imunidade formal (ou processual) é relativa,
temporária (findo o mandato, extinta a improcessabilidade) e deve
ser interpretada restritivamente. Até porque foi introduzida em
nosso direito constitucional corno sucedânea e substituta da imuni
dade processual, a figura da sustação do processo deve submeter-se
aos principio.s e limites daquela, com a qual mantém flagrante
identidade. Assim, entendemos que mesmo sustado o processo, a
sustação, aqui, está no sentido de suspensão, podendo ressurgir o
feito quando se extinguir o mandato do Parlamentar, se o crime não
estiver prescrito. Admitir o contrário é recobrir o Parlamentar que

(2() HELENo FRAGOSO in Diário do Congresso Nacional, Seção l, ed. de 16
de abrU de 1983.
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deixa de sê-lo com o manto da impunidade, aceltando--Be que a
norma con.sUtucional visa a fazer triunfar o inadequado, o descabi
do, o indesejável e o a~urdo, como se a .sabedoria de séculos não
gritasse contra isso através do brocamo: lnterpretatio iUa. sumenda
quoe. absurdum evitetur.

IV. Imunidades dos Vereadores

Antes de falarmos especificamente sobre o assunto objeto do
último capitulo deste nosso trabalho, re1embremos que é comum a
doutrina e pacífica a jurisprudência, em nosso País, de que os
Estados-Membros têm a faculdade de conferir imunidades aos lnte
grantes das Assembléi8:' Legislativa&.' O que muito se discutiu, e
ainda muito se debate, é se as imunidades dos Deputados estaduais
devem estar previstas expreMamente na Constituição estadual
respectiva, ou se elas existiriam independentemente disto, obedeci
dos os moldes federais que, por sua própria força. de irradiação e
propagação, incorporar-se-iam automaticamente ao direito consti
tucional legislado dos Estados, por fOrça, inclusive, do art. 200 da
Carta Magna. Desenvolvemos o a&Sunto em monografia que publi
camos em 1980 (21). Aquela dJ.scussão, todavia, perde todo o momen
to e a importância quando se verifica que as Constituições de todos
os Estados-Membros do Brasil consagram expressamente as imuni
dades parlamentares dos Deputados As Assembléias Legislativas.

No que concerne aos Vereadores, ~hegamos ao ponto que é o
maú3 controvertido e polêmico. ou seJa, o de saber se as garantias
se estendem, em decorrência do própno texto constitucional. federal,
ou, não se estendendo o texto federal, se pode a Constituição esta
dual regular a matéria e conferir a imunidade aos Vereadores.

Uma dificuldade inicial, vultosa e aparentemente intranspo
nivel se alevanta ante os que, como nóB, incUnam-se pela tese favo
rável: tem reiteradamente declarado o Supremo Tribunal Federal
não só que 88 imunidades dos VereadorelS não se encontram 1mpU
citas na Carta Magna. como decretado a inCOl1Btitucionalidade de
artigos de Constituições estaduais que asseguram tats vantagens
aos Vereadores. Na longinqua data de 28 de abril de 1915, vigente
a nossa primeira Constituição republicana, o STF já afirmava em
acórdão: "Os COnselheiros, Intendentes ou Prefeitos municipais não
gozam das imunidades parlamentares'· (c!. 'Rev. de Direito, v. 39,
p. 306). PKDllO ALEIXO alerta, todavia., que eBte !ulgado na. verdade
nada teve a ver com a questão de imunidades. pois "o que se tratava
era de apurar a legalidade do ato em vittude do qual militar. que
havia sido eleito PrefeIto da cidade de !Obidos, no Estado do Pará,
tivera interrompido o exercicio de suas funções, por haver sido

(21) ZENO VELOSO. ln~uni4(làes PaTlamentfiT's. Capo V, pp. 23 e segs.
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convocado para retornar à sua atividade no Exército" (22). O Supre
mo veio realmente a se ocupar do problema ap6.s o advento da
Constituição de 1946, com a concessão àe imunidades parlamentares
aos Vereadores por algumas Constituições estaduais. Desde então~

o Excelso Pretório vem trilhando o mesmo e invariável caminho~

não reconh~cendoas imunidades aos Vereadore.s~ conforme se veri
fica nos seguintes julgados: Habeas Corpus nQ 30.256, do Paraná,
relator designado para lavrar o acórdão Ministro castro Nunes~em
20 de abril de 1948, vencidos os Ministros Habnemann Guimarães~

Edgar Costa e Anibal Freire (R.F., 120/213); H.C. nQ 31.472, de
São Paulo, relator MinUltro José Linhares, em 3 de janeiro de 1951,
acórdão unânime (R.T.• 220/547); H.C. nQ 31.647. de Mat) Grosso,
relator Ministro Orosimbo Nonato, em 9 de julho de 1951, vencido o
Ministro Edgar Costa (R.T., 219/570); H.C. nQ 32.911, da Paraíba,
relator Ministro Ribeiro da Costa, em 16 de dezembro de 1953, venci
dos os Ministros Hahnemar..n Guimarães e Mário Guimarães (R.T.,
300/749); H.C. nQ 35.041, de sergipe, relator Mínistro Ribeiro da
Costa, em 16 de setembro de 1957, acórdão unânime (RoT., 2781
944); Mandado de segurança nQ 5.014, do R!o Grande à3 Sul. rela
tor Ministro Luiz Gallotti. em 8 de janeiro de 1958, acórdão unâ
nime (R.T., 289/928).

Des.ses todos, o julgamento-padrão é o do H.C. nQ 30.256, de
20-4-1948. '1'ratava-se do caso de um Vereador eleito, empossado e
diplomado, do Município de Araucária, denGnciado pelo promotor
público do termo como incurso na pena do art. 331 do Códígo Penal,
sem a prévia licença da Câmara Municipal, exigida pelos arts. 11 e
128 da Constituição estadual então em vigor. Cabia decidir se prevar
leciam os dispositivos da Carta paranaense que outorgava imuni
dades aos Vereadores. O Supremo dividiu-se em duas correntes:
uma, chefiada pelo MinJstro Castro Nunes; a outra, pelo Ministro
Habnemann Guimarães. E a decisão jamais seria alcançada se
tivesse que ser tomada pelo valor e pelos méritos dos respectivos
expositores, sendo ambos, como reconhecidamente são, dois gigan
tes e autênticos luminares da cultura jul'1dica, de cuja passagem
fulgurante pelo Supremo Tribunal a Nação guarda :morredoura
lembrança.

O Ministro CASTRO NUNES não reconhecia imunidades paria·
mentares dos Vereadores. Argumentou que elas constituem um pri
vilégio, e garantia que, se estendidas aos Edis, atingem o princípio
àa independência dos Poderes, criando~se para o Executivo e Jud~

dário uma situação de dependência em face das Câmaras mUnici~

pais, limitando estas a ação dos dois Poderes estaduais, pois não há
no Município a trilogia de poderes, que é essencial, porque inerente
ao princípio da imunidade, não se devendo permitir que o Poder

(22) PEDRO ALEIXO. Imlmidadu Parlo.mentare8. p. 113.
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ConstituInte estadual assegure imunidades ao& Vereadores, consi
derando, além disso, que os Vereadores, a rigor, náo exercem função
legislativa, não sendo a Câmara Municipal Poder Legislativo, no
sentido constitucional.

Por sua vez, o Ministro HAHNEMANN OUIMARÃES ponderou que
a imunidade concedida aos membros do Congresso Nacional deve
ser estendida aos que exerçam, nos IEstados, o Poder Legislativo,
porque se trata de garantia necessária. ao exercido da. fWlÇão legis
lativa, e para segurança da própria autonomia municipal, aduzindo
que o Vereador exerce função legislatjva, embora restrita e reduzida,
concluindo que, no Brasil, quem quer que exerça função legislativa
tem direito à imunidade, e isto em decon-ência do próprio texto
constitucional federal (extensivamente compreendido, e não ana
logicamente estendido, porque analogia, aqui, não caberia.), pare
cendo-lhe até desnece8Sária a invocação do privilégio atrIbuído pela
Constituição estadual.

Ao final, foi vencedora a tese de CASTRO NUNES, e com ele vota
ram os Ministros Ribeiro da Costa, Lafayette de Andrade, Ooulart
de Oliveira, Orosimbo Nonato, Barros Barreto e Laudo de camargo,
não reconhecendo, portanto, imunidades parlamentares aos Verea~

dores. Ao voto de Hahnemann Guimarães, em sentido oposto, ade
riram os Ministros Anibal Freire e Edgar Costa, com a diterença
de que este último preferiu fixar a sua posição, não derivada de
extensão do texto oonstituc1onal federal, mas em decorrência do
próprio dispositivo da Constituição do Estado, no qual não enxer
gava "Uma inconstitucionalidade manifesta, acima de qualquer
dúvida".

Há que se ponderar, em primeiro lugar - e aqui iniciamos
esforço doutrinário para justificar nossa. submissão à tese favorável
às imunidades dos Vereadores -, há que se ponderar que a Clmara
Municipal representa um Poder Legilzativo. Municipal, é verdade;
menor que os outros, ninguém contesta. Mas um Poder Legislativo
verdadeiro, exercendo os Vereadores, portanto, função legislatIva.
Os atos normativos das Câmaras têm. 88 caracterlsticas de genera
lidade, impessoalidade e objetividade. São materialmente legislati
vos, não havendo quem replique isto. Argüiu-se que não são, toda
via, leis formais. Para o desate da queatio que estamos investigan
do, a objeção não é de fundo, mas estritamente teórica, e a di&:lussão
de tão grave e relevante assunto não PPde ser exclusivamente con
ceitual. Afirmar que os Vereadores exercem apenas funções adminis
trativas já era uma erronia, data venfa., mesmo há quatro décadas,
à luz da Carta de 46, e muito mais hoje, quando todos os caminhos
da incessante luta pelas nos.sas insti1luições maiores, nesta. hora
histórica da vida nacional, levam ao soerguimento, ao fortalecimen
to dos Municipios. Mesmo sob o ângulo estritamente doutrinário,
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há atos legislativos emanados das Câmaras de Vereadores que são
eminentemente for:nais. Aderimos, neste passo, à lição de BARBOSA
LIMA SoBRINHO. quando ele pondera que não há função legislativa.
mais característica de uma Casa representativa que o exercício do
poder tributário, fonte de onde vicram os maiores Parlamentos, na.
formação do direito público moderno, apontando ainda o venerando
mestre que as leis urbanísticas não raramente condicionam, e limi·
tam, o próprio direito de propriedade, e os regulamentos de saúde
pública podem traduzir comandos, que são leís para todos os efeitos,
pela obrigatoriedade e pela aplicação generalizada (:1.3). Como pro
fessor de Direito Civil, bem. apreendemos e vislumbramos a extensão
da observação àe BARBOSA LIMA SoBRINHO. Recentemente, partici
pando de um fórum de debates, promovido pelo Instituto dos Advo
gados Brasileiros, mostramos que através exatamente das leis de
posturas e de outros atos normativos muniCipais é que se realiza
com mais nitidez a aplicação do princípio hodierno, igualitário e
democrático, da função social da propriedade, limitando-se a sua
órbita de gravitação no campo de atuação dos indivíduos, para que
aquele direito, outrora absoluto, possa. alça.r os seus vôos mais
nobres e mais altos, no interesse da coletividade e em nome do bem
comum. Com a autoridade de um dos mais exímias administrativis
tas do País, HELY LOPES MEIRELLES doutr:na que a Câmara de Verea
dores é órgão do Poder Legislativo do Município, funcionalmente
independente e com relevantes atribuições políticas e norma:'ivas.
referindo ainda. constituir-se um engano considerar a Câmara "cor
poração simplesmente administrativa", ponderando o mestre paulis
ta que o equívoco vem da Lei Imperial de 1Q de outubro de 1828,
que, "ao retirar das Municipalidades de então as funções judiciári.a.s
que exerciam cumulativamente com as legislativas e administra
tivas, as declarou "corporações meramente administrativa.s", sem
que tal conceito correspondesse à realidade" (2"1.).

No seu excelente estudo, sintomaticamente denominado "Leis
MunicipaLs", VICTOR ~~ES LEAL aponta que a regra geral, nas
Constituições federais, é a repartição dual de competências: da
União e dos Estados. A partir de 1934. entretanto, nosso ordenamen
to político-.juridico mudou de rumo e passou a delimitar, no próprio
textQ da Constituição federal, uma esfera de competência privativa
dos Municípios, observando ainda aquele eminente e saudoso Minis·
tro: "Adotamos, assim, em nossa federação, a partir de 16 de julho
de 1934, uma peculiaridade digna de nota, porque desconhecida dos
demais regimes federais. Em vez de uma divisão dual de competên
cias, como era a regra, passamos a ter uma discriminação tríplice:
o próprio estatuto político da nação definiu a competência federal,

(23) BARBOSA LIMA SOBRINHO. As Imunidades dos Deputados Estaduaí.~, p.
14D.

(24) HELY LOPES MEIRELLES. Dir-eito Munici1XIl Brasileiro, p. 683.
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a estadual e1 pelo menos parcia1mente~a municipalu C-). SOmos dos
que refuga.m a tese do federalismo bidimensiona11 que é mesmo
artificial, anacrônica e sem sentido d6sde a Carta de 1934, quando,
pela primeira vez no Brasil, a Lex Meter, "senhora da partnba de
competências", como dizia OBLANDoBlTAR, deu competência direta
ao Município. E por falar em ÜRLANDO BrrAR (um dos trê6 maiores
constitucionalistas que o País jamais pr<lduziu), o catedrático
paraense, cujo prematuro passamento abriu lacuna. enorme no
panorama jurídico pátrio, opinava que a Clmara de Vet>eadores
efetivamente legisla, ensinandol com toda a ênfase: Ud1zer que o
Município não legisla é um preconceito e um ressaibo seród10 de
mentalidade colonial. s: miopia mental" (2lI).

Quer a seus atos se chame "resoluções", quer seiam batizados
de "posturas", ou qualquer nome que tenham as decisões dos Verea
dores, mas, se exercer o poder tributârlo, votar o orçamento, prover
os recursos e (Jrganizar os sernçosloeab, estabelecer a estruturação
urbanistica (condicionando e llmitamdo até o C6d1go Civil. 'Da
regulamentação do direito de propriedade), e se ordenar a cidade,
através de normas de ordem públlca,náo caracterizam a. Câmara
Municipal como Poder Legislativo, 1rancamente, o que será Poder
Legislativo para os que entendem dessa maneira?

Sem dúvida, a Câmara de Vereadores legisla. E~ na esfera da
competência privativa dos Municiplos, ê e. lei municipal que troneja.
CELSO R1BBmo BAs'ros, o jovem e cultissimo mestre paulJsta, diz,
incisivamente: HNão há falar-se em hierarquia entre as normas
federais, estaduais e municipais. cada. uma. dessas categorias nor
mativas é soberana dentro de sua esfera. pr6pria de competên
cias" (27). O velho brocardo alemão Relch81"echt br1cht Lande8recht
= "Direito federal cassa direito local", que muitos repetem sem
alcançar-lhe o conteúdo, só se aplica se são concon-entes 88 compe
tências legislativas. :MICm:L TEMO, sempre preciso nos conceitos,
expõe que "no nosso sistema. a partilha de competêncIas é feita
entre a Cnião, Estados e Municípios porque o ConsUtuinte criou.
como ordem juridica autônoma, este8 últimos" (18), Então, nio s6
o Município legisla e pode legislar I como é inconstitucional não
apenas a lei estadual1 mas, també~ a lei federal que lnvadJr o
espaço da competência municipal.

Pondere-se, por outro ladoJ que ninguém, absolutamente mn
guém1 poderá negar que as Câmaras pos.mem funções políticas e
administrativas. se o motivo principal, razão determinante das

(:15) VICTOR Nmn:s LEAL. Problema.s de Direito Público, pp. 160 e sega. e na
Revista de Dir~ito Admin~trattvo, v. 16. p. 376.

(26) ORLANDO BI'TAR. Olmz3 Completas, v. 3.", p. 360
(27) CELSO RIBEIRO BASTOS. Curso de Dtrftito Ccmtitucwnal, 5' ed., p. 10fi.
(28) MICHEL TEMER. Elementos de DirErito CO'li'tftu~a2. 3' ~ .• p. 68, nota n. :lo
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imunidades parlamentares é garantir a liberdade c a independência
do Poder, com todos os beneficios e as vantagens que advêm da
adoção e da aplicação desse instituto, isto ocorre menos em função
de ser atribuida à Câmara Federal, ao Senado, às Assembléias a
missão de elaborar e votar as leis, e mais em nome da intangibili
dade do exercício do mandato popular, que, observa THEMÍSTOCLES
BRANDÃo CAVALCANTI, "se astende à fiscalização dos atos do poder
público, ao emprego dos dinheiros públicos, do cumprimento das
leis, a garantia dos direitos individuais etc." (211). ORLANDO BITAR
expõe que no debate sobre as imunidades dos Vereadores tem sido
minimizado, e mesmo ausente, o enfoque certo, e este enriquecerá
1\ tese positiva, apontando: "Não é só por sua função normativa
~de que tomaram consciência bem mais tarde, v.g. Parlamento
inglês) . mas antes por sua função inspcctiva (esta. sim, com p!'ecc
dência histórica e objeto de cruentas lutas para consecução) que os
corpos deliberativos de representação popular exigem, para seus
membros, em caráter funcional (apesar de por amor à tradição,
continuar-se na Inglaterra a falar em privilégios), imunidades" (30).

se são os mesmos os motivos e as mesmas as razões determi
nantes, as imunidades parlamentares sào válidas tanto para a
União, como para os Estados, quanto para os Municípios. Cremos
até não exagerar, se ponderarmos que a premissa se apresenta com
maior evídênda, com um colorido mais forte e mais vivo em relação
aos Municípios, cujos representantes do povo, no desempenho da
fiscalização e controle da conduta político-administrativa do Prefei
to e da gestão do dinheIro e negócic3 públicos, E'stào ma:s sujeites a
pressões e perseguições de toda ordem. Quem conhece, como nós
conhecemos, as paixões e os ódios que muita vez se desencadeiam,
até por gerações, no ambiente restrito e doméstico, não raramente
longínquo da politica municipal, sabe muito bem aonde queremos
chegar.

Exercendo os Vereadores, como na verdade exercem, um poder
público característico, por que negar-lhes a proteção indispensável
para a sobranceria, altivez e independência desse exercício? Prote
ção que é mais do que essencial, e, a nosso ver, natura! a tal inde
pendência. Se os Edis municipais detêm, como de Íato detêm, uma
representação politica autêntica (quem sabe, a mais pura e autên
tica de todas), e se eles são titulares, como são, de um mandato
eletivo, qual o motivo e que razão haverá de justificar uma discri
minação, subtraindo--Ihes o que se confere aos Parlamentares esta
duais e aos federais? Qual a diferença qualitativa do poder da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do poder das Assem
bléias Legislativas e do poder das Câmaras municipais? Nenhuma e

(29) 'l'HEIOSTOCLES BRAKDAD CAVALCANTI. ob. c Y. cits., p. 39.
(30) ORLANDO BITAR. Ob. c v. c11:$., pp. 360/361.
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nenhuma! O poder das Câmaras de Vereadores só é poder pela
mesma e única razão que é poder o Congresso Nacional e as Assem
bléias Legislativas: emana do povo, através da consagração demo
crática e vivificadora do voto. Em suma.: se o Vereador é um legis
lador; se a Câmara municipal é um Poder Legislativo; se ease poder
emana da vontade do povo; se ele, como os outros, tem a mesma
natureza jurídica, o mesmo tipo de atividade, não v~mos como
negar a extensão das Imunidades do art. 32 da Constituição federal
aos Vereadores municipai.9, como propugnavam os Ministros fiAB:NE
MANN GUIMARÃEs (pioneiro na tese) e AldBAL 'FREmE, sob a égide
da Carta de 1946. E outro não é o entendimento do grande PINTo
FERREIRA, para quem "a imunidade cios Vereadores deve ser admiti
da, mesmo no silêncio das Constituições estaduais, pois decorre dos
principios constitucionais do diploma magno" (31). O critico mais
apressado já estará. contestando, e concluindo, que a norma excep
cional do art. 32 da CF não comporta Interpretação analógica. Mas,
quando advogamos a aplicação dessa norma a todos que, no Pais,
exercem função legislativa, não estamos baseados em s.na.logia, mas
em compreellilão extensiva do texto, que é algo completamente dife
rente. Não se trata de ampliar a pren-ogativa constitucional, mas
de se reconhecer que a garantia farorece a todos que exerçam a
função legislativa.

Não estamos esquecidos do argumento do Ministro CASTRO
NUNES, fundado na repartição trinômica de MONTESQUIEU, nem
fugindo dele. O preclaro publicÍBta (por sinal um dos mais notáveis
municipalistas deste País), no seu memorável voto, quando do refe
rido julgamento do Habeas Corpus n9' 30.256, no STF, enfatizou
que o jogo dos poderes é governado por freios e contrapesos, um
dos quais será a imunidade assegurada!&OS legisladores, inexistindo,
porém, no plano municipal, os três P<:Ideres: Executivo, Legislativo
e Judiciário, e que se não pode criar para os Poderes Executivo e
Judiciário do Estado uma situação de dependência em face das
Câmaras municipais, permitindo-se que estas limitem a ação dos
dOLs poderes estaduais, devendo-se esgotar a extensão da. imunidade
na órbita. estadual.

O argumento impressiona, ma') perde o vigor que aparenta,
se analísado detidamente. Os Vereadores devem gozar de imunida·
des por sua função legislativa, porque a Câma.ra municipal é um
Poder Legislativo, e tal prerrogativa é inerente a qualquer Poder
~lativo, por ser essencial ao seu exercicio, desempenho e inde
pendência. De resto, não é a própria Câmara que, por uma lei ou
por uma resolução, estabelece tais imunidades. Elas decorrem da
própria Constituição federal - confotme o nessa entendimento,

(31) PINTO FERREIRA. Principios Gerais d.o Direito Constitucional Moderno.
5'" ed., p. 478.
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antes exposto -, ou podem decorrer de texto explicito de Consti
tuições estaduais, como opinam muitos autores. Em qualquer caso,
originam-se àa Lei Maior, m dispositivos consti:uciona.is, tendo
como razão imperativos de ordem pública.

Então, não .se trata de a Câmara, poder menor, opor-se a ou
tros poderes, maiores, segundo a hierarquia constitucional. Mas se
trata de reconhecer a garantia a um me.smo e único Poder, que
é o Legislativo. E da necessidade de todos os poderes submeterem-se
ao poder maior e supremo, que é o da Constituição. Por que falar-se
em comtrangimento, se se trata de obedecer a uma norma consti
tucional implícita na Carta federal, ou, não se aceitando isto, a
uma norma constitucional do Estado-Membro, editaàs. sob o mOdelo
federal1

Os que advogam com tan:a ênfase o princípio de que todos
são iguaís perante a lei não podem desconhecer que o c::mccito
de igualdade não é mais absoluto, como ou~rora, mas relativo,
proporcional, bastando repetir as lições de RUI, na eterna Oração
aos Moços: "A regra da igualdaàe não consiste senão em quir..hoar
desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam.
Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural,
é que se acha a verdadeira lei da igua!dade. O mais são desvarios da
inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais,
ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não
igualdade real" (32).

Os Vereadores, enquanto legisladores e fiscais do povo, exer~

cendo um mandato eletivo, fIcam numa posição de desigualdade
ante os demais cidadãos, na medida em que estão mais diretamente
sujeitos aos ataques, às pressões e às agressões dos demais poderes.
A imunidade lhes àeve ser conferida não como privilégio, ma..~ como
compensação, para que a igualdade seja afinal e peJo menos teori
camente alcançada. E, ademais, não .será necessário que se consi
derem iguals todos os Poderes Legislativos? Conferir-se imunídades
a uns, negando-as a outros, não representará discriminação, e. como
tal, inj ustiça e desigualdade?

Há, entretanto, quem aponte, na Constituição federal, proibição
explícita para que as Constituições estaduais confiram imunidades
aos Vereadores. HELY LoPES MEIRELLES pondera: "Os Vereadores
não gozam de imunidade parlamentar ou de foro especial, nem a
Justiça depende de autorização da Câmara gata processá-las por
qualquer crime. Os Estados-Membr08 que conferiram tais prerro
gativas aos Edis tiveram esses dispositívos julgados inconstitucio
nais e na realidade o são, porque não cabe às unidaàes federadas
legislar sobre garantias políticas e privEégios ;'focessuais, matérias
(32) ROI BARBOSA. "Oração aos MQÇos", discurso de paraninfo dos doutonm:J.os

da. Fac. de Drrelto de Sáo Paulo, em lil:W, editora Simões. 3~ ed.. p. 31.
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da privativa competência. da Uniio (Constituição da Repúbl1ca,
art. aQ, XII, b)" (&3). MARCBLO CABTANO, na mesma 11nha de
raciocínio (3~), opina que a imunidade, na medida em que com
preende proIbição de prisão e irresponsabBidade eivll ou crlm 1nal,
só a lei federal pode estatuf.·la, por se tra.tar de matéria. de direito
civil, penal e processual, aludindo o mestre lusitano, que passou os
últimos anos de sua vida no Brasll,. ao art. 84), XVIn, b, da. CF.
Na obra de cada um desses eminentes autores há. um lapso de
impressão, pois o dispositivo constitucional que eles desejam lnnr
car é, e s6 poderia ser, o art. 89, xvn, b, da Const1tU1çoo federal,
que diz competir à União legislar sobre direito civil, comercial,
penal, processual, eleitoral, agrário, ma.rillmo, aeroná.utico. espa
cial e do trabalho. excluída a competência. supletiva dos Estados
Membros para legislar sobre e&Sas matérias, conforme o parágrafo
único do citado art. SI;> Lamentamos estar em descompa880, neste
ponto, com esses egrégios profeasores, ambos tão queridos, o prl
Meira citado exercendo influêncla capital em nossa formação. E a
objeção que fazemos é simples, mas radical: a Qmstituição, no
mencionado artigo, defere realmente competência exclusiva à Un1~
para legislar, dentre outras maténaa, sobre direito civil, penal e
processual. Achamos, todavia, que o :Instituto da imunidade parla
mentar não é de direito civil, nem penal~ nem processual, mas de
natureza constitucional. Constitucional-material, quanto à inviola
bilidade. Constitucional-processual, quanto à imunidade formal.
Ambos os casos com acentuado e predominante conteúdo político.
Se verdadeira. a lição de HELY LoPES~ e '!4ARlCELO C.uTANO,
levada às últimas conseqüências, tet-se-lam também como incons
titucionais os dispositivos das Constituições estaduais que outoz'I.
gam imunidades parlamentares aos próprios Deputados às Assem
bléias Legislativas, o que há muito tem sido repelido pela doutrJna,
e reiterada e constante jurisprudência. A propósito, a Súmula nQ 3,
do STF, proclama:

"A imunidade concedida a Deputados eetaduals é
restrita à Justiça. do Estado!t

O Ministro ANÍBAL FREIRE, em justliflcativa de voto, já afirmou
que o problema das imunidades é essencialmente político e só no
campo do direito politico ele pode estar regulado. Como não existe,
nem explíclta nem implicitamente, na Constituição federal, proibi
ção para que a Constituição do Estado-Membro determine imuni
dades parlamentares aos respectivos Vereadores municipais, não
v1s1umbramos a eiva da inconstitucianaUdade em cUspositivo cons
titucional estadual que discipline aquela prerrogativa. Em. abono
desta tese, o próprio art. 13, § 19, da CF: "Aos Estados são oon1e-

(33) HELY LOPES MElRELLEB. Ob. cit., p. 'l'o!J.
(34:) MARCELO CAETANO. Direito Constitucional Btcutleiro, v. 11, p. 61~
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ridos todos os poderes que, explícita ou implicitamente, não lhes
sejam vedados por esta Constituição." No STF já houve quem,
ultimamente, abraçasse tal entendimento. Ninguêm menos que
ADAUC'rO LÚCIO CARDOSO, que, como H:;;at.or da Representação
nQ 805--RJ, em 19 de agosto de 1970, proclamou, desenganadamen
te: llNão existe na Constituição federal, que resultou da Emenda
nQ 1, outorgada pela Junta Militar em 17-10-69, nenhuma definição
metódica da autonomia municipal mencionada n:) seu art. 15. n() 1..
1: irrecusável, porém, que essa simples menção dê testemunho de
que deve existir tal autonomia. E, como corolário, é possível que as
Constituições estaduais, guardando os limites e condições fin.dos
na carta emendada, de 1969, disponha sobre a inviolabilidade no
exercicio do mandato de Vereadores, na área geográfica muni~ipal,

tal qual nela ocorre para Deputados e Senadores" (in RTJ, 56/10).

Aspecto importante, para e3te estudo, e em favor de nossa
conclusão, é a autonomia municipal, referida no voto acima trans
crito, de ADAUCTO LÚCIO CARDOSO. Está ela previ$:a e TE'gu;~.di1 no
art. 15 da Constituição em vigor, e representa um direito público
subjetivo pelo qual se confere ao Município a prerrogativa de orga
nizar o seu governo e serviços, prover a sua administração, decre
tando e arrecadando os tributoo de sua competência, aplicando as
suas rendas, observando o que for de seu "peculiar interesse" e
quanem o objetivo local for predominante, tudo. evidentemente, nos
limites da Constituição.

A autonomia municipal é proclamada e assegurada sob tríplice
aspecto: autonomia politica, administrativa e financeira. Sob o
aspecto político, a eletividade dos Vereadores é constitucionalInente
considerada uma das manifestações da autonomia m:.micipal (CF,
art. 15, I). Observe-se que todos os instrumentos que asseguram
essa autonomIa dependem da fWlÇão legislativa do Vereador, pois
é a Câmara que estabelece as normas da administração municipal,
dispõe sobre a execução de obras e serviços públicos, institui, altera
e autoriza a arrecadação e aplicação dos :'ributcs, fis~aliza e con
trola a atuação do Prefeito (função inspectiva), exerce a fiscaliza
ção finanoeira e orçamentária do Municipio (CF, art. 16), podendo,
em decorrência dessas graves atribuições e responsabilidades, cons
tituir Comissões Parlamentares de Inquérito para apurar desvios,
distorções e desmandos. Se a imunidade parlamentar é o apanágio
e o manto protetor da atividade legislativa, e se esta é o meio que
viabj]jza a própria exi5tência e o desenvDlvimento ordenado dos
Municfpios, não se pode fugir à seguir..te conclusao, como nãJ se
pode fugir à própria sombra: a imunidade parlamentar dos Verea
dores não é corolário, mas um dos sustentáculos da autonomia
municipal.. Não é conseqüência, mas pressuposto. Não é efeito, mas
uma das forças geradoras. lt oportuno repetir a sentença de FRAN-

-------_._----------- .._. -- ._-
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CIBOO CAMPOS, em 1920, quando integrante da Câmara das Depu
tados de Minas Gerais: "Uma nação não pode abdicar da sua s0be
rania, como os Municfpios não podem abdicar da sua autonomia."

Se, todavia, não se admitir que as imunidades dos Vereadores
decorrem do próprio texto constitucional federal, estariam as
Constituições estaduais proibidas de reguIá~las? Entendemos que
não, e que são válidos os dispositivos constitucionais estaduais
que conferem tais garantias aos Vereadores,eomo, aliáa, já o fazem.,
por exemplo, as Constituições do Ceará (art. 168), de Goiás
(art. 97), de Mato Grosso do Sul (art. 126), do Rio de Janeiro
(art. 178). de Santa Catarina (art. 2f), de Minas Gerais (art. 160,
parágrafo único) e do Pará (art. 22, § SQ). Não há. nenhuma regra
juridka no direito brasileiro que proiba o Estado de editar norma
constitucional reconhecendo a imunidade parlamentar. Se, no
silêncio da Constituição federal, têm-Be como ·pertinentes e válidas
B8 disposições das Constituições estaduais que conferem imuni
dades aos Deputados das respectivas Assembléias Legislativas,
haver-se--á de convir, por coerência, que são também válidas e per
tinentes as regras constitucionais estaduais que estatuem imuni
dades aos Vereadores. Assim pensam, dentre outros, THEMfsTocLBs
BRANDÃO CAVALCANTI, ALCINO PINTO FALCÃO, JosÉ AFoNSO DA Sn.VA
e FERNANDA DIAS M!:NEZZ8 DE A1.MaDA. (").

As imunidades parlamentares doa Vereadores, o reconhecimen
to desta garantia às Câ.maras municiPais é absolutamente neces
sário para que se alcanCe e obtenha uma verdadeira autonomia
municipal. E cremos ter mostrado que () assunto navega em mar
revolto, na doutrina e jurisprudência braslle1ras. Não se pode mats
conviver, em nosso País, em pleno e definitivo proce.'3so de rede
mocratlzação, às vésperas da tão almejada Constituinte, com a
ausência, em nossa Constituição, de uma norma explícita, de um
dispositivo expresso, inequívoco e induvidoso, que sirva de base
segura para a existência da prerrogatIva no âmbito municipal,
cortando cerce, e para sempre, todas aos vacllaçóes sobre o tema.

Matéria tão importante, complexa e relevante, que proporciona
tantas e tão diversas conseqüências, precisa merecer, deve merecer
e, querendo Deus, vai merecer a atenção da futura Assembléia
Nacional Constituinte.

Se este nosso traba.Ib.o servir ao menos para chamar a atenção
para. o problema, iá estaremos com a consciência tranqüUa. do
dever cumprido.

(3lI) THEM18TOCLES BRANDAO CAVALCANTI. Ob. e v. cUs., p. 39. ALCINO
PINTO PALCAO. Ob. clt.• p. 105. JOSII: AFONSO DA SILVA. Manual do
Vereador, 2.~ ed., p. 68. FERNANDA DIAS MENEZES DE ALMEIDA. Oh. cit.,
p. UJ9.
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CAPITULO I - O Direito à Educação

O direito à educação surgiu recentemente nos textos constitucio
nais. Os titulos sobre ordem econômica c social, educação e cultura
revelam a tendência das Constituições em favor de um Estado social.
Esta clara opção conslitucional faz deste ordenamento econômico Q

cultural um dos mais importantes títulos das novas Constituições, assi·
nalando o advento de um novo modelo de Estado, tendo como valor·fim
a justiça social e a cultura, numa democracia pluralista exigida pela
sociedade de massas do século XX.

Este novo direito constitucional positivo no País surgiu com a
Constituição brasileira de 16-7-1934, assegurando: "A educação é di·
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reito de todos" (art. 149). Previu, ademais, no art. 156: "A União e
os Municfpios aplicarão nunca menos de dez por cento, e os Estados
e o Distrito Federal nunca menos de vinte por cento, da renda resul·
tante dos impostos na manutenção e no desenvolvimento dos sistemas
educativos."

Tal preceito é mantido na Constituição de 1946 \art. 169), porém
desaparece do texto do regime político da Constituição de 1967 e de
sua Emenda Constitucional nQ 1, de 1969. Ambas suprimiram o refe
rido preceito de tal aplicaçâo de recursos no desenvolvimento do Pais.

Entretanto, desde 1934 todas as Constituições brasileiras afirmam
enfaticamente que a educação é direito de todos.

Neste tocante. tal preceito. encarcerado num regime mais indi
vidualista de que social, consagra na verdade uma duvidosa. suspeita
e ineficiente declaração de um direito social, nunca cumprido.

Os direitos sociais e econômicos, que são inúmeros, destacando-se,
porém, o direito ao trabalho e à educação, continuam mera ilusão
constitucional.

Hã 50 anos que as nossas Constituições procuram proteger o
direito à educação, com resultados precérioli. A universalização da
educação continua um mito, tornandlHle evidente o teor puramente
superficial de corretivos empregados até agora para atenuar o anal·
fa betismo, a crise do ensino profissionalizante e da Universidade.

Pode·se alinhar a seguinte dívida social do Brasil: 23 milhões e
quatrocentos mil analfabetos, 2 milhões de menores abandonados, 5
milhões de familias com renda mensal inferior a um salário minimo,
7 milhões de domicílios sem instala~ões sanitárias, 20 milhões de
pessoas que se utilizam da lamparina num pais que construiu Itaipu
e Paulo Afonso.

A carta da pobreza acompanha o mundo do analfabetismo, da
doença e do desemprego.

A crise econômica continua, difkil de debelar, sempre exigindo
mais ônus para o povo, num sacrifício permanente que ninguém sabe
se o Povo ou Nação estão dispostos a pagar.

O direito à educação necessita ser! efetivamente cumprido. Até
agora permanece como uma ilusão constitucional.

A expressão ilusão constitucional foi empregada pela primeira
vez por MARX na Nova GlZet. RomIIna (de 14-9-1848).

Podemos definir com o nome de ilusão constitucíonal o erro poU·
tico ou a falsa interpretação que consisw em ver como uma ordem
jurldica, legal, normal, constitucional, quando tal ordem na verdade
não existe.
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o direito à educação necessita ter eficácia. Sendo considerado
como um direito publico subjetivo do particular. ele consiste na
faculdade que tem o particular de exigir do Estado o cumprimento
de determinadas prestações. Para que fosse cumprido o direito à
educação, seria necessário que ele fosse dotado da eficàcia e aciona
bilidade, como o "habeas corpus" e o mandado de segurança.

Mas o Estado, com os poucos recursos de que dispõe, e a sua
conhecida dissipação, não tem podido atender às pretensões do direito
à educação.

Sl1:RGIO BUARQUE DE HOLANDA, no livro Raizes do Brasil,
observou que no Pais o problema da dissipação de recursos é tão
grave quanto a falta de recursos.

t necessárlo, portanto, o desmascaramento implacável e sistemá
tico da ilusão constitucional do direito à educação.

Para convalidar o direito à educação, a nova Constituição deve
prever:

19) maiores recursos para a educação com o reaparelhamento da
estrutura material das escolas, melhor remuneração dos professores.
adequado atendimento dos alunos;

2Q) combate à dispersão de recursos;

3Q) mudança da estrutura social e econômica do país. ainda com
um modelo concentrador de renda e uma economia dependente da
classe dos banqueiros e das nações imperiais;

4Q} criação de um mandado social de garantia, como o mandado
de segurança, que obrigasse o Estado a dar eficácia ao direito à edu
cação.

O novo orçamento fiscal da União, após a aprovação da Emenda
João Calmon, com seus valores infladonados para 1986, atribui ao
Ministério da Educação Cr$ 38.773 bilhões, é o segundo em valor,
apenas superado pelo do Ministério dos Transportes. que é de
Cri: 67.487 bilhões.

Não há milagres educacionais. nem milagres políticos e econô
micos. Do milagre econômico só restam ruínas: a divida externa, a
divida interna e a inflação. As pílulas milagrosas do otimismo não
surtiram efeito.

O Nordeste brasileiro, sobretudo, é uma região de grande índice
de analfabetismo, que deve receber tratamento uniforme quanto ao
resto do País. Especialistas comentam que os recursos financeiros
aplicados na construção da ponte Rio-Niterói e do Aeroporto Inter
nacional do Galeão são equivalentes à aplicação da SUDENE em 16
anos.
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o Pais necessita retomar o comantio do seu destino, ser o sujeito
de sua própria história, e, neste aspecto, como imperativo de sua
sobrevivência, está a efetividade do direito à educação, base da
democracia.

O governo da 6' República deverá cumprir à risca o seu plane
jamento educacional, sem esquecer o povo.

a Padre VIEIRA disse, de uma feita, que "nada há que mude
tanto os homens que o descer e o subir. E o subir mais do que o
descer".

A nova elite política que subiu ao poder deve lembrar-se dos
sábios ensinamentos da frase memorável de VIEIRA, não esquecendo
o povo.

CAPITULO II - Educ~io e DHenvotvimento

A educação é atualmente o maior fator do desenvolvimento. Os
países desenvolvidos têm um alto nivel de saber, r:'onhecimento e
tecnologia avançada. Dai as vantagens nidentes que oferece a educa
ção, tanto do ponto de vista econômico e social, começando com a
alfabetização, até o ensino universitário.

O Programa Experimental Mundial de Educação proposto pela
UNESCO mostra e evidencia as relações reciprocas entre a educação,
a alfabetização, especialmente da população economicamente ativa, e
o desenvolvimento.

Dai provém a teoria moderna sobre os fatores profundos da
produtividade, para. a qual EDWARDFi. DENlSON redigiu uma brio
lhante tese, em 1964, o chamado relatório Denison, quando pertencia
ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico, trabalhando
agora nas Instituições Brooking, invellt8riando sistematicamente as
origens da expansão norte-americana.

DENlSON examina o .problema dos fatores do desenvolvimento
de acordo com as mudanças operadas na sociedade atual. Como pre·
tende ele em sua anãlise, no inicio do século XX, a expansão econô
mica era devida, em grande parte e especialmente, aos números: entre
1905 e 1929, 50% do desenvolvimento econômico eram levados em
conta por causa do crescimento da mão-de-obra e do crescimento dos
capitais investidos. Atualmente os fatores de expansão mais importan
tes são a educação geral e as inovações tecnológicas, que estão a con
tribuir de maneira decisiva para a t8CftC1lagÚ!l entre as nações desen
volvidas e as nações subdesenvolvidas.

O uesenvolvimento deve ser equacionado com a inflação. ~ pouco
provável a aceleração do desenvolvimento com a inflação estável. Tal
fórmula é há muito procurada pelos economistas, e quem a achasse
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ganharia o prêmio Nobel. Recentemente no País elevou-se a taxa de
crescimento econômico, mas a inflação subiu em 1985 a 233,57%, a
maíor registrada. Nos EUA, no próximo ano de 1986.. a economia cres
cerá 4%, mantendo baixo o nível de desemprego, porém com alta
na inflação, que atingirá 3,8% contra 2.,9% calculados em 1985, segun·
do Beryl Sprinkel. chefe da assessoria econômica da Casa Branca.

Tancredo Neves aconselhou a r.ào gastar, isto é, cortar supérfluos.
Os cortes no déficit público previstos para 1986 são microscópicos
- 1,3% da despesa orçamentária -, porém houve uma considerável
e monumental sucção dos recursos privados, salientando-se a indese·
jabilidade dos pacotes fiscais. É indispensável que a taxa de cresci
mento seja dosada para ev~tar a inflação, que favorece os ricos e
empobrece os pobres.

As áreas de desenvolvimento coincidem com as áreas da :ndus
lrializaçào e da riqueza, enquanto as áreas de analfabetismo são para
lelas com os países agrícolas. pobres e com suas riquezas drenadas
para os países desenvolvidos.

O sistema eàucativo brasileiro não tem, do modo como está orga
nizado, condições essenciais para permitir uma resposta satisfatória
às necessidades educativas das massas, do proletariado e do campe
sinato.

O dinheiro destinado à educação é :nsuficiente e a cada dia dimi·
nui no orçamento público. ~os últimos anos o orçamento para a edu
cação passou de 9,7%, em 1964, a 5,3%, em 1982. Enquanto isto
ocorre, o dinheiro público é dissipado em mordomias no exterior, onde
servidores desnecessários ganham salários mensais de 18.000 dólares
e recebem o pagamento pelos cofres públicos da mesma quantia para
as suas residências principescas, afora as mordomias no próprio Pais.

Ao mesmo tempo a educação é relegada a um segundo plano.
especialmente em prejuízo das classes pobres.

CAPlTl!Lü III -.- Escola Pública e Escola Privada

O grande debate da educação em nível nacional surgiu com a Lei
de Diretrizes e Bases (LDB), que começou em 1948 com a discussão
do Projeto Mariani, ampliou-se com o Substitutivo Lacerda, dando
margem à promulgação da I,DB. constante da Lei nÇl 4.024, de
dezembro de 1964.

O grande confronto estabeleceu~se entre os privatistas do ensino,
defendendo a iniciativa particular na educação, e os apologistas da
escola pública, gratuita e laica, entre eles principalmente ANISIO
TEIXEIRA e PASCOAL LEME.

R. Inf. "gill. 8JOtilia a. 23 n. 92 out./dez. 1986 115



A LDB adotou afinal solução conCiliatória, pois~ consoante ela,
o ensino é direito não só do Poder Público, como da iniciativa privada
(art. 29). A gratuidade do ensino não ficou bem definida e nem disci·
plinada. O Estado tem a permissão de subvencionar e financiar a
escola privada (art. 95). A intenção da equiparação dos cursos médíos,
dentro de uma articulação flexível, permanece. advindo o Projeto
Mariani.

'Três modelos principais existem a respeito:

19) o modelo soviético da escola pública;

29 o modelo existente no Brasil e em diversas democracias sociais
da existência da escola pública e gratuita, mantida pelo Estado e da
iniciativa particular. com subvenção do Estado;

39) o modelo configurado na Constituição da Itália, de 27·12-1947
(art. 33), em que a República fixa as regras gerais da instrução e
institui escolas do Estado para todas as ordens e graus, permitindo,
porém, que os organismos privados e os particulares tenham o direito
de criar escolas e instituições, mas sem sulwenção do Estado. Na IWia
existe destarte a iniciativa privada no ensino, sem subvenção do Esta·
do, mas permite bolsas de estudo e alocações a faroilias (art. 34).

No Brasil, as Constituições de 1934 e 1946 determinavam que a
União deveria gastar com o ensino nunca menos de 10% da arreca
dação dos impostos, obrigação também prevista para os Estados e
Municipios com 20%. Tais determiOações constitucionais sempre
foram letras mortas.

A Constituição de 1967, que o regime autoritário compeliu o
Congresso a aprovar, suprimiu esta compulsoriedade da verba do
ensino por parte da União. Varia então bastante o percentual das
verbas federais determinadas ao MEC no orçamento fiscal da União,
sempre em decréscimo: flutuou entre8j5% e 10,6% no periado de
1960-1965, diminuiu para a metade destes quantitativos nos anos 70,
baixando em 1975 a 4,3%.

Em 1974, quando se estava na fase da euforia brasileira, o Brasil
ocupava o 99 lugar do mundo em produto nacional bruto (pNB)~

porém, a despesa pública com educação era menor, em cifras abso
lutas no 13C? lugar. No m~smo ano de 1914, as despesas públicas com
educação representavam 2,8%, relativamente ao PNB I o que colocava
o Pais no 77q lugar, entre os íso Estados componentes da ONU.

Os Municípios estavam compelidos 8 gastar 20% na educação.
porem a União era a corporação polltieo-constitucional que abareava
cerca de 70% dos tmpostos. em média, restando aos Municípios cerca
de 6%, o que lhes diminuía drasticamenlle os gastos com a educação.
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Houve uma queda vertiginosa e descendente das verbas federais
destinadas às Universidades, que foram reduzidas, bem como ocorreu
visível perda salarial do professorado, tudo contribuindo profunda.
mente para a decadência, posteriormente, a agonia da Universidade
pública.

No nosso entendimento, o ensino público e a iniciativa privada
podem ser conjugados no Estado social-democrático e pluralista.

A mais importante e famosa Universidade norte-americana é a de
Harvard, que é uma escola particular e ninguém a questiona, corres
pondendo à expectativa e ideário do povo americano, colocando-se no
ranking de uma das melhores universidades do mundo.

No Japão a Universidade de Sophia é particular, ela se situa em
plano categorizado no mundo, mas ela é subvencionada com cerca de
70% de recursos financeiros para programas, sobretudo de pesquisa,
com prêmios internacionais que lhe ampliam este prestígio por toda a
parte.

A experiência pedagógica internacional desaconselha um modelo
educacional uniforme e monolítico, mas deve permitir a diversidade de
formar, cada nação buscando o seu próprio modelo de desenvolvimento
e o seu estilo em educação.

A Universidade de Moscou é a mais antiga da Rússia, instalada em
1725, nos arredores do Kremlin, edifício rico e deslumbrante da Euro
pa, como o majestoso Palácio de Versalhes. Está hoje instalada em
uma área de 317 hectares, com 37 prédios, com o prédio central de 23
andares e 240 metros de altura, tudo abrangendo 45.000 salas e habi
tações. A sua educação é tecnicista, na corrida da diplomação de milha·
res de engenheiros nas diversas especialidades no campo da eletrici·
dade, metalurgia, hidrotécnica e das ciências geológicas. Busca o sonho
de ultrapassar a expansão material norte-americana.

A Universidade de Moscou não é melhor, nem pior que a de
Harvard. São modelos diferentes, apropriados à cultura, tendências e
esperanças de cada Pais.

O ensino no Brasil, tendo em vista a sua opção pelo sistema plura
lista do Estado social, deve conjugar a esfera educativa mediante o
poder público e a iniciativa privada, mas vedando, como regra, as
subvenções à escola particular, e como regra autorizando bolsas, tanto
a alunos carentes, c.:'mo a bem dotados (este'> mediante seleção), bem
como alocações às familias. O ensino público deve ser estimulado com
maiores verbas, concursos de professores, melhores salários.

No Brasil, a partir de dezembro de 1983, a emenda à Constituição
denominada Emenda João Calmon prescreve agora que a União deve
aplicar nunca menos de 13% e os Estados e Municípios 25% da receita
dos seus impostos, no ensino.

R. IlIf. legisl. Brasília Q. 23 n. 92 out./dez. 196'5 117



Resta a esperança da liberação e boa aplicação desses recursos nos
melhoramentos do ensino .público e gratuito da melhor qualidade, para
que não se repita o mito e o milagre de disposições semelhantes das
Constituições de 1934 e 1946. Até agora Io funcionamento de tal disposi
tivo constitucional foi apenas uma lamentável e acidentada crÔnica de
desilusões, frustrações e desrespeito, em estado de credibilidade zero.

cAPtruLO IV - A Pfrjmkle I ••, Braslleir.

A Lei nC! 5.692171, regulando o eBSino de 19 e 29 graus, com
sentido reformista, não somente acabou com o exame de admissão ao
ginásio, como o relacionou ao primária sem solução de continuidade.
Dobrou-se o tempo da escolaridade obrigatória, de quatro para oito
a009. OPais passou a ter uma das mais altas exigências de escolaridade
obrigatória do mundo. Era o tempo do: mUagre brasileiro e do Brasil
Grande.

Porém, desde esse penodo as condições de escolaridade não
melhoraram, a escola primária foi englobada no chamado ensino de
1() grau (19 grau meoor e 19 grau maior), obrigatório em 8 séries para
crianças e adolescentes entre 7 a 14 anal. Em 19'18 existiam 6.500.000
pessoas em tal faixa etária fora da escola prim·ária (19 e 29 graus), mas
em 1980 elas somavam 7.500.000, isto é, um milhão a mais de ex·
clusão.

Outro problema grave é a evasão escolar; a taxa de evasão e repe
tência na 1{1 série do ensino de 1() grau, com 40% como média nacional.

Convém agora exammar a chamada pirlmide escolar brasileira.
Em. 1980, existiam no PaIs 28.3 milhões de alunos matriculados

nos cursos regulares, dos quais 22,7 milhões no 19" grau. No 1'1 grau é
muito participativa e importante a presença do setor público, pois
apenas 15% freqüentavam as escolas particulares.

Do total de 22,7 milhões de alunos do 19 grau, a maioria de 16,1
milhões se encontra nas quatro primeiras séries (que correspondem
ao antigo curso primário), porém 25% destes (isto é, exatamente 4,5
milhões de crianças) estudam em escolas unidocentes.

Ao final dos oito anos, somente 6,6 milhões de estudantes fre·
qüentam o segundo segmento do 19 grau (5~ a 8l1- sériel. equivaJente
ao antigo curso ginasial ou ginásio.

A promoção dos alunos apresenta ~m grande corte no segundo
segmento do ensino de 11;1 grau. Este COI1t apresenta-se mais alarmante
quando se compara o segundo segmento· do 1q grau com o ensino do
2Q grau.

O ensino do 29 grau possui 2,8 niilhões de estudantes, obser
vando-se que o setor público e o setor privado compartilham igual
mente da divisão, pois a metade freqüenta escolas particulares e a
outra metade as escolas públicas,

178
----~_._- _. _._----:--

R. ,,,f. I.gill. lro.ma a. 23 n. 92 out./ ..... 1916



o estudo torna-se cada vez mais seletivo e excludente; da 1<;1 para
a 2~ série há uma perda ou exclusão de 30% de estudantes; da 2~

para a 3\1-, de 25%, com um número ainda menor de concluintes que
terminam o 2Q grau e fazem os exames vestibulares.

MinaI o curso do 3Q grau, ou curso superior, possuía em 1980
cerca de 1.500.000 estudantes, 62,3% nas escolas particulares e 37,7%
nas escolas públicas superiores.

CAPITULO V - A Questão do Analfabetismo

O Brasil é um País em que se encontra um alto percentual de
analfabetos, especialmente no Nordeste.

Diversos fatores concorrem para a permanência do analfabe
tismo no Brasil, a saber: a fome; a pobreza; a doença; a insuficiência
do orçamento na educação; a alienação cultural.

É conveniente salientar o círculo vicioso aludido por WINSLüW:
a miséria acompanha a doença, a doença gera a miséria. Ambas con
dicionam o analfabetismo.

Mirmou WINSLOW: "Era claro... que a pobreza e a doença
formavam um círculo vicioso. Homens e mulheres eram doentes por
que eram pobres; tornaram-se mais pobres porque eram doentes e
mais doentes porque eram mais pobres".

O modelo econômico brasileiro permanece com uma moldura
colonial, que ativa o subdesenvolvimento.

A pobreza é evidente. No Brasil, a população economicamente
ativa é de 40.355.360 pessoas, das quais 12,7% têm rendimento mensal
de até meio salário mínimo e 30,4% de 1 a 2 salários mínimos. No
Nordeste, a população economicamente ativa é de 3.189.386 pessoas,
das quais 613.360 têm de 10 a 19 anos. Este salário de fome não
proporeiona condições para estudar.

A fome é, assim, fator importante. As crianças são carentes, vivem
esfomeadas, não comem satisfatoriamente pela manhã, e a isto se
agregam as roupas sovadas, o desemprego dos pais, as frustrações de
toda a sorte, a família vivendo abaixo do teto de subsistêncía.

O MEC tem divulgado estatísticas que comprovam essa afirma
tiva.

Em 1979 o número de crianças em idade escolar ascendia a
3.440.803 alunos, mas o número de inscritos na 11.\ série foi de
2.856.761, isto é, sobraram 40% sem nenhum acesso à escola pri
mária.

Esta deficiência do Brasil é mais dolorosa e grave no Nordeste,
onde o índice de analfabetismo é maior.
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No País a proporção de analfabetos tem a média de 30,9%. ~ a
média brasileira) que na Bahia é das mais elevadas, ascendendo a
49)65%, abrangendo os maiores de cinco anos.

Outro fator agravante do analfabetismo é a evasão escolar. Con
soante os dados do MEC, 818.710 alunos não conseguem passar da
l' série) ou seja, 64.3% dos alunos da curso primário são s~stemati·

camente exclu1dos.

Muitos dados estão coligidos nos cadernos do CEAS nl? 79. àe
maio/junho de 1982.

CAPITULO VI - A Que.tio d. UniVlrsid.de

A crise da educação atinge duramente a Universidade. A Univer
sidade brasileira sofre urna crise agônica que vem se acentuando nos
últimos anos, e que necessita ser imediatamente corrigida. A uise
da Universidade, como a instituição mais abrangente e ampla, pro
voca, conseqüentemente, o mesmo naufrágio das Faculdades e Centros
que a integram.

A alienação cultural é uma das primeiras causas do descrédito
das Universidades. A palavra alienação (Entaesseruna) foi utilizada
inicialmente por HEGEL na obra Fenomenologi. do Esplrito e incor
porada ao arsenal filosófico do marxismo. A alienação cultural é a
imitação ou imposição da cultura externa e diferente da cultura na
cional. Daí a inadequação da Universidade à realidade nacional. Mode·
los pedagógicos estrangeiros, corno o sistema de crédito, foram copia
dos e imitados desastradamente e sem critério.

Bem o salientou EDUARDO PRADO: "Assim as instituições podem
dar certo nos seus países de origem, e tr';uer a confusão e a desordem
nos plÚses para onde arbitrariamente ,as transmudam."

Que fazer do ensino universitário no País? São mais de vinte
anos de paralisia intelectual.

Para o ressurgimento da Universidade são indispensáveis as se
guintes medidas: maiores verbas no orçamento; concurso público de
servidores e professores, ou o seu ingresso pelo sistema de mérito;
modüica~ão do ingresso dos estudantes, que devem retornaI ao pro
cesso de seleção por parte de cada Faculdade, com disciplinas especí
ficas próprias, sem o sistema dos testes; ensino público gratuito:
eleição dlret. dos dirigentes universitários.

Toda essa mudança deve ser estruturada na reta do País para a
independência externa, contra o estado de colonização que domina a
Nação. O baronato do FM1 e do capital estrangeiro drenam a riqueza
nacional. Os juros pagos são chamados juros subversivos, porque
ameaçam e subvertem a ordem econômica, conseqüentemente, as
institui<;ões democráticas.
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Quanto aos concursos públicos de professor, especialmente de
titulares e auxiliares. isto é, nos cargos finais e iniciais de carreira,
que a própria Constituição determina, tal preceito é flagrantemente
violado. Com exceção do modelo paulista. pois a VSP (estadual) vem
realizando concursos, as demais têm fugido abusivamente ao preceito
constitucionaL Em todas as Universidades hã inúmeras cátedras vagas
de titular, sem a mínima disposição dos d:rigentes em abrir por ed~tal

os referidos concursos. Estes sempre foram no País verdadeiros e
deslumbrantes espetáculos culturais. hoje menosprezados pela visão
limitada é tecnocrática dos responsáveis pelos destill()s da Univers:
dade.

:t necessário também diminuir o poder autoritário dos Reitores.
acrescido desde a velha República (1964-1985), dotados ademais de
pouca sensibilidade para o problema cultural, para dar uma visão
humanista à Universidade.

A perpe:uidade inoperante das oligarquias universitárias monta
das pelos Reitores deve ser desativada; somente poderia sê-Jo pejES
eleições diretas. que permitem o retorno às bases e a democratização
do poder.

Seria assim oportuna a opção da eleição direta dos dirigentes
universitários, válida para o modelo federal de ensino.

Urna 2\1 opção, que permitisse a democratização do colégio eleito
ral, torna-se viável mediante a ampliação dos colégios eleitorais dos
dirigentes, hoje reduzidos a uma minoria governada pelos poderes
hipertrofiados dos Reitores. em mudança proposta para um novo Có
digo Nacional de Educação e Ensino.

Quanto às Instituições de Ensino Superior mantidas pela inicia
tiva privada. o referido Código Nadonal de Educação e Ensino deixaria
margem a diversas opções preferenciais. em um s:stema mulEforme
de preferências, mas sem modelo rigido de eleição direta.

CAPtTULO VII - Eleição Direta dos Reitores e Dire'ores
Uninrsitários

O País elege diretamente o seu Presidente c seus Governadores
e Prefeitos. Se há eleição direta para esses cargos mais elevados.
justüica-se a eleição direta para Reitor e demais dirigentes universi
tários.

No seculo passado, por ocasião da repúblíca presidencial fran·
cesa de 1848, LAMARTINE assim a defendia: "É mais fácil envenenar
um copo de água que um rio." O copo de água e o colégio eleitoral
restrito de uma minoria, o rio é o grande caudal da opinião pública
da comunidade.

A eJe.iç130 indireta. dos dirigentes universitários, ainda por cima
em listas sêxtuplas, ~ uma sobrevivência do modelo autoritário e cen-
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tralizador de poderes, que deve ser modificado, e que ainda domina
os projetos reformistas dos Reitores e seus testas de ferro para con·
sagrar uma perpetuidade nociva no comando universitário. E: o cha·
mado "entulho autoritário" que sobrevive como herança do autorita·
rismo centralizador.

As eleições diretas dos dirigentes universitários devem ser amplas,
Reitor e Vice·Reitor. com prévio registto conjunto de chapas; Diretor
€ Vice-Diretor das Faculdades e Centro9; Chefes e Subchefes de
departamentos; Coordenadores de cW'sos.

Para se ter um exemplo chocante Ido que é uma eleição na Uni
versidade Federal de Pernambuco, aponta-se o seguinte caso das
eleições para Diretor e Vice-Diretor do Centro de Filosofia e Ciências
Humanas com 17 eleitores do colégiô eleitoral indireto, da seguinte
maneira: 1 Diretor, 1 Vice-Diretor; 5 Chefes de Departamento; 12
Coordenadores. Não havia representação estudantil, que se opunha
à dita eleição indireta.

Destes 17 membros, os 5 Chefes de Departamento eram nomeados
pelo Reitor, em escolha em listas sêxtuplas encaminhadas pelos De
partamentos; os 12 Coordenadores foram e são nomeados ou demitidos
pelo Reitor livremente, o que lhe dava (56 os coordenadores) 70% da
composição do colégio eleitoraL

A eleição foi assim uma farsa ou uma comédia eleitoral, e este
processo se repete com diferenças núnimas em todos os Centros e
Faculdades.

Como o colégio eleitoral do Reitor e Vice-Reitor é constituído
principalmente dos Chefes de Departamento (cerca de 60 Departamen
tos na UFPE), cuja nomeação depende do Reitor, este faz o seu
sucessor, perpetuando as mesmas oligarquias, as mesmas perseguições
e o mesmo ódio.

Este é de modo geral o quadra eleitoral ou antieleitoral domi·
nante nas Universidades brasileiras, um autêntico polichinelo elei
toraL

l!; o mesmo fenômeno descrito pelai Conselheiro José Tomás de
Araujo no seu famoso discurso do soritfl, no Senado do Império em
17 de julho de 1868 (in JOAQUIM NABUCO, Um Estadista do Império,
São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1936, nova edição, 2 V" lI,
p. 81):

"Ora dizei-me: não é isto uma farsa? Não é um verda
deiro absolutismo, no estado em que se acham as eleições
no Pais? Vide esta sorites fatal. esta sorltes que acaba com
a existência do sistema representativo; o Poder Moderador
pode chamar a quem quiser paI1a organizar ministérios; esta
pessoa faz a eleição, porque há de fazê·la. esta eleição faz a
maioria. Eis, a1 está o sistema representativo do nosso Pais."
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:e o mesmo sorites aplicado às eleições universitárias: o Reitor
elege o colégio eleitoral do seu sucessor porque há de fazê-lo; esta
eleição faz a maioria e esta, o sucessor do Reitor,

O sistema preconizado para destruir esta oligarquia de reitores
e pró-reitores perpetuando-se no poder é a eleição direta em todos os
níveis dos dirigentes universitários. O mais votado tomará posse inde
pendente da nomeação.

Não digo, porém. que sejam nomeados para tal posto. Nesses
casos não haverá nomeação. A competência ou a qualidade do cargo
resultam do preceito legal que fixou expressamente a eleição direla
e, logo que se verifique tal condição e qualidade, aparece automati
camente na pessoa eleita, sem que se faça necessário um ato especial
de nomeação.

~o fundo, o sufrágio indireto oscila entre a inutilidade e a cor
rupção, entre a falta de representação e a traição, sendo realmente
um sistema corruptor e condenado.

CAPtTl.:LO VIII - A Expansão da Universidade

O ensino superior no Brasil assistiu apenas ao florescimento de
poucas Faculdades isoladas, nenhuma Universidade, durante o século
XIX. Entre elas destacam-se as Faculdades de Direito de Olinda (de
pois do Recife), a de São Paulo, bem como a de Medicina na Bahia.
A primeira Universidade criada no BrasH foi a Vniversidade do Rio
de Janeiro (Lei n9 14.343, de 3-9-1920), apenas com 3 Faculdades de
caráter profissional e uma Reitoria como órgão central da adminis
tração, tendo sido reorganizada em 1937 com o nome de Universidade
do Brasil.

Mais tarde foi organizada a Universidade de São Paulo, criada
em 25-2-1934, planejada como um centro de preparação intelectual
e cultural. tendo a sua força de atração numa Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras, informando a formação profissional a cargo de
outros Institutos.

A Universidade do Brasil incluiu no seu planejamento não só
uma Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, como uma Faculdade
Nacional de Educação.

Em 1955 já existiam no Brasil 19 Universidades. algumas delas
precárias, número que foi crescendo constantemente.

Com tal desenvolvimento, que se acentuou nas décadas de 40 e
50, os dois setores, o público e o privado, atuaram paralelamente, a
princípio com prevalência do ensino público.

Em 1962, como exemplo, existiam 1,820 cursos superiores, mas,
destes, 475 cursos (46f;7c ) pertenciam à iniciativa privada, com 105.181
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alunos de população universitária total, dos quais 42.460 {400/0) per·
tenciam às escolas superiores privadas.

Depois de 1971 proliferam os cursos superiores de iniciativa par
ticular, tanto no número de matriculas, como de escolas, com indica
dores respectivamente de 61% e 70%.

Havia uma enorme demanda e procura dos cursos de graduação
nas escolas superiores, e a resposta foi o estímulo do Governo à ini
ciativa privada.

Por volta de 1980, a participação :percentual no sistema gradual
de graduação mostrava que a escola pa:rticllIar abrangia 73.8% das
instituições e a pública 27,8%; os alunos matriculados nas instituições
superiores privadas ascendiam a 62,3% e na pública a 37,7%, ofere
cendo as primeiras 66,5% das vagas, as segundas 33,6%.

O ensino superior privado consolidou·se para concentrar cerca
de 1.000.000 de estudantes (62,3%), com 60,000 professores e 600
instituições existentes no País.

O setor público do ensino ficou seriamente estremecido quando
se observou que ele estava com sua capacidade operacional compro
metida, com um orçamento anual, em 1984, que valia somente 30%
do orçamento de 1980.

O ensino privado, porém, apesar de suas anuidades em semes
tralidade alta, consolidou-se, mesmo no interior do País, pois o sistema
particular detém 330 escolas no interi(lr, isto é, 65% das escolas, en
quanto, na época, o sistema federal mantém 49 unidades no Pais, das
quais 25 no interior.

Outro aspecto importante a salienw é que o setor privado no
ensino superior detem a maioria das áreas de Ciências Humanas
(74,54%) e de Letras (65,85%), tendo as seguintes participações bem
importantes nas demais áreas: Saúde (43,32%), quando participa de
41% da oferta de Enfermagem, 45% de Medicina, 41% de Odonto
logia e 45% de Educação Física. Nos campos das Artes se equilibram
os dois setores público e privado, com, 50% em cada setor. Já na
area de Ciências Exatas e da Tecnologia aparlicipação global do setor
privado é de 57,24%, mas diminuiu no campo agrário, com apenas
13,73%.

Atualmente o sistema público mantém 330.000 alunos sob o regi·
me de gratuidade, porém tal gratuidade custa aos cofres públicos
cerca de 7 trilhões de cruzeiros, a preços de 1985. cerca de 13 milhões
de cruzeiros por aluno/ano, mas se deve relembrar que algumas
Universidades públicas vêm fraudando· a gratuidade. cobrando taxas
cada dia mais elevadas nas matriculas semestrais por disciplina. Vide
dados mais completos e exaustivos no estudo de RAULIKO TRAMON·
TINA e RONALDO BRAGA, publicado nIo livro Qualidade, Expanlio
• Fln.nci..".nto do Ensino Superior Privado (ADM - Educam, Con·
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junto Universitário Cândido Mendes, 1981) e nos Estudos (v. 1, 2 da
ADMES, 1985).

CAPíTULO IX - Posição Atual do Ensino Superior

Atualmente o Brasil possui 67 Universidades e 812 estabeleci
mentos isolados de ensino, num total de 879 instituições de ensino
superior. São dados do MEC e do CFE.

Contudo, determinados pesquisadores, como RONALD BRAGA
professor adjunto da UFMG e agora na assessoria especial do SESUi
MEC, em artigo referente ao tema (publicado em O Estado de Minas.
de 21-9-85, Belo Horizonte, MG), salienta que a contagem confere com
a realidade quanto ao número de 67 Universidades.

Mas, quanto aos estabelecimentos, o computador entra em para
fuso porque conta e identifi'Ca cursos como estabelecimentos isolados,
contando várias vezes na computação o mesmo estabelecimento iso
lado de ensino superi{,T, porque ele foi criando vários cursos no
decorrer sucessivo dos anes. Por isto, o Conjunto Cândido Mendes é
computado com 8 contagens, a Católica de Santos com 6, e inúmeros
outros. Na verdade 594 escolas computadas em 1982 são cursos sob
a responsabilidade legal de apenas 400 entidades mantenedoras, que
dispõem de uma única personalidade jurídica.

Afirma-se também, erroneamente, que o Brasil tem ensino supe
fior demais, pois em 15 anos o número de estudantes superiores
aumentou em 15 vezes os cem mil alunos iniciais, possuindo agora o
triplo de alunos da Inglaterra e o dobro da Alemanha. Porém, é de
salientar que a populaçào do Brasil é de 140 milhões. a da Alemanha
Ocidental 61 milhões e a da Inglaterra 54 milhões, ou seja, o Brasil
tem mais que o dobro da população daqueles p,dses. O número dos
nossos diplomados anda aproximadamente em 3.000.000, isto é, 2%
de pessoas têm diploma e atualmente só 1% freqüenta o curso supe·
rior. Sem dúvida, esse número é pequeno para quem busca o de~en

volvimento.

Quanto aos custos do ensino, uma Universidade federal cnsta de
4 a 5 vezes mais do que uma UniverSidade particular. Este número
pode ser obtido dividindo o orçamento bruto pelo número de alunos
que cada Universidade tem, e o custo-aluno bruto é 4 a 5 vezes o
custo-aluno da escola pública superior.

Argumenta-se também que nos últimos 3 anos o Brasil está diplo
mando cerca de 250.000 estudantes-ano, e, em conseqüência. o mercado
de trabalho não pode absorver novos postulantes de empregos. Mas,
em contrapartida, destes 250.000 diplomados por ano. 70';'(, já estão
encaixados no PEA (população economicamente ativa) dos assalariados
com trabalho.
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Critica-se a orientação econômico-financeira conforme a qual o
MEC gasta com o ensino superior 75% de seus recursos, quando se
opina dizendo que a prioridade deve caber ao ensino de 19 e 29 graus.
O assunto merece exame mais detalbado e concreto, porque a sua
função no 19 e 2~ graus é supletiva.

Resta destarte eomputar as verbas destinadas aos três graus no
ensino público, tendo como base o ano de 1982. ~o referido ano·o
orçamento da União e dos Estados na educação pública foi de Cr$
1.513.413.000.000, sendo 78% canalizaqos para o ensino de 19 e 29
graus e 22% destinados ao ensino superior. No dito ano de 1982, o
orçamento global da União destinado à educação foi de Cr$ 571.082.000,
sendo Cr$ 263.000.000 (46%) com o ensino superior. Destes recursas
o MEC ficou com Cr$ 391.561.000, sendo 67% para o ensino superior.
Os Estados tiveram um orçamento global de Cr$ 839.305.000 para a
educação, sendo Cr$ 84.668 UO%) gastos com o ensino superior (dados
oficiais do MEC. Retrato do 8rasil - 1970-1980, p. 357. e RONALDO
BRAGA, em o Estado de Minas, de 21·9-85). Computados todos os três
níveis do ensino público, o ensino supetior fica apenas com 18% do
totaL

"E preciso focalizar o problema do crédito educativo, quando se
determinou que uma certa parc.ela do' dinheiro que os bancos deve
riam recolher ao Banco Central seria emprestada aos estudantes, que
pagariam tal crédito educativo, com juros e correção monetária, após
a formatura, com um ano de carência. O: sistema de crédito educativo
era subsidiado pelo MEC. com 90%. O resultado foi o seguinte: no
início de 1983, do total de 250.000 coneluintes dos cursos superiores,
200,000 eram inadimplentes, ~or desemprego e falta de di.n.he,i.rQ ou
por desonestidade (cf. LUIZ ANTONIO CUNHA e MOACIR DE GOES,
O Golp. na Educação, Jorge Zahar Editora, Rio de Janeiro, 1985,
p. 50),

CAPITULO X - O Nordeste e IIEducação

Há urna questão nordestina na eduC1ação c na política do País.
O Nordeste abrange uma economia agonizante de 30 milhões de
pessoas, é uma parte da nação arruinada, o importante para a con·
solidação da unidade nadonal, tanto quanto a barragem de Itaipu
e o porto de Tucuruí. O grave desnível· regional deve ser corrigido
com os seus bolsões de estagnação e atraso, com seus quadros de
fome, pobreza. endemia e da tragédia secular da seca. É preciso levar
a civilização e o desenvolvimento para () sertão, os áridos tabuleiros
nordesüncs e as barrancas do São Francisoo.

1'\8 região do Nordeste concentram~se maL<; de 5WX! dos analfa
betos do País, enquanto o Poder Público, nos seus três níveis de
Governo, despende apenas cerca de 14% em educação, Os dois PNB
que buscavam reerguer o Nordeste na década dos anos 70 apenas
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empregaram cerca de 10% nesta área, no plano da educação, e
menos de 12% em saúde.

A crise do Nordeste tem sido permanente - inflação, custo de
vida, subdesenvolvimento, crise agrária, endemias, industrialização
precária e oscilante - enquanto grandes recursos são destinados pela
União ao Sul, Centro-Sul e Oeste. Somente na regularização do rio
Cuiabá, no Mato Grosso, o DNOS (Departamento Nacional de Obras
de Saneamento) aplicou em 5 anos recursos iguais àqueles utilizados
no Nordeste durante 43 anos de funcionamento do DNOCS (Departa
mento Nacional de Obras Contra a Seca).

Pela Constituição liberal de 1934 (art. 177) o Nordeste dispunha
de 4% da receita tributária da União para as obras de assistência
à região, diminuída para 1% na Constituição de 1946 (art. 29 das
Disposições Constitucionais Transitórias). A garantia de tais recursos
foi decepada no texto da Carta Política de 1967, varrendo da Carta
semi-outorgada o princípio que assegurava um tratamento positivo à
área do Polígono.

A SUDENE, criada na década de 50, tem as suas verbas cons
tantemente diminuídas, apesar das mesas-redondas e dos painéis, e o
Nordeste semi·escravizado aparece como um mendigo ou pedinte en
vergonhado, de mão estendida para o Poder Público federal.

A dívida social do Brasil para com o Nordeste é imensa. A fór
mula política e econômica está na restauração do dispositivo consti
tucional de 1934, com recursos tributários da União obrigatoriamente
gastos no Nordeste, dos quais 2% seriam despendidos na educação
e saúde, para reconscientizar 30 milhões de nordestinos.

Outra mensagem faraônica ou egípcia deve ser transformada em
realidade, a recuperação do semi-árido, a perenização de rios da bacia
fluvial do São Francisco, as barragens tributárias do lençol aquático
represado em Sobradinho, a construção de adutoras, mas tendo como
base econômico-financeira o uso do percentual de 4% das rendas da
União, que deve ser consagrado na nova Constituição, com aplicação
compulsória de 2% na educação e saúde.

CAPrruLO XI - O Município e o Ensino

O Município é uma escola pública das liberdades. Deve ter uma
acentuada importância no processo da educação e do ensino, ao lado
da União e dos Estados,

A tragédia da autonomia municipal é, porém, evidente. Na parti
lha tributária das rendas, a União tem uma supremacia financeira
acentuada, pouco cabendo aos Municípios.

O centralismo político, econômico e financeiro da República
Federativa desfechou uma agressâo sistemática aos interesses locais,
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deixando na prática os Municípios 'oprimidos por um deformante
unitarismo. A autonomia municipal torna-se vazia e abstrata pela
carência de recursos. Dispondo de poucos recursos, pouco pode o
Municfpio gastar no campo da educação.

Na partilha tributária das rendas, a arrecadação da União é bem
maior do que a de todos os Estados e Municípios do Pais. O Estado de
São Paulo é o mais potente da Federação. arrecada quase tanto quan·
to todos os Estados da Federação e três vezes mais do que todos os
mais de 4.000 Municipios brasileiros. Os Municípios do Estado de
São Paulo arrecadam quase o mesmo que todos os Municipios do País.

A arrecadação do Estado de Pernambuco ocupa o 79 lugar no
Pais, a dos seus Municipios o 99 lugar, com tendêncla a decrescer.

Para que o Município possa atuar mais profundamente no ensino
é importante a revitalização das suas finanças e do seu poder tribu·
tário.

O Código Nacional Tributário (CTN), constante da Lei n9 5.172.
de 25-10-1966, é na verdade centralizaddr, intervencionista e violador
da autonomia dos Estados e Municípios. A União estã realmente
hipertrofiada de recursos, com prej1Ú2Os dos Estados e Municípios,
embora sempre presentes d.ncits nos seus orçamentos {o fiscal, o
monetário, das atividades das estatais e empresas públicas) pela falta
de racionalidade, empregomania desenfreada e dissipação de recursos.

Entre 1957 e 1983, na repartição (l~ receUa tributária própria, a
União ampliou a sua receita de 48,5%, para 57,8% em detrimento
dos Estados que passaram de 42% para, 37%, e dos Municípios que
decresceram a sua quota de 6,5% para $,7% {ano de 1983).

A atual politica é a da municipalização do ensino, entre outras
metas, mas para isto é necessãrio também que ocorra uma reforma
tributária, melhorando e ampliando a partilha tributãria dos Munici·
pios.

Assim, de modo paralelo, o MEC e as entidades comunais pode·
rão investir de modo mais proveitoso 'na recriação da rede escolar
municipal.

CAPtTULO XII - Avallaçio Crftic. da Educaçio N,cional

Os excessos reformistas da educação nacional não tiveram o
sucesso ambicionado, prejudicando principalmente a Universidade
brasileira, arruínando estruturas que apenas deviam ser aperfeiçoadas
e deixando 30 descaso o ensíno primário. Um' quadro pessimista de
carência se mostrou, acompanhado do descontentamento geral.

A educação é um processo dinâmic.o, que deve acompanhar as
necessidades sociais. Torna-se indispensável uma nova L.f IObr. o
Sistema Educacional do País. um C6cU,o N.cional d. Educ,çio da
Ensino, fixando as diretrizes gerais nos diversos graus do ensino, as
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responsabilidades tanto do setor público como do setor privado, as
atribuições recíprocas da União, dos Estados e dos Municípios. os
recursos necessãrios, a seleção do professorado, bem como a articula
(;ao indispensável para evitar o centralismo exagerado.

A lei Básica do Ensino (Lei n.9 5. 692/71) já foi oportunamente
modificada pela Lei 0.1! 7.044/82, que preferiu a orientação para o
trabalho em vez da obrigatoriedade do ensino profissional.

A - As deficiências e falhas do ensino de 1? grau têm sido
apontadas pelos educadores brasileiros, podendo ser enunciadas:

11). - pequena participação do setor privado no ensino
elo 19 grau, na faixa de 10% do total das escolas, os Muni·
cípios aplicando entre 20 a 30% do seu orçamento (inclusive
repasse do FPM), mas também tal aplicação se faz no setor
superior. Como a arrecadação dos tributos pelos Municípios
é pequena, 5% a 6% do bolo tributário, a participação do
Município no ensino não tem um valor substancial. A respon
sabilidade do ensino público do 1.9 grau é sobretudo do
Estado, com participação insuficiente dos Municípios, hoje
muito interessados orgulhosamente em criar escolas superio
res;

2l). - remuneração inadequada do pessoal docente,
provocando a fuga do pessoal mais habilitado do ponto de
vista profissional;

3\\ - insuficiência de vagas e na oferta da matricul<J,
com uma taxa de analfabetismo de crianças muito ampla;

4l). - evasão escolar, essencialmente na H série, falta
de material pedagógico, de merenda escolar, de CllT!'írulos
funcionais, motivos econômicos - o desempreglJ, o panperis
mo, ou deficiência alimentar - de saúde, acompanham este
quadro;

5~ - carência de prédios, alguns em péssimo estado de
conservação e poucas salas. A televisão mostra neste tocante
quadros deprimentes, inclusive a retirada de água de locais
pouco higiênicos.

B - Quanto à escola do 29 grau, onde também é grande a evasão
escolar e que equivale tão-somente a cerca de 20(ió da faixa etária
correspondente, tais escolas têm curriculos artificiais, dcsprez~ndo o
preparo para a própria vida. Predomina um acentuado currículo
acadêmico, acumulando uma memória morta de conhecimentos inúteis
para o futuro. Conhece-se a geografia local, sabe-se onde é o Sena e
não se conhecem os rios da geografia nordestina.

C - A profissionalização prevista pela Lei nO 5.692/71 não
conseguiu o êxito ambicionado. O ensino profissionalizante buscou
realizações ambiciosas, que não conseguiu, procurando multiplicar os
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ginásios orientados para a trabalho (GOT), visando transformar o 29
ciclo do 29 grau (o antigo colegial) em curso compulsoriamente de
natureza profissional.

No velho ginAsio, nas primeiras séries, eram ensinadas as disci
plinas de caráter geral, as disciplinas generalistas, que predomina·
vam, existindo, além disso, as disciplinas voeacionais, com o objetivo
de sondagem de aptidões vocacionais. quais sejam, artes industriais
ou técnicas agrícolas segundo as regiõe~ a que se destínavam. Cerca
de 600 ginásios desse teor foram construídos, especialmente com dóla
res da USAID e assimilados pela reforma do ensino inspirada pela
Lei nQ 5.692/71.

Contudo as artes industriais ensinadas no GOT eram mais apro
priadamente artesanais (madeiras, cerâmica, metal), para produzir e
fabricar pequenas peças, do que artes industriais. O GOT dissociou-os
assim do sentido do trabalho orientado para a indústria m~anizada

e para a linha de produção, operando máquinas e equipamentos. A
Belga-Mineira, por exemplo, diminuiu a Imão-de·obra de 6.000 operá
rios pela automação e mecanização, fabricando as coisas sob medida.
O GOT vocacíonava alunos para o artesanato quando a linha de produ·
ção só orientava infieltivelmente para o :dominio de artes industriais.

Antes as escolas técnicas industriais eram poucas, constituiam o
modelo do ensino profissionalizante. Mas o que foi útil e pragmático
com poucos alunos não resultou ?rOveitoiO com a multiplicação de tal
ensino para cerca de 2.000.000 de estudantes.

O Parecer n.Q 45/72 do CFE chegou a elencar 130 habilitações de
técnicos e auxiliares técnicos, desativando-se, inclusive, as já famosas
escolas normais, destinadas ao curso de formação de professores
primários (da lª' à 4lil séries).

Em breve a Lei n9 5.692/71, entendida como lei para a qualifi
cação e orientação para o trabalho, foi mudada pela Lei n9 7.044/82,
de preparaçio pua o tnbllho, expressão tecnicamente imprecisa,
evitando a obrigatoriedade da habilitação profissional no 29 grau, mas
permitindo habilitação profissional.

D - Afinal, os cursos superiores, que são tidos como J.lumerosos,
devem ser melhor qualificados, permitindo a ampliação quantitativa
dos seus quadros e sua rigorosa fiscalização e funcionamento, para
diminuir o teenological gap frente às nações desenvolvidas.

O problema sempre ventilado da dependência tecnológica expõe
evidentemente o Pais a uma nova forma de' colonização, com a tecno
logia importada em vez de tecnologia criada, numa época de informâ·
Hea, de automação e robótica.

O Brasil tem um número pequeno de doutores e pesquisadores.
O Pais possui apenas 4 mil doutores nas diversas áreas e 80 mil
dedicados à pesquisa.
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Em contraposição a França tem 67 mil doutores e 400 mil pessoas
envolvidas na pesquisa.

Os EUA têm ainda um mais elevado número, com 370 mil douto
res e mais de um milhão dedicados à pesquisa.

Comparativamente, o Brasil gasta tão-somente 0,63% do PlB
(Produto Interno Bruto) em pesquisas, os EUA gastam 3,1% e buscam
elevar para 3,4%, a URSS investe além deste percentual.

A tecnologia brasileira ainda está muito atrasada. Ubirajara
Brito, Superintendente do Desenvolvimento de Ciências Básicas do
CNPq, salientou ultimamente a dependência tecnológica do Brasil
tanto na fabricação de automóvel (usando já tecnologia de segunda
mão, já de graça para seus detentores) como até na produção de produ
tos farmacêuticos, em que o País importa até a aspirina.

Torna-se destarte indispensável o desenvolvimento criativo da
nossa tecnologia e do saber científico, com maiores verbas para o
ensino e pesquisa.

Para isso é indispensável repensar o problema da dívida externa
do Brasil, com uma nova politica com os países credores, inclusive
sobretudo reduzir de 2% para 1,25% e 1% o spread cobrado sobre os
juros.

O spread é um adicional cobrado sobre as taxas de juros prefe
renciais vigentes em Londres (1ibor), nos EUA (prime rate), taxa que
aumenta o acordo com o risco dos empréstimos dos bancos aos países
devedores.

A prime tem sido mantida em 9,5% e a fibo,. em 8,12% para os
empréstimos de 6 meses desde 27-12-85. Para a economia brasileira a
diminuição de 0,5% em tais taxas de risco significa uma economia de
US$ 500 milhões em termos de pagamento da dívida externa.

A solução do problema educacional do Brasil não depende apenas
do interesse do Estado pelo problema pedagógico, mas substancial
mente do desenvolvimento nacional e da independência econômíca
externa, que permita à nação o comando do seu destino.

21!- PARTE - PROPOSTA ARTICULADA DE UM ANTEPROJETO
REFERENTE A EDUCAÇAO E CULTURA

CAPrrULO - A Educação e a Cultura

SEÇÃO I - A Educaçio

Art. 19 - Todos têm direito à educação.

§ 19 - O direito à educação é um direito público subjetivo acio
nável contra o Poder Público.

R. Int. legisl. Brasilia a. 23 n. 92 out./dnz. 1986 191



§ 29 - A educação será inspiradai nos princípios da liberdade e
solidariedade humana.

§ 39 - O Estado promoverá a democratização da educação, tendo
por objeto o pleno desenvolvimento da pessoa humana dentro dos
princípios da convivência democrática e do respeito aos direitos do
homem, à ordem constitucional e ao eumprimento da lei.

Art. 29 - O ensino básico será mJnistrado nos diferentes graus
pelo Poder Público, assegurando-se ainda o ensino livre à iniciativa
particular, fiscalizado pelo Governo, na Iforma da lei.

§ 19 - f: assegurado às pessoas fisicas e jurídicas o direito de
criação de institulções de ensino, respeitadas as disposições legais.

§ 29 - O ensino religioso terá caráter facultativo e será. promo
vido nos horários normais.

§ 39 - O ensino será ministrado Da língua portuguesa, respei
tados os direitos das comunidades indígenas e o ensino da língua
estrangeira.

Art. 39 - A União aplicará anualmente nunca menos de treze
por cento dos seus recursos, e os Estaüos. a Distrito Federal e os
Municípios, no mínimo vinte por cento: da receita or:çamentãria na
manutenção e desenvolvimento do ensino.

Parágrafo único - O orçamento anual das empresas estatais
destinará nunca menos de três por cento de seu total, para aplicação
no ensino e na pesquisa, segundo critél'iosdeflnidos em lei.

Art. 49 - Os Estados, os Municípios e o Distrito Federal organi
zarão os seus sistemas de ensino, e a UDião o dos Territórios e o seu
próprio, que contribuirá obrigatoriamente para suprir as possiveis
deficiências dos demais sistemas,

§ 19 - O sistema municipal do ensino desenvolverá com priori
dade a educação pré-escolar e o ensino: básico.

§ 29 - A União prestará assistência técnica, financeira e peda
gógica aos Estados, Distrito Federal e Municipios para o desenvolvi
mento dos seus sistemas de ensino.

Art. 59 - A legislação do ensino obedecerá aos seguintes princí·
pios:

I - os professores, alunos e funcionários têm direito à participa
ção na gestão das escolas públicas na forma da lei;

11 - o ensino básico é obrigatório para todos, dos sete aos
quatorze anos, e gratuito nos estabelecimentos aliciais;
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1lI - cabe aos pais ou responsáveis a obrigação de matricular na
escola bãsica os seus filhos e dependentes com a idade fixada no item
anterior;

IV - os docentes de todos os níveis e graus de ensino serão
investidos nos cargos iniciais e finais da carreira do magistério oficial
mediante concurso público de títulos e provas, e sempre no regime
estatutãrio;

V - Q Estado promoverá gradativamente o ensino gratuito nas
escolas públicas e dará apoio financeiro às familias carentes que
optarem pela escola particular tanto de nivel médio como de nível
superior;

VI - é assegurada a liberdade do ensino.

Art. 6'9 - As empresas comerciais, industriais e agrícolas com
mais de cem servidores, isoladamente ou em regime de cooperação,
são obrigadas a manter o ensino primário gratuito para os seus empre·
gados e filhos destes, e a proporcionar e aperfeiçoar () ensino técnico
dos seus trabalhadores menores.

Art. 7'9 - Fica destinada para a educação no mínimo uma hora
diária em todos os meios de comunicação de rádio e televisão.

§ 19 - Este direito de informação cultural e educacional será
assegurado nos serviços de telecomunicações explorados diretamente
pelo Estado ou mediante autorização ou concessão a particulares.

§ 29' - A educação pelo rádio e pela televisão terá ainda como
finalidade a difusão objetiva de informações e de notícias, assim como
obras de literatura, arte, ciência, devendo sempre ser garantida a
qualidade das emissões, atendendo-se a missão cultural de desenvol
vimento do País.

Art. 89 - O Poder Público promoverá o ensino supletivo, em suas
diversas modalidades, o qual poderá ser igualmente oferecido pela
iniciativa particular.

SEÇÃO II - A Universidade

Art. 99' - A Universidade mantida pelo Poder Público tem direi
to a autogestão em que se incluam a autonomia do ensino, a liberdade
de determinar os seus planos de pesquisa, extensão e criação cultural.

§ 19 - A autonomia da Universidade será assegurada pela eleição
de todos os seus 6rgãos dirigentes, mediante sufrágio direto dos
membros compOnentes do corpo universitário, compreendidos os
segmentos docentes, discentes e administrativos.
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§ 29' - Ficam restauradas as Congregações em todas as institui·
ções que ofereçam ensino superior.

§ 3' - Os votos nas eleições universitárias serão computados
conforme peso que a lei lhes atribuir nos diversos segmentos da Univer
sidade.

§ 49 - As Universidades gozarão de autonomia científica, peda·
gógica, administrativa e finaneeira, nostarmos da lei.

§ 5' - Os Reitores, Diretores e. demais dirigentes de Universi·
dades, Faculdades, Centros, Institutos, Departamentos e Coordenações
Acadêmicas serão os mais votados na eleição direta.

Art. 10 - As Universidades e os estabelecimentos isolados de
ensino superior criados e mantidos pela iniclativa particular gozarão
de pleno direito de elaboração dos seus estatutos, respeitados os
principios e normas da legislação em vigor.

Art. 11 - Fica atribu.fda aos Conselhos Estaduais de Educação a
competência para a autorização e reconhecimento das instituições de
ensino superior estaduais, municipais e particulares no âmbito de sua
jurisdição. cabendo·lhes a conseqüente fiscaliJação na forma estabele
cida pela lei federal.

SEÇÃO lU - A Cultur.

Art. 12 - O Estado tem o dever de garantir a todos a participa&
ção no processo social da cultura, preservada a identidade da cultura
nacional.

Art. 13 - As ciências, as artes e as letras são livres, cabendo ao
Poder Público incentivar as iniciativas em todas essas ãreas.

Art. 14 - As culturas indígenas devem ser respeitadas no seu
caráter autóctone.

Art. 15 - Ficam sob a proteção especial do Poder Público os
documentos, as obras e locais de valor hist6rico ou artlstico, os monu
mentos e paisagens naturais notáveis, os ediffcios históricos consagra
dores da memória nacional, bem como as jazidas arqueológicas, as
reservas florestais e as áreas ecológicas. delimitadas por lei.

Art. 16 - Será utilizada a lingua portuguesa, com absoluta
preferência, na denominação de empresas industriais, comerciais e
agrkolas, clubes, associações, escolas e quaisquer outras instituições,
bem como em publicidade e programas de rãdio e televisão.

Art. 17 - A destruição de bens de valor cultural será punida como
crime pelo Poder Público.

----------------------_._--
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A Constituinte de 1987 e as
finanças públicas

HABRY CoNRADO SCHÜLER
Assessor Parlamentar do Sena.do

r. O tema

Esta dissertação mostrará como vêm sendo esmiuçadas e ampliadas
nas Constituições do Brasil as regências sobre finanças púbIí~as. O fenô
meno resulta da preocupação política com a instituição e a distribuíção
de impostos, com vistas, de um lado, à produção de recursos financeiros
para a União, os Estados e os Municípios e, de outro lado, à salvaguarda
dos cidadãos e das empresas contra a voracidaéI.e fiscal e o arbítrio ou, ao
contrário, em regimes de força, objetivando à diminuição dessa c;:arantia
individual. Decorre a preocupação política, outrossim, do dever e do direito
do Borler Legislativo de fiscalizar a aplicação das receitas e de controlar
Os bens à disposição dos gestores públicos.

Ver-se-á, por conseguinte, o que os Constituintes do passado enten
deram necessário assentar nas Constituições brasileiras sobre os tributos,
a fiscalização patrimonial e financeira, os orçamentos e os balanços de
gestão, a tomada de contas e os serviços de contadoria e de auditoria.

A compreensão desses probJemas exige perqulrições sobre a finali
dade de uma Assembléia Nacional Constituinte, o significado de uma
Constituição Política e as experiências brasileiras, a fim de extrair lições
dos erros e dos acertos cometidos e, por conseqüência, fixar pilares para
construção de uma Carta Constitucional apropriada e perene.

lI. A finalidade e o 8ignificado da Constituinte de 1987

A Emenda Constitucional nQ 26, de 27 de novembro de 1985, convocou
os Membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para se
reunirem em 19 de fevereiro de 1987, unicameralmente, em Assembléia
Kacional Constituinte, livre e soberana.

A convocação, por conseguinte, submeteu-se à concepção universal
de que A Assembléia Constituinte é o orgonismo soberano e livre do povo,
reunido pessoalmente ou por legítimos representantes, com a finalidade
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de elaborar, fJotar e dscretar uma nova COnstituição para .roa organiZtlÇÕIJ
poUticlz.

E, segundo a doutrina, uma Constituiça:o política fle1,e S€f a rei fun
damental do Estado, compreenden.tk um estatuto juridico de principios
políticos de caráter básico, estabelecendo os direitos e as garantias das
pessoas, a definição da cidadanin, a dístribuição dos Poderes, a autoridade
e a responsabilidade dos titulares desses POderes e o sistema econÔmico.

Originariamente, as Constituições PoHtícas eram essencialmente sinté.
ticas, como a da Grã-Bretanha, fonnada de vários documentos básicos que
se completaram no curso da história, a partir da Carta Magna de 1215,
exigida do Rei João sem Terra. rgualmente sintética é a Constituição dos
Estados Unidos da América, peróurando desde 1787 com () aerésclmo de
apenas 27 emendas.

A maioria dos países, todavia, tem d8CIetado Constituições dispondo
sobre as mais varia<las matérias em que, modamamente, o Estado vem
intervindo. Aí situa-~e também (} Brasil, ~a.s Constituições, além disso,
têm priodzado a arquitetura jurfdica a ponto de cok>car em primeiro plano
a Organização do Estado e depois 3.$ Declarações dos Direitos dos Cida
dãos, ao contrário das primeiras Constituiçdes democráticas e republicanas.

De qualquer forma, a doutrina e a experiência desaoonselham 11. inser
ção de minúcias e particularidades nas Constituições, tanto por serem
assuntos regíveis por leis ordinárias quanto por encurtarem a vida dos
textos constitucionais.

Abre~se, aí, um vasto campo de difíceis opções que a Assembléia Na
cional Constituinte de 1987 ure.cisará enfrentar. A dificuldade se torna
maior .porque a República brasileira é uma Federação de Estados, sistema
de organi:zação estatal que, imanentemente. precisa preservar a autonomitl
política, legis/otiva, financeira e odministrat1w das Unidades federadas.

In. As Constituições brcuileiras

Para se ter uma idéia da enorme dificuldade de elaborar cientifica
mente uma Carta Constitucional, atente-se para o fato de o Brtl3il já ter
9k/.o regido por sete Constituições políticas. sendo uma do [mpério e ~j...

da República, além do que a nuUoria dehu tmpo8'tG pela força e todtzs com
numerosas emendos, como segue:

Império:

25-3-1824 - 119 artigos - Outorgada por Dom Pedro I. Recebeu
emendas em duas )Pis. de 12-8-1834 e 23-11·1841. sendo que a Lei n9 16
apoiada em procurações concedidas peJos eleitores na eleição dos Mem
bros da Assembléia Geral Legislativa e a i~i n9 234 memlO sem essa
formalidade.
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República:

24-2-1891 - 99 artigos - De<:retada pelo Congresso Constituinte. Re·
cebeu emendas em 1925 e 1926, incorporadas ao texto constitucional nesse
último ano.

16-7-1934 - 213 artigos - Decretada pela Assembléia Nacional Cons
tituinte. Recebeu emendas já em 1935.

10-11-1937 - 187 artigos - Outorgada pelo Presidente da RepúbJica
Getúlio Vargas. Foi emendada com 10 leis constitucionais e 3 decretos-leis
até a deposição de Getúlio Vargas, mais 11 leis constitucionais daí até 23
de janeiro de 1946, estas também decretadas pelo Presidente da República
porque não havia Poder Legislativo.

18-9-1946 - 254 artigos - Decretada pela Assembléia Constituinte.
Foi emendada 6 vezes pelo Congresso Nacional até a deposição do Pre·
sidente João Goulart e, após esse fato, foi modificada por 4 atos instituo
cionais dos Chefes das Forças Armadas e 15 emendas decretadas pelo
Congresso Nacíonal.

24-1-1967 - 189 artigos - Oficialmente decretada pelo Congresso
Nacional, aprovando projeto apresentado pelo Presidente da República,
com base no Ato Institucional nQ 4. Mesmo assim foi emendada com outros
13 atos instituCÍonais mais 1 ato complementar, até 14 de outubro de 1009.

11-10-1969 - 200 artigos - Outorgada pelos Ministros Militares sob
a fonnal denominação de Emenda Constitucional nQ 1 à Constituição de
1967. Apesar disso, e também por isso, foi modificada por 26 Emendas,
das quais 2 decretadas pelo Presidente Ernesto Geisel (n9s 7 e 8) e as
demais 24 promulgadas pelo Congresso Nacional (nQs 2 a 6 e 9 a 27),
de 9 de maio de 1972 até 28 de novembro de 1985.

A sucessão de 7 Constituições federais, em 162 anos de vida p'olítica.
evidencia que a evolução constitucional do Brasil foi tumulhlária e c~ac~

terizada por crises, refletindo, por certo, o conflito entre as instituições
jurídicas, as forças sociais predominantes e o povo.

IV. Retrospecto histórico

A fim de tirar algumas lições das inadequações contidas na pletora
de Constituições decretadas nO Brasil, convém recordar alguns aspectos
históricos.

O Brasil surgiu como um ESTADO MONÁRQUICO, ao ser procla
mada sua independência política, em 7 de setembro de 1822. Seu território
era dividido em Provincias transformadas em Estados com a implan,
tação da República, após 15 de novembro de 1889.

Dissolvida logo no início a l' Assembléia Constituinte, a 12 de no
vembro de 1823, pelo autocrático Imperador Pedro 1, este outorgou a
Constituição de 25 de março de 1824. Estabelecia ela, como Poder Legis-
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lativo, a Assembléia Geral, composta pela Câmara dos Deputados e pela
Câ.mara de Senadores, mas seus membros eram eleitos indiretamente, por
eleitores de Província, por sua vez escolhidos pelos cidadãos em assem
bléias paroquiais. O Imperador exercia () Poder Moderador, cumula.tiva
mente com a Chefia do Poder Executivo. O Poder Judicial, assim chama
do naquela Carta Constitucional, era composto por Juízes e Jurados,
aqueles para aplicar a lei e estes para se pronunciarem sobre os fatos.
Cada ProvJnda era dotada de uma espécie de Poder Lcgíslativo, com o
titulo de Conselho Geral da Provincia, mas com atribuições limitadas à
propositura, discussão e deliberação sobre os negócios mais interessantes
de cada Província formando projetos peculiares e acomodados às suas
localidades e urgências, conforme expre$'são constitucional. Seus membros
também eram eleitos indiretamente, na quantidade de 21 para as Pro-..
vincias mais populosas e de 13 para as demais. O Presidente da Província
era de livre nomeação e remoção pelo Imperador.

Após uma sucessão de desentendimentos que atingiram seu ápice com
o ato de dissoluçãO do próprio Gabinete Liberal, o Imperador Pedro I
acabou por abdicar ao trono, em favor de seu füho, em 7 de abril de 1831.
Dezessei~ meses depois, uma lei sem número, de 12 de outubro de 1832,
decretou que os eleitores para a Legislatura seguinte conferissem (implici
tamente} procurações aos Deputados (Iueiriam ser eleitos, para refonna
rem a Constituição nos dispositivos que aquele diploma legal explicitou.
Daí surgiu o denominado Ato Adicional, consubstanciado na Lei n.Q 16,
de 12 de agosto de 1834, decretando algumas mudanças na Constituição
do Império, sobrcssaindo a substituição, dos Conselhos Gerais das Pro
víndas por Assembléias Legislativas PrQVinciais, com poderes efetiva.
mente legiferantes e resolutivos, e a supressão do Conselho de Estado,
que era composto de até 10 conselheiros Vitalícios nomeados pelo Impe
rador.

Proclamada a República a 15 de novembro de 1889, seu Governo
ProYÍsório, constituído pelo Exército e pela Armada, convocou, para igual
dia do ano subseqüente, o que denominou de ,primeiro CONGRESSO
NACIO~AL dos representantes do povo brasileiro, eleito a 15 de setem·
bro do mesmo ano, para julgar a Constituição (jue fez publicar e da gual
passou a vigorar imcdiatamente só a parte referente à dualidade das
Câmaras do Congresso, à sua composição, à sua eleição e à função que
foi chamado a exercer (Decreto n\' 510, de' 22-6-1890).

Assim, a l~ Constituição da Repúblita foi promulgada em 24 de
fevereiro de 1891, com 91 artigos maís 8 separados nas Disposições Tran
sitórias. Essa Carta Nacional recebeu algumns emendas em 1926, amplian
do as hipóteses de intervenção federal nos Estados (art. ~); aumentando
a competência privativa do Congresso Nacional (art. 34); formaUzando
o veto no lugar de recusa. de sanção a projeto de lei aprovado pelo Con
gresso (art. 37, ~ I''!); reforrnlllando a competência da Justiça Federal
(arts. 59,60 e 61); preservando li representaçio diplomática junto à Santa
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Sé (art. 72, § 19 ); suprimindo a anterior inexigibilidade de passaporte para
a entrada e saída de pessoas do País (art. 72, § 10); proibindo a transfe
rência a estrangeiros de minas e jazidas minerais necessárias à segurança
e defesa nacionais e das terras onde existissem (art. 72, § 17); reformu
lando as hipóteses para concessão do '11abeas corpus'" (art. 72, ~ 22);
ressalvando da irredutibilidade de vencimentos a obrigação de pagar
impostos gerais criados em lei (art. 72, § 32); permitindo ao Poder Exe·
cutivo expulsar estrangeiros perigosos ou nocivos (art. 72, § 33); e proi~

bindo a criação de emprego e a estipulação ou alteração de vencimento
sem lei ordinária especial (art 72, § 34).

Vitoriosa em 1930 a Revotuçiio da Alíança Liberal, o Governo Pro
visório atribuiu-se o exercício discricionário, em toda sua plenitude, das
funções e atribuições do Poder Executivo e do Poder Legislativo, até que
a Assembléia Constituinte estabelecesse a reorganização constitucional;
dissolveu o Congresso Nacional, as Assembléias Legislativas e as Câmaras
Municipais, mandando trocar os Governadores dos Estados por Inter
ventores; incumbiu a estes nomear e exonerar os Prefeitos Municipais; e
cumulou os Governadores e Prefeitos das funções executivas e legislativas
(Decreto nQ 19.398, de 11-11-1930).

Instalada a 3{1 Assembléia Nacíonal Constituinte a 15 de novembro
de 1933, ela decretou e promulgou a 2~ Constituição da República, em
16 de julho de 1934, com 187 artigos mais 26 separados nas Disposições
Transitórias. Já em 18 de dezembro de 1935, todavia, essa Carta Nacional
receberia 3 emendas, instituindo a possibilidade de declaração de comoção
intestina, equiparada ao estado de guerra; e determinando a perda da
patente e posto para o oficial da ativa, da reserva ou reformado, assim
como a demissão do funcionário civil ou inativo, gue praticassem ato ou
participassem de movimento subversivo das instituições políticas e sociais.

Essa Constituição democrática teve vida muito efêmera, de apenas
3 anos, pois em 10 de novembro de 1937, o então Presidente GetúJio
Vargas outorgou a 3ª' Constituição da República, modificando, substan
cialmente, toda a organização política. Apesar de previsto o Parlamento
Nadonal através da Câmara dos Deputados (eleitos indiretamente e com
atribuições muito restritas) e do Conselho Federal (composto por um
representante de cada Estado, eleito pela respectiva Assembléia LegiS
lativa, também com atribuições escassas), na realidade o Presidente da
República acumulou as funções legislativas através de decretos-leis. Com
plementaram ou modificaram essa Constituição 21 leis constitucionais
mais 3 decretos-leis com força constitucional. Restabeleceram-se Os ins
títutos de nomeação de Interventores ou Governadores Estaduais e de
Prefeitos Municipais, reunindo ambos funções executivas e legislativas,
estas em colaboração com os respectivos Departamentos Administrativos.

Essa ditadura perdurou até 18 àe setembro de 1946, quando a 5~

Assembléia Nacional Constituinte decretou e promulgou a 4~ Constitui
ção da República, provida de 218 artigos mais 36 separados como Disposi-
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9Õ6S Transit6rias. Restabeleceu a maioria dos prindpios da Constituição
de 1934 e caracterizou-se por seu libetalismo. Recebeu 6 emendas até o
Governo Federal ter sido deposto pelas Força5 Armadas em 31 de março
de 1964, dentre as quais a Emenda n<} 4, Ide 1961, instituindo o Parlamen
tarismo, e a Emenda n9 6, de 1963. restabelecendo o Presidencialismo,
Outras 15 emendas t Constituição de 1946 fOl'am decretadas pelo Con·
gresso Nacional após a institucionaüzaçlo da. Revolução de 1964. No
interregno, os Comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica,
inicialmente, e depois o próprio Presidente da República, em nome da
Revolução. editaram 4 atos instituciona~, introduzindo novas regras cons
titucionais. No Ato Institucir.·nal nQ 4 foi convocado o então Congresso
Nacional para, no curto período de 12 de dezembro de 1966 a 24 de janeiro
de 1967, discutir. votar e promulgar o projeto de Constituiçâo apresen·
tado pelo Presidente da República. O pl1ojeto podia ser emendado, mas
sob rígidas condições, como também rejeitado, caso em que encerrar-5e-ia
a sessão extraordinária. Se a votação não tivesse sido concluída até 21 de
janeiro de 1967, deveria ser promulgada a versio original. Mediante essa
sumária tramitação, e ap6s a cassação de Deputados e Senadores conside
rados inimigos da Revolução de 1964, toi promulgada a 5l1- Constituição
da República, pelo Congresso Nacional. Consolidou juridicamente os
princípios e atos da Revolução de 1964. tlm 189 artigos, nos quais incluem
se 17 artigos das Disposições Gerais e Transitórias.

Mas antes de transcorridos 2 anos~ O Pre3idente Artur da Costa e
Silva decretou o recesso do Congresso Nacional, mediante o Ato Com
plementar n.Q 38, de 13 de dezembro dei 1968. A seguir, edítou 1 atos
institucionais e 1 ato complementar, at4 14 de agosto de 1969. Ao ser
acometido, o Presidente, de trombose cerebral. em fins de agosto de 1969,
os Mínístros Militares assumiram o Govemo Federal e bai'taram 7 atos
instihlciooais, de 31 de agosto (n9 12) até 14 de outubro de 1969 (nQ 17),
finalizando com a Emenda ConstitucionallIl9 1, de 17·10-69, dando nOva
versão à Constituição de 1967 e intr~indo mumeras modificações.

Em 31 de outubro de 1969 a JUNTA MILITAR entregou o poder ao
General Emílio Garrastazu Médici, sele<:iO'll9.do pelo Alto Comando do
Exército, sucedido pelo Ceneral Emesto Geisel (1974 a 1979) e pelo
General João Baptista Figueiredo (1979 a 1985).

Chega-se, assim, à NO\>a República, abavés da eleição dos civis Tan·
credo Neves e José Sarney, para Presidente e Vice-Presidente da Repú.
blica. Com a morte do presidente eleito. antes da posse, assumiu direta
mente a Presidência da República o eleito para vice-presidente, em 15 de
março de 1985.

V. As finanças públicas nas Constituiçãu~

A Constituição Monárquica àe 1824 era quase silente sobre os bibu
tos; a gestão patrimonial e financeira; a elaboração dos orçamentos públi.
cos e sua execução; o levantamento dos balanços contábeis; a prestação,
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a tomada e o julgamento das contas; a instituição dos serviços de conta
doria e auditoria; e a prevençã() e o combate à fraude patrimonial. Na
competência da Assembléia CeraI (denominação de então do Congresso
Nacional), explicitou a fixação das despesas públicas e a repartição da
contribuição direta (tributos); a autorização ao governo para contrair
empréstimos; o estabelecimento de meios convenientes para pagamento
da dívida llública; e a regulação da ad.ministração dos bens nacionais e
sua alienação (art. 15, itens 10,13,14 e 15). Dedicou um pequeno capítulo
à Fazenda Nadonal, encarregando a receita e a despesa a um tribunal
administrativo que Dominou de Tesouro Nacional; pr~onizando a regu
lação em lei da administração, arrecadação e contabilidade; determi
nando o estabelecimento anual, pela Assembléia Geral, das contribuições
diretas; e obrigando o :Minisho da Fazenda a apresentar, anualmente, à
Câmara dos Deputados o balanço geral <ill receita e despesa do anO ante
cedente e, igualmente, o orçamento geral de todas as despesas e de todas
as contribuições e rendas para o ano seguinte (arts. 170, 171 e 172).

A Constituição federal de 1891 instituiu:

1 - a competência tributária exclusiva da União c dos l:stados (arts.
79 e 9Q);

2 - a competêncía privativa do Congresso Kacional para orçar a
receita, fixar a despesa federal, tomar as contas de cada exercício finan
ceiro, autorizar a contratação de empréstimos e operações de crédito,
legislar sobre a dívida pública e estabelecer os meios para o pagamento:
e regular a arrecadação c a distribuição das rendas federais (art. 34.
itens }9, 29, 39 e 4Q);

3 - o Tribunal de Contas, para liqüidar as contas da receita e despesa
e verificar sua legalidade, antes de serem prestadas ao Congresso, esta
tuinoo ainda ?ue os membros do Tribunal fossem nomeados pelo Presi
dente da Republica com aprovação do Senado e que eles só perderiam
seus lugares por sentença (art. 89);

4 - que nos Estados que se fossem organizando entraria em vigor a
classificação das rendas estabelecida na Constituição (art. 5? das Disposi
ções Transit6rias), cabendo registrar que a Constituição não fixou nenhu
ma classificação de rendas.

As emendas aprovadas em 19"25 e 1926 acrescentaram à Constituição
de 1891, nos assuntos mencionados:

1 - a prorrogação do orçamento anterior, quando o novo não estí
vesse em vigor até a data que fixou, querendo, na verdade, renovar o orça
mento anterior (art. 34, item 19 );

2 - a proibição de as leis de orçamento conterem disposições estra
nhas à previsão da receita e à despesa fixada para os serviços anteriormente
criados, ressa]vandQ da proibição (o que era 16gico e viria a ser repetido
nas Constituições posteriores) a autorização para abertura de créditos su·
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plementares e operações de crédito cOnto antecipação da receita, assim
COmO a detennínação do destino 00 saldo do exercício ou do modo de
cobrir o deficit (art. 34, ~ 19 );

3 - a vedação para conceder créditos ilimitados (art. 34, ~ 29 ),

A Constituição de 1934 discriminou os tributos de competência da
União, dos Estados e dos Municípios (arts. 69, 89 c 13). Ao fixar a com
petência privativa do Poder Legislativo, substituiu a anterior expressão
"orçar a receita, fixar a despesa" - que sugere iniciativa corres,pondente
- por "votar anualmente o orçamento da receita e da despesa, porque
o Poder Executivo está realmente mais informado para elaborar a pro
posta orçamentária (aet. 39, item 2). Aditou expressamente a essa atriRui,
ção a autorização para emissões de papel-moeda. de curso {orçado (art.
39, item 3).

Com referência ao orçamento, além de repetir os preceitos que sobre
a matéria estabelecia a Constituição de 1891, veio explicitar os seguintes
principios (art. 50):

1 - unidade orçamentária (uma só peça contábil);

2 - universalidade, incorporando obrigatoriamente todos oS tributos,
rendas e suprimentos de fundos, assim como todas as dotações necessárias
ao custeio dos serviços públicos;

3 - discriminação da despesa, dívidindo-a em uma parte fixa, s6 alte~

ráve1 em virtude de lei anterior, e outra variàvel, esta obedecendo à rigo
rosa especialização.

Com relação ao Tribunal de Conta~ a Constituição de 1934 o mano
teve para ser organizado de acordo cOm a lei a ser decretada pelo Con
gresso Nacional c:

1 - atribuiu-lhe o acompanhamento da exec'Ução orçamentária e o
julgamento das contas dos responsáveis por -dinheiros ou bens públicos
(art. 99);

2 - integrou-o por Ministros nomeados pelo Presidente da República,
com aprovação do Senado, e assegurou-lhes as mesmas garantias dos Minis
tros da Corte Suprema (art. 100);

3 - sujeitou a prévio registro do Tribunal de Contas qualquer ato
da Administração Pública de que resulte obrigação de pagamento pelo
Tesouro Nacional (art. 101, § 1ÇI ) ;

4 - firmou a suspensão da execução de (lontratos cujo registro tenha
sido recusado pelo Tribunal, até o pronunciamento do Poder Legislativo
(Rrt. 101, eaput);

5 - proibiu a recusa de registro por falta de saldo no crédito OU por
imputação a crédito impróprio e, quando la recusa tivesse outro funda
mento, pennitiu que o Presidente da República autorizasse a despesa,
hipótese em que o Tribunal faria o registro 90b reserva, com recurso -ex
oflicio" à. Câmara dos Deputados (art. 101,: ~ 29);
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6 - ressalvou que a fiscalização financeira dos serviços autÔnomos
seria feita pela forma prevista nas leis que os estabelecessem (art. 101,
§ 3Q);

7 - obrigou o Tribunal de Contas a dar parecer prévio, com minucioso
relat6rio do exercício financeiro terminado, sobre as contas anuais do Pre
sidente da República à Câmara dos Deputados.

Nas Disposições Gerais, a Constituição de 1934:

1 - submete à ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos
créditos respectivos os pagamentos decorrentes de sentença judicial (art.
182); e

2 - proíbe a criação de encargo ao Tesouro sem atribuição de recursos
suficientes (art. 183).

A Constituição de 1937, corporativista, reduziu a níveis insignifican
tes o Poder Legislativo. Atrelou seu exercício, pelo Parlamento Nacional,
à colaboração do Conselho de Economia l\"acional, órgão paritário de
representantes de empresários e de empregados (arts. 38 e 57). A inicia
tiva dos projetos de lei foi reservada, em princípio, ao Govemo, vedada a
iniciativa da Câmara dos Deputados ou do Conselho Federal (que subs·
tituiu o Senado) a projetos ou emendas (rue versem sobre matéria tribu
tária ou de que resulte aumento de despesa (art. 64). Em assuntos admis
síveis, a iniciativa parlamentar estava condicionada a um terço de Depu
tados ou de Membros do Conselho Federal (art. 64, § 1Q). Projetos que
interessassem à economia nacional tinham que ser submetidos à anterior
consulta do Conselho de Economia Nacional e as proposições do Executivo
tinham préerencia e tramitação especial (art. 64, § 29, e art. 65).

No tocante ao orçamento, a Constituição de 1937 atribuiu a elabora
ção e a fiscalização de sua execução a um Departamento Administrativo,
que viria a ser o DASP, cumulado com o estudo da economia, eficü~ncia

e organização dos serviços públicos (art. 67). Preservou os princípios orça
mentários ·da unidade e universalidade (art. 68) e determinou que a
discriminação da despesa fosse feita por serviço, departamento, estabe
lecimento ou repartição (art. 69). Reiterou a proibição de a lei orçamen
tária conter dispositivo estranho à receita prevista e à despesa fixada (art.
70). E tornou expresso o p.rincípio da publicidade do orçamento (art. 72).

No que concerne ao Tribunal de Contas, ÍIlstituiu-o novamente, com
pondo-o por membros nomeados pelo Presidente da República com apro
vação do Cons~lho Federal, preservando-lhes as gar~nti~s dos ~inistros

do Supremo Tnbunal Federal (art. 114). À competencIa antenor - de
aoompanhar a execução orçamentária e julgar as contas dos responsáveis
por dinheiros ou bens públicos - foi acrescida a de julgar a legalidade
dos contratos celebrados pela União (art. 114).

A Constituição de 1946, democrática, especificou os tributos que per
tenciam à União, aos Estados e aos Municípios, à semelhança da Carta
de 1934 (arts. 15, 19 e 29). Mas incluiu na competência da União leps-
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lar sobre normas gerais de direito financeiro (art. SQ, item XV, aUDea '1>").
E sintetizou as atribuições do Congt'e~o Nacional, no que concerne 4.1Ç
finanças públicas, como segue, repetinoo1em termos diferentes as disposi.
ções da Constituição de 1934 (arL 65, itens I, II, 111 e VI):

1 - votar o orçamento (portanto, não elaborá-lo);

Z - votar os tributos próprios da União e regular a arrecadação e a
distribuição das suas rendas;

3 - dh-por sobre a dívida pública federal e os meil>S de solvê-la;

4 - autorizar abertura e operações de crédito, e emissões de curso
forçado.

Com referencia ao Orçamento, a Constituição de 1946 renovou as
uonnas contidas na Constituição de 1934, todavia acrescentando (art. 75) :

1 - a proibição de estorno de verbas e a abertura de crêdito especial
sem autorização legislativa (além da conressão de créditos ilimitados, já
vedada na Carta de 1934);

2 - a admissão de ílbertura de crédito extraordinário nas hipóteses
de net-essidadc urgente ou imprevista, em caso de guerra, comoção intes
tina ou calamidade pública (redação que gerOu controvérsias interp~

tativas, sobre se a urgênda QU imprevisibUidade era restrita aos casos
especificados).

No tocante aI} Tribunal de Contas, a: Constituição de 1946 também
foi se inspirar na Carta Nacional de 1934,. com as seguintes modificações
(arts. 76 e 77):

1 - acresceu a fiscalização da exe<.'ução do orçamento na compe
tência (além de repetir O acompanhamento);

2 - aditou à competência o julgamento das contas dos administra
dores das entidades autlirquicas (além de repetir OS responsáveis por
dinheiros e outros bens públicos);

3 - adícionoo, outrossim, à l'Ompetêlleia o julgamento da legalidade
dos contratos e das aposentadorias, reformas e pensões;

4 - inseriu o registro posterior, como: alternatíva ao registro prévio,
conforme a lei estabelecesse, de qualquer ato de que remItlsse obrigação
de pagamento pelo Tesouro Nacional;

5 - substituiu a Câmara dos Deputados pelo Congresso NacioD8~

para apreciação do recurso ex officio dos l'egistros sob reserva de despesa
impugnada pelo Tribunal, mas autorizada pelo Presidente da RepúbUca.

6 - assegurou aos Ministros do Tribunal de Contas os mesmos direi
tos, garantias. prerrogativas e venciment~ dos Juízes (sic) do Tribunal
Federal de Recursos (a Constituição de 1934 expUcitara apenas as mes·
mas ga.rantias dos Ministros da. Suprema Corte); e
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7 - fixou a sede do Tribunal na Capital da República (portanto,
no Distrito Federal) e sua jurisdição em todo o território nacional.

A Constituição de 1967 - semi.outorgada através de formal aprovação
pelo Congresso Nacional de projeto encaminhado, sob rígidas condições,
pelo Presidente Humberto Castello Branco - foi a que mais dispÔs em
finanças públicas. Reiterou a competência da União para legislar sobre
normas gerais de direito financeiro e preconizou lei complementar para
estabelecer normas gerais de direito tributário, dispor sobre os conflitos
de competência tributária e regular as limitações constitucionais do poder
tributário (art. 89, item XVII, alínea c, e art. 19, § 19 ). Introduziu um
capítulo s6 para o Sistema Tributário, mas concentrou na União os mais
produtivos impostos, COnferiu ao Presidente da República poderes para
alterar alíquotas de alguns impostos e tolheu a autonomia dos Estados e
Municipios até com relação aos impostos que lhes foram destinados,
inclusive e9tabelecendo não incidências e 'permitindo à União conceder
isençõesl (arts. 18 a 28).

No que diz respeito ao Orçamento, explicitou as seguintes modüica
ções nas Constituições de 1004 e 1946, algumas inaceitáveis num Sistema
Federativo, outras utópicas e as demais próprias de lei ordinária (arts.
63 a 70):

1 - previsão de lei federal dispondo sobre o exercício financeiro, a
elaboração e a organização dos orçamentos da União, dos E.~tados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;

2 - introduziu o orçamento plurianual de investimento, para as des
pesas de capital, como documento formal (amarrando decisões futuras a
passadas e por isso sem legitimidade democrática);

3 - estendeu para os créditos suplementares a proibição de abertura
de crédito sem autorização legislativa, ao lado dos créditos especiais, e
condicionou ambas as espécies à anterioridade da autorização e à indi
cação da receita correspondente;

4 - proibiu expressamente despesas que excedam as verbas votadas
pelo Legislativo, com ressalva para as autorizadas em crédito extraordi
nário;

5 - restringiu a abertura de crédito extraordinário a casos de neces
sidade imprevista, como guerra, subversão interna ou calamidade pública
(suprimindo menção à urgência e deixando daro que as situações exem
plifícaoas são de imprevisão);

6 - mandou dividir o orçamento anual em corrente e de capital e
que compreenda as despesas e as receitas relativas a todos os Poderes,
órgãos e fundos, incluindo nestes o produto de operações de crédito, tanto
da chamada Administração Direta quanto da Indireta (classificação anti
científica, imprecisa e manipuIável), sendo que da indireta em dotações
globais e delas excluídas as entidades que não recebam subvenções ou
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transferências à coo18 do orçamento (princípio que passou a ser burlado
mediante transfonnação de órgãos federais em empresas públicas, para
prestação de serviços ao próprio Governo federal e mediante preços arti
ficiais, como o CElPOT, a EBTIJ, o SERPRO, mais a criação de Funda·
ções não auto-suficientes);

7 - vedou a vinrolação de tributo e sua arrecadação a determinado
órgão, fundo ou de9pesa, ressalvando apenas os impostos únioos e os
tributos para constituição de receitas decapitaI (mas esse preceito vem
sendo descumprido por sucessivos Governos, antes vinculando o ISOF ao
Banco Central e mantendo a vincu1açio do Imposto do Finsoclal ao
B~DES e parte do Imposto de Renda das Pessoas Jwídicas ao PIN e ao
PROTERRA e ainda considerando comoi despesa a simples distribuição
para estes programas);

8 - proibiu a dotação de verba no orçamento anual para projeto,
programa, obra ou despesa cuia execução se prolongue além do ~erclcio

financeiro, sem prévia inclusão no orçam.~nto plurianual de investimento
ou sem prévia lei que o autorize e fixe o D)OIltanta das verbas que constario
do orçamento de cada anOi '

9 - limitou a vigência dos créditos espeqfais e extraordinários ao
exercicio financeiro em que tenham sido autorizados, salvo se a autorização
tivesse sido -promulgada nos últimos 4 meses do exercicio, quando pode.
riam viger até o término do exerdcio subseqüente;

10 - vedou que o montante da despesa autorizada seja superior ao
total das receitas estimadas (proibição <:otúlitante com saldo). eR:epcio
nando da norma os limites e prazos fixados pelo Senado por proposta do
Presidente da República, em política C(}ffetiva de recessão econÔmica,
assim como as despesas à conta de créditos extraordinários;

11 - determinou que junto com a proposta de orçamento anual OU
de lei que crie ou aumente desp{'sa o Poder Executivo submeta ao Poder
Legislativo as modificações na legislação da receita, necessárias para que
o total da despesa autorizada não exceda là prevista (regra nunca cum·
prida);

12 - ordenou que o Poder Executivo proponha ao Poder Legislativo
as medidas necessárias para restabelecer O 'equilíbrio orçamentário. se DO

curso do exerclcio financeiro a execução orçamentária demonstrar a proba.
bilidade de deficit superior a HYll do total da receita estírnada (dispOsição
não cumprida);

13 - limitou a despesa de pessoal da União, dos Estados e dos Muni·
cípios a 50% das respectivas receitas correntes (nonna violadora da auto
nomia dos Estados e dos Municípios, além do que incongruente porqu~

os serviços estatais são prestados através de pessoal);

14 - restringiu ao Poder Executivo a idiciativa das leis orçamentárias
e das que abram créditos, fixem vencimentos e vantagens dos servidOl'es
públicos, concedam subvenção ou auxílio, ou de qualquer modo autor.izeJn.
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criem ou aumentem a despesa pública (nessa di.sposição antidemocrática
impediu até que a Câmara dos Deputados e o Senado criassem cargos ou
serviços de suas organizações);

15 - proibiu a deliberação de emendas orçamentárias de que decorra
aumento da despesa global ou de cada órgão, projeto ou· programa, assim
('Orno emendas que visem a modificar o montante, a natureza e o objetivo
da despesa (disposições ditatoriais que simplesmente impedem qualquer
emenda na despesa ou na receita);

16 - limitou emendas - pelo visto meramente formais - às Comis
sões do Poder Legislativo e considerou final o pronunciamento das mes·
mas, salvo se 1/3 da Câmara respectiva pedisse a votação em plenário,
inadmitida discussão;

17 - facultou ao Poder Executivo a retificação do Projeto de Orça
mento, enquanto não conoluída a votação do subanevo a ~r alterado;

18 - fixou o prazo de 5 meses antes do início do exercício financeiro
seguinte para o envio do projeto de lei orçamentária à CAmara dos Depu
tados e de 4 meses para sua tramitação no Poder Legislativo;

19 - limitou em até 2.3% da receita total estimada as operações de
crédito para antecipação da receita, e fixou para liquidação das mesmas
o prazo de até 30 dias depois do encerramento do exercicio financeiro;

20 - permitiu que o Senado, por proposta do Presidente da Repú.
blica, e com relação aos Estados e Municípios, fixe limites globais para o
montante das respectivas dividas consolidadas, estabeleça e altere limites
de prazos, taxas de juros e demais condições de obrigações emitidas, e,
ainda, proíba ou limite temporariamente a emissão e ° lançamento de
obrigações (disposições antifederativas e que, discriminatoriamente, dei
xaram de fora a União, onde a administração financeira foi pior, inclusive
com o fabuloso endividamento interno e externo sobre a Nação); e

21 - ordenou que o numerário correspondente às dotações do Con
gresso Nacional e dos Tribunais Federais fosse entregue no inicio de cada
trimestre, em cotas de três doze avos.

No tocante ao Tribunal de Contas da União, a Constituição de 1967
também se apresenta demasiado analítica, fixando processos de fiscalização
e procedimentos administrativos incabíveis Duma carta constitucional.
como se pode inferir das disposições a seguir reproduzidas e exrraIdas dos
arts. 71 a 73:

1 - estatuiu o controle externo, exercido pelo Congresso Nacional
com o auxílio do Tribunal de Contas, e os sistemas de controle interno do
Poder Executivo;

2 - especificou a abrangência do controle externo através do Tribuna}
de Contas, como segue:

a) apreciação das contas do Presidente da República, para julgamento
pelo Congresso Nacional. com minucioso relatório do exercício financeiro
encerrado;
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b) desempenho das funções de auditoria. financeira e orçameotúiat

sobre as contas das unidades administrativas dos .3 Poderes da. União.
realizando as inspeções que considerar necestáriBs;

c) julgamento das contas dos administradores e demais respooÃveis
por bens e valores públicos. baseado em levantamentos contábelst certIf:I
cados de auditoria e pronunciamentos das autoridades administrativut sem
prejuizo das inspeções;

d) inclusão expressa das autarquias nu normas de Iiscali2açio finan
ceira e orçamentária (por exclusão não fOtam atingidas as empresas p6bli
cu. as sociedades de capital misto e as fundações);

3 - estabdeceu os objetivos do Sístema de Controle Interno nos se
guintes:

a) criar condições indispensáveis pw::a eficácia do controle externo e
para assegurar regularidade à realização da receita e da despesa;

b) acompanhar a execução de programas de trabalho e de orçameoto;
c) avaliar os resultados akançaàospelos administradores e verificar

a execução dos contratos; ,

4 - fixou as seguintes obrigações para o Tribunal de Contas:
a) representar ao Poder Executivo e ao Congresso Nacional sobre irre

guIarldades e abusos que verificar no e.xerclcio ,do controJe da ar.IminU
tração financeira e orçamen~

b) na hipótese de verificar iJegalldade de qualquer despesa. inclusive
dt"Corrcnte de contratos, aposentadorias, reformas e pensões:

- assinar prazo para as providencias neceysárias ao exato cumpri
mento da lei;

- no caso de não atendhnento, sustar:a execução do ato, exceto em
relação aos. contratos, facultando a ConstituiçãO que 1,) Presidente da
República ordene a execução do ato 1qJpugnado. ad referendum do
Congresso Nacional (que sempre tem hoooõga.do a ordem presidencial);

- no caso de contrato, solícitarao Congresso Nacional que determi
ne a sustação Ou outras medidas que julgar necessárias ao resguardo dos
objetivos legais, S€ndo que a Constituição eoo.sidenl insubsistenle a imP!lg
nação na ausência dl' decisão do Poder Legislativo no prazo de 30 dias
(ressalva mediante a qual todo~ Os contratos Jmpugnados vêm sendo
convalidados) ;

5 - reiterou a sede do Tribunal de Contas na capitaJ da União e sua
jurisdição em todo o territ6rio nacional;

6 - abibuiu a regência interna ao pr6prio Tribunal de Contas;

7 - previu quadro próprio para () pessoal dO' Tribunal;

8 - preconizou lei para dispor sobre a organização do Tribunal;
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9 - manteve a cornposlçao do Tribunal de Contas por Minis,tIos
nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados pelo Sena
do, e confirmou para eles as mesmas garantías, prerrogativas e vencimen
tos e aditando os impedimentos dos ;\finistros do Tribunal Federal de
Recursos;

10 - fixou as seguintes qualificações para os Ministros do Tribunal
de Contas da União: brasileiros maiores de 35 anos, dotados de idonei
dade moral (sempre presumida) e de notórios conhecimentos jurídicos,
econômicos, financeiros ou de administração pública (também supostos}.

A Constituição de 1969, outorgada com a Emenda nQ 1 pelo Triunvi
rato Militar, foi ainda mais centra1izadora e analítica do que a de 1967,
cujo texto convalidou com as alterações que introduziu.

Na Compet~ncía Legislativa da União introduziu as normas gerais
sobre orçamento, despesa e gestão patrimonial e financeira de natureza
pública, além de repetir as normas gerais de direito fínanceiro, inserida
na Constituição de 1946 (art. 89, item XVII, alínea c). No capítulo do
Sistema Tributário reiterou a previsão, introduzida em 1967, de lei comple
mentar para estabelecer normas gerais de direito tributário, dispor sobre
os conflitos de competencia nessa matéria entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, e regular as limitações constitucionais
do poder de 'tributar (art. 18, § 19 ). Ao fazê-lo em local impróprio, porém,
não dirimiu o conflito com a competência legiferante da União, na qual,
como se viu, é expresso o direito financeiro, mais amplo, e para o qual
não é exigida lei complementar! Preservou a antidemocrátíca faculdade
de o Poder Executivo alterar as aliquotas do Imposto sobre Importação,
do Imposto sobre Expol'tação e do Imposto sobre Produtos Industrializa·
dos (art. 21>. Aumentou a competência tributária da Uniilo para impre
cisas contribuições, tendo em vista intervenção no domínio econômico
(art. 21, § 29, item I).

Nas Garantias Individuais, excluiu da inexigibilidade tributária, sem
que a lei esteja em vigor antes do início do exercício financeiro, a tarifa
de transporte e o impos1o sobre produtos industrializados (art. 158, \ 29),
a que o Ato Institucional n9 8, de 1977, acrescentou outros imposto,.. indi
cados em lei complementar.

Excluiu da incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
os lubrificantes e os combustíveis, prejudicando ainda mais os Estados
(art. 23, item 11). Antifederativamente, condicionou as isenções do reM
a convênios entre os Estados e excluiu da incidência os produtos indus
trializados destinados ao exterior (art. 23, §§ 61{ e 79 ).

Interferiu também na autonomia financeira dos Municípios, preven
do lei complementar para fixar alíquotas máximas do Imposto sobre Servi
ços de Qualquer Natureza <art. 24, § 49 ), serviços que, inconstitucio
nalmente, foram especificados em decreto-lei.

Ainda violando o Sistema Federativo, condicionou a entrega das
partes que cabem aos Estados e Municípios, dos respectivos Fundos de
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Participação, à aprovação de progranlll$ cam base nas diretrizes e priori
dades estabelecidas pelo Poder Executi'VQ federal; à vinculação de recur
sos próprios aos aludidos programa!; e à transferência de encargos da
União.

No que diz respeito ao Orçamento; a Constituição de 1969 fel. as
seguintes modificações:

I - substituiu a proibição do estorno de verbas por sua transposição
(art. 61, § 19, alínea a);

2 - para admissão de créditos extraordinários, trocou a necessidade
imprevista por imprevisibilidade e urgência (art. 61, t 29 );

3 - acertadamente, deixou de menciOnar a classifica~ã() das despesas
em correntes e de capital (art. 62);

4 - cambiou a descabida limitação, I em 500; das Ieceitas correntes,
para as despesas com pessoal da União" dos Estados e dos Municípios,
por lei complementar que estabeleça os limites (art. 64);

5 - diminuiu de 5 para 4 meses, antes do exercício financeiro seguin·
te, o prazo pala o Presidente da RepúbJica t'Dvlar ao Congresso Nacional
o projeto de lei orçamentária (aN. 66);

6 - inseriu regência de que lei complementar regule as operações de
resgate e de colocação de títulos do TesDUI'O N~cional, relativas à amorti
zação de emprémmos internos. não atendidas pelo orçamento anua!,
contraditando, pois, o principio orçamentá:rio da universalidade (art. 69).

No tocante ao Tribunal de Contas, a Constituição de 1969 manteve
integralmente as disposiQÕes contidas na de 1967, inclusive as absurdas
minúcias e as antifederativas regras reimentes aos Estados e Municípios

VI. Organismos de DeleM Financeira e 'Patrimonial
Três repartições federais merecem referência por suas atribuições

de controle das receitas, despesas e bens !da União ou de proteção dos
interesses desta em juizo:

1 - A Contadoria-Geral da República, auxiliar do Poder Executivo,
mas sem regência constUucional~

2 - O Tribunal de Contas da União, auxiliar do Congresso Nacional,
instituído pela Constituição de 1891j e

3 - A Procuradoria-Geral da Repúb1::ica, auxiltar do Poder EXe<:utivo,
Eassou a figurar nas Constituições a partir da de 1946, scb a intitulação
ile Ministério Pô.blioo.

Em princípio, nenhum desses organismos deveria constar em Consti
tuição Politica. em razão da natureza comum de subordinados ao Poder
Executivo ou ao Poder Legislativo.

O Tribunal de Contas da União - assitn como os similares Tribunais
de Contas dos Estados. sntifederativatnente induzidos às Unidades
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Federadas pela Constituição de 1967 - revelaram-se ineficazes, até o
momenlo presente, no combate às grandes fraudes e na responsabilização
das mais a]t~s autoridades. Além disso, vêm servindo de trampolins para
aposentadorias privilegiadas. O processo de invl'stidura de seus membros
enfraquece a independência dessas cortes administrativas, pois a livre
escolha pelo Chefe de cada Poder Executivo endereça a seleção a políti
cos e esta qualidade facilita a aprovação de seus nomes pelo correspon
dente Poder Legislativo.

A. Procuradoria-Ceral da República passou a ser mencionada na
Constituição de 1946, através do destaque dado ao ~1inistério Público da
t"nião, até exageradamente em titulo paralelo à Organização Federal,
como se estivesse acima dos Poderes. Sua chefia foi conferida a um
Procurador-Geral, nomeado pelu Presidente ca nepública depois de apro
vada a l'S('[)i~l:l pelo Senado. mas demissÍvr I ad nutum (art. 126). Essa
disposição foi mantida na Constituição de 1007, todavia colocando o
Ministério Público dplltm do capítulo do Poder Judiciário (art. 138). A
Constituição de 1969 suprimiu a concordância do Senado para a pessoa
escolhida e incluiu o Ministério Público no capítulo do Poder Executivo
(art. 95), ondE' a Procuradoria-Geral pn('onl ra-se slIbordinada ao ~jnistro

da Justiça.
A Contadoria-Geral da República foi extinta em 1967 pelo Governo

Castello Branco. o que iTia instaurar um processo de regresso no sistema
contábil da União. Naquele ano foi trocada por uma Inspetoria-CeraI
de Finanças, esta ainda rebaixada da Presidência da República para o
nível do Ministro da Fazenda. Em 1979 o Poder Ex~utivo substituiu
aquela Inspetoria pela Secretaria de Controle Interno, com um órgão
central junto ao Ministro da Fazenda e órgãos sistêmicas em cada Minis
tério. Em 1986 piorou mais ainda () Sistema Contábil da União, com a
diluição de seus órgãos dentro da novel Secretaria do Tesouro Nacional,
criada em março, na qual o Governo federal misturou, condenave-lmente,
iunções de contadoria t' de programação financeira. A incúria a que {oi
relegada a função contábil na União erigiu o Brasil no único país de
cel'ta importância sem lima Contadoria. Significativo, por ou{ro lado, é
que, ap6s as transformações efehladas a partir de 1967, cresceram vulto
samente as fraudes e as corrl1pçõe~, conforme ~e encontra documentado
em vários livros ~~ inúmeras denúncias jornalísticas, alem do que aquelas
modificaç(5es estruturais propiciaram que se infiltrassem, nos sen'!~'OS

contábeis, profissionais sem capacitação adequada e sem habilitação legal.
Contrasta:ldo com a desor~aniza\'ão brasileira no setor, temos o exemplo
de eficácia dos Estados Unidos da América, onde os Poderes PoHticos
preferiram fortalecer o "Ceneral Accounting Office", ligado ao Congresso
Nacional e sob a chefia de um Contador-Geral nomeado pelo Presidente
da República, pelo período de 14 anos, reunindo as atribuições de nossa
extinta Contadoria da República e de nosso Tribunal de Contas.

Os vultosos prejuízos causados ao erário federal em raúo da inex.Ls
tem'ia atual da Contadoria da República poderiam aconselhar que fosse
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recriada. na Constituição de 1931, à seDlelhança do Tribunal de Conta! da
União e da Procuradoria-Geral da Repóblica, bu, akemativamente, que a
Constituição devolvesse ao Poder Legislativo a atribuição de instituir os
serviços públicos, nestll hip6tese eliminando--se do texto constitucional
qualquer referência aos três organismos em foco.

"1.I. Diretrizes Conmtuclonais

Perante o desafiador quadro atrás expo9to, necessária se faz uma detí·
da reflexão sobre o que devem e podem fazer os Constituintes para que a
Constituição federal de 1987 seja democrática, federalista e duradoura.

A análise apresentada das matérias ttibutária, financeira, contábil e
organizacional permite afirmar que há excesso de disposições constitucio
nais, particularmente nas Cartas Federais de 1967 e 1969. Por isso, deve
ria ser preocupante o fato de que muitos polítiocs e demasiados cidadJios
esperam colocar na Constituição de 1981 regras sobre quase tudo. Essa
postura deformada resulta, provavelmente, das repetidas interrupções na
vivência democrática e na cxperienC'ia federativa.

Ü5 Erros, os Exageros- e os Despammos inseridos em Constituições
anteriores evidenciam que a elaboração da Constituiçâo federal de 1987
deveria balizar-se nas seguintes diretrizes políticas:

1 - Restaurar os princípios imanentes a u~a Federação Republícana,
resguardando a autonomia legislativa, tributária, financeira e administra
tiva dos Estados c dos Municípios.

2 - Restabelecer a efetiva distribuiçiit) doa Poderes, inclusive impe
dindo que o Poder Executivo venha a legislar em matéria substantiva,
possa decretar ou aJterar tributos c tenha competêncía para nomear ou
promover ;uizes.

3 - Induzir à tk~centra1ização dos assuntos não nacionais para os
Estados e os Municípios, atribuindo às populações respectivas as decisões
dos problPm:ls que as afetam, na confonrBdade das peculiaridades locais,
ao invés da cenfraliZllçáo federal, que' tende a l1umentar a corrupção,
emperrar as decisões, generalizar os desacertos e suprimir a críatividade.

4 - Escoimar da Constituição regras não basilares a um Estatuto
Nac.iona~ deixando-as para II lei complem.entar ou ordinária, especialmen
te, todas as minudências.

5 - Repor nas Garantias IndividuBÍS a proibição de cobrança de
impostos sem lei em vigor no exercício p,eeedente, porquanto a tributa
ção no exercício em curso surpreende empresas e pessoas fbicas com
custos inesperados, além de configurar ato de h:nprovisação governamen
tal

6 - Reex:aminar s€ devem figurar na Constituição federal o Tribunal
de C.ontas da União. a Procuradoria-Geral I da República e a Contadoria
Geral da Repóblica ou, ao contrário, Se esses organismos devem ser objeto
de lei ordinária OU complementar.
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Tribunais de Contas e a Constituição
JOSÉ LUIZ DE A.NHAIA MELLO

Conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo

°Tribunal de Contas, num sentido lato, tem vida desde a velha
Grécia, talvez, em termos de auditoria, nos Sumerianos a se perder
nos tempos, na opinião de LOPES DE SÁ.

Num sentido mais estrito, o Tribunal adquire vida própria a partir
da divisão de poderes, dentro da máxima de NORBERTO BOBBIO
"só o poder pode criar direito e só o direito pode limitar o poder".

De MONTESQUIEU aos americanos, com o fito de se delimitar os
poderes, surge a idéia de um órgão que coarc!asse o Executivo na sua
função delicada e perigosa de gerente do Estado.

Do princípio universal defendido pelos anglo-saxões de não admi
tir tributos sem a aprovação da sociedade politica, logo se chegou à
idéia de que não somente os tributos deveriam ser lançados com a
aprovação popular mas também fiscalizado o seu emprego.

Não tardou, guardadas as devidas proporções de tempo e lugar,
o aparecimento de órgão controlador sob as formás mais conhecidas:
as Cortes, mais latinas; o General ComptroUer, mais anglo-saxão.

A partir de 1826, e no bojo das idéias e tratativas de JOSÉ
IGNACIO BORGES, BERNARDO PEREIRA DE VASCONCELOS, CAS
TRO E SILVA, MANUEL ALVES BRANCO, MARQU!S DE ABRAN
TES, PIMENTA BUENO, SILVEIRA MARTINS, VISCONDE DE OURO
PRETO e JOÃO ALFREDO, s6 logrou êxito a instituição com RUI
BARBOSA, em 7 de novembro de 1890, quando no exercicio do Minis
tério da Fazenda, do Governo Provis6rio.

Exposição proferida no Seminário sobre "Tribunais de Contas e a Constituinte".
promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Pau10, de 14 li 18 de
julho de 1986.
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Mas não é tudo. Publicado o decreto, ele não tem executoriedade
até a edição do Decreto nQ 1.166. de 11 de dezembro de 1892, aépoca
de Floriano, sendo Ministro Serzadelo Correa, que se demitiu depois,
quando foi suprimido o registro prévio da despesa.

A nobilíssima instituição tem um: nascimento ,ui generi. (talvez
por isso mesmo autores diversos entendem que a posição do Tribunal
de Contas entre os poderes é lui geMII'II}.

Na verdade, o Tribunal de Contas Dão entrou nas cogitações de
RUI, o seu instituidor, quando da elaboração do projeto de Constitui
ção do Governo.

Foi a Comissão dos vinte e um Deputados e Senadores que, atra
vés de emenda, elevou o Tribunal à altura e dimensão constitucional
(art. 89 da Constituição de 1891). Foi representante de São Paulo nessa
Comissão BERNARDINO DE CAMPOS.

A respeito desses pormenores pontifica o inclito JOAO BARBA·
LHO UCHOA CAVALCA~TI:

"Mas a função de si mesmo austera, corretória e meti
culosa do Tribunal de Contas~,de natureza a gerar contra ele
malquerenças, antipatias e desforços. O Parlamento Imperial
fiscal nunca quis que existisse: esse esmerilhador, indiscreto,
incompatível com as facilidades dos Ministros e exigências
dos Deputados. E na República algum Presidente poderia
acaso contrariar-se com esse obstáculo às suas facilidades
no modo de empregar os dinheiros; isto traria sério perigo
à instituição. Criada por lei ordinária, ficaria às Legislaturas
inutilizá·la, suprimi-la até, sob a alegação de economia."

Assim o Tribunal de Contas iniciou a sua trajetória constitucional
não pelas mãos de RUI, o seu criador, mas pela Emenda ao projeto
governamental de Constituição (não se esqueça nesta passagem que
RUI foi autor de 74 artigos da Constituição de 91, que contém 90
artigos).

Situa·se, desse modo. o nosso Tribunal de Contas na caudal revo
lucionária da proclamação da República, quando o País rompeu com
a sua tradição romântica e aderiu vertiginosamente às idéias e aos
ideais anglo-saxônicos encarnados na Constituição dos Estados Unidos
da América.

Não é claro, em matéria de Triburlal de Contas, sabido como é
que os americanos têm o seu sistema 00 controle baseado em outra
construção que tem à sua testa a figura 'do o.neral Comptroller, fun
cionário que só por fmpMchment pode ser afastado do cargo.
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t nesse contexto histórico que nasce o Tribunal de Contas, por
via de legislação t>rdinária, obra de RUI, e por via constitucional, por
trabalho da Constituinte, como órgão para liquidar as contas da re·
{'"eita e despesa e verificar a sua legalidade antes de serem prestadas
ao Congresso (Título V, Disposições Gerais da Constituição de 1891
- art. 89).

Nada se modificou com a reforma constitucional operada em 1926.

A nomeação de seus membros era feita pelo Presidente da
República, com aprovação do Senado. No caso dos Estados, idêntica
forma, indicação do Presidente do Estado, aprovada pelo Senado
Estadual.

Quando da Constituição de 1934, o Tribunal ganhou foros de
cidade. perdeu as características gerais e um tanto quanto indefinidas
para, em nova sistemática, qual a do registro prévio da despesa e do
parecer prévio sobre as contas que o Presidente da República deveria
prestar â Câmara dos Deputados, ser mais efetivo e eficaz.

O Tribunal figurava na Seçâo II (arts. 99 a 102) do Capitulo VI,
denominado~ "Dos órgãos de cooperação nas atividades governamen
tais" .

Sem dúvida, foi um passo adiante em termos de normatividade
constitucional, que é nosso tema maior.

Registro prévio de qualquer obrigação de pagamento pelo Tesouro
Nacional ou por conta dele e, com caráter proibitivo, por falta de
saldo no crédito ou por imputação a crédito impróprio.

e bem verdade que se poderia ordenar o registro sob reserva
com recurso ex officio para a Câmara dos Deputados, após despacho
do Presidente da República.

A carta ditatorial de 1937, para surpresa geral, que até h()je nos
espanta, colocou o Tribunal de Contas praticamente no Poder Judi
ciário.

Afirmamos isso baseados no fato de que a Carta de 37 não tem
a clássica divisão em titulos e seções.

O artigo 114 da citada Carta, isolado no texto, vem em seguida
ao que compete à Justiça Militar, que é descrita como órgão do Poder
Judiciárío, no artigo 90.

Mas, na verdade, tal predicamento na prática a nada de sério
~evou, porque no parágrafo único se escreveu que a organização do
Tribunal de Contas seria regulada em lei tlrdinãria.
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A instituição sui generil, o Tribunal de Contas, era de novo
relegada pelo destino, na hora em que! ganhava as galas de um vero
Tribunal. E o era. por uma carta ditatorial, Q.ue sequer foi executada,
uma vez que, necessitando de um plebiscito para que se efetivasse,
e este não tendo sido conclamado, tudo virou letra morta em termos
constitucionais.

Ainda para piorar as coisas, o artigo 1<.1 da Lei Constitucional
nQ 9, de 28 de fevereiro de 1945, estabeleceu que os membros do
Tribunal de Contas seriam nomeados pelo Presidente da República
sem a aprovação do Conselho Federal, que valia por Senado, à época.

Chegou a hora da minha "Constituição-namorada", a de 1946.

Foi sem dúvida a mais perfeita, a mais harmônica, a que soube,
à maravilha, estabelecer os limites das competências entre as pessoas
de direito público interno em que se divide a Federação brasileira.

No tocante ao Tribunal de Contas. () restabelecimento da linha
de 1934 - o parecer sobre as contas do Presidente, o registro prévio
da despesa pública e o registro sob reserva com a responsabilidade
do Presidente da Republica (art. 77, seus itens e parágrafos).

Ainda uma vez, se escreveu que os Ministros do Tribunal de
Contas seriam nomeados pelo Presidente, mas com prévia aprova~ão

do Senado (art. 76, § 1Q).

A Revolução de 64, que veio pata combater a corrupc;ão e
a subversão, não andou às boas com o Tribunal de Contas.

Até hoje, analistas desta Casa e do Brasil não chegaram a uma
conclusão do porquê.

O órgão por excelência para combater a corrupção é o Tribunal
de Contas, pelo menos em tese.

Pois bem, a pretexto de agilização do Tribunal de Contas, escre
veu·se diminuição do Tribunal de Contas.

Acabou-se com o registro prévio a, I mais que isso, aumentou·se
a subordinaçâo do Tribunal ao órgão politico, o Poder Legislativo.

E isso mesmo, a duras penas, porque, o Projeto de Con.stituição
do Governo quase transforma a Corte em órgão de mera represen·
taçáll ao Executivo e ao Legíslativo.

Nada de registro prévio, nada de autonomia de julgamentos, nada
de mantença de nossas decisões; mais que isso, o silêncio do Legisla-
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Uvo levava de roldão as nossas decisões, chanceladas todas elas em
matéria de contrato, de exame da inconstitucionalidade, da legitimi·
dade, da regularidade.

Uma pura e total inversão da lógica jurídica, que devería, pelo
menos nesse campo, imperar.

E não é preciso repisar que o nosso parco federalismo, de uns
tempos a esta parte, permitiu, pela interpretação judicial, que tal
estado de coisas "pipocasse" como exigência a todas as Constituições
estaduais.

Vide o caso de São Paulo, que teve o artigD correspondente
julgado inconstitucional, por ter tido a vergonha cívica de entender
que pelo menos o silêncio do Legislativo importava em aprovação ao
decidido pelo Tribunal.

Em 1969 foi emendada a Carta de 67. Chamamos Carta porque
o Projeto do Governo, por obrigação imposta, deveria ser apreciado
dentro de um prazo, como se Constituição tivesse prazo para ser
votada, e como se Constituinte tivesse prazo para examinar, votar e
publicar a Constituição. O fato verdadeiro é que, para atender aos
reclamos do Governo autoritário, até a hora oficial do Brasil foi alte
rada para que se votasse a "Constituição", entre aspas, no prazo
exigido.

Com a Emenda de 1969, em matéria de Tribunal de Contas, não
houve modificação, a mesma toada, o mesmo senão, porque não afir
mar, o mesmo menosprezo.

Registro a posteriori, quiçá concomitante, a presença entre nós
do mau cheiro dos cadáveres administrativos para serem autopsiados
e a ser verificada a causa mortis, se ilegalidade, se inconstituciona
lidade, etc., etc., etc.

Começou ai a triste saga, a pobre senda do Tribunal, apontando
faltas, encaminhando autos eivados de irregularidades para exame
de um Poder - o Legislativo, que mal se agüenta nas suas funções
de elaborador da lei, sem possibilidade técnica de exame de sUuações
que envolvem discussões de alto saber jurídico-constitucional.

O próprio JOÃO BARBAUID já considerava esse sistema como
"o pior·tardio, de eficácia quase nula, apenas moral destituído de
efeito prático, equiparado a simples crítica" (Constituição Federal
Brasileira - Comentários, p. 497, 1924, Rio de Janeiro, F. Briguiet
e Cia. Editores).
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N'ão esquecer, nesta passada, a opinião envolvente de SEABRA
FAGUNDES, no seu trabalho "Instrumentos institucionais de combate
à corrupção" (fls. 10, letra d):

"dl Restaurar o critério do registro prévio de contratos
e instrumentos a eles assemelháveis. Até porque a experiên·
eia prova que, uma vez consumadas grandes irregularidades
na gestão administrativa (obras oU aquisições contratadas
com infração dos critérios normativos, obras empreendidas
com preterições de critérios de prioridade estipulados devi·
damente etc), jamais as finanças públicas se recompõem dos
prejuízos a elas advindos,"

Abre-se aqui honrosa exceção à Lei D9 6.223, de 1975, que esta
beleceu o julgamento pelos Tribunais de Contas das entidades com
personalidade jurídica de direito privado, de cujo capital participe
pessoa pública.

O futuro, é claro, a Deus pertence, mas não custa, a titulo de
exercicio intelectual, gizar algumas eonsiderações que entendemos
oportunas.

Aí está conclamada a Constituinte. O entusiasmo, a obsessão pela
palavra mágica é de tal porte que nos vem à mente uma passagem do
Prof. MACHADO HORTA, quando se manifestava em artigo sobre a
desinformação a respeito da matéria:

,•. " uma "boutade" que circUlou na Rússia czarista nos
primórdios de seu movimento de constitucionalização. Conta
se que oficiais russos, no penodo do Czar Nicolau I, regres
sando da França, voltaram sedutidos pela idéia de Constitui
ção (.. ,) Numa das reuniões havidas, um assistente entu·
siasmado, mas ignorante do assunto, ouvindo falar em Cons
tituição. supôs tratar-se da mwher do Grão-Duque Constan·
tino e prorrompeu em aplausos: "Sim, viva a Constituição,
a mulher do Grão-Duque Constantino", (Revista de Inform_·
çio Legislatiy., Senado Federal. a. 23, n9 89 jan./mar. 1986,
p. 5}.

Que vai acontecer com a nossa querida Instituição?

A respeito de Constituinte, queremos rememorar uma passagem
de AGENOR DE ROURE, sobre a divisão do Congresso, nos idos de
1890:

"O Congresso dividia-se em quatro grupos - o dos
descontentes, o dos irrequietos e revolucionários, o dos

---_._-----------~---
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ordeiros que queriam conservar melhorando e um quarto 
o dos desiludidos."

Praza a Deus que tal sina não se repita, mas os presságios aí estão
e, pelo que se ouve em torno da Comissão Constituinte, o grupo dos
desiludidos já começa a se apresentar.

a Tribunal de Contas, do futuro, de le]e ferenda, só terá senti
do, ao meu sentir, desgarrado do Poder Legislativo.

Tribunal que se preze e que dignifique suas sentenças e acórdãos,
que vista seus membros de vestes talares e os exorne das garantias e
demais vantagens outorgadas aos Juízes não pode depender de ratifi·
cação do poder político.

Nada temos contra o Legislativo, mas é necessário um acerta de
competências.

Julgue o Tribunal aplicando a Constituição e a normatívidade
jurídica, remeta o julgado à Assembléia do povo para que, em nome
desse mesmo povo, examine a ocorrência ou a decorrência de crime
de responsabilidade, vale dizer politico.

Julgue o Tribunal as contas dos Chefes de Executivo enviando os
papéis para análise do comprometimento político de seus responsáveis.

De que adianta um julgamento político quando a autoridade polí
tica já deixou, inclusive, o exercício de seu cargo?

Só para exemplificar, as últimas contas do Executivo estadllal de
Sâo Paulo julgadas pela Assembléia Legislativa são as corresponde:1tes
ao exercido de 1978 (Decreto Legislativo de 16-6-83, DO de 17-6-83.
p. 33).

a Tribunal tem cumprido exatamente no prazo a sua tarefa de
emitir o Parecer.

Por que não julga as contas?

~ realmente um caminho a ser perseguido. E há tempo. E há
oportunidade.

E o episódio triste e desolador dos contratos?

Ainda outro dia trouxe aos meus pares na 2~ Câmara grosso
calhamaço (567 fls.) que continha interminável discussão, análise e
afinal julgamento de contrato (Cessão de contrato entre partes D.O.P.
e a firma Said Abdalla S.A.). Pois bem, após marchas e contramar
chas, o resultado - a Assembléia Legislativa não tomou conhecimento
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da decisão, por decurso de prazo, ficando assim prejudicada e estúü
a decisão do Tribunal.

Em outras passadas jurídicas e no mesmo ritmo, o STF enten
deu inconstitucional a posição de São' Paulo por discordar da figura
constitucional máxima, no sentido de prevalência da decisão do Tribu
nal, no prazo e no tempo.

Há que ser respeitada a ordem ce:atraI e a decisão, por maioria
de votos, estabelece a diretriz. rem cliscreplncia para as unidades
"autÔnomaslJ

•

Ou damos aos Tribunais de Contas uma posição autônoma dentro
da nova Constituição ou ficaremos a gritar no deserto da nossa sede
legislativa.

Não ficaríamos apenas em exigir, de minha parte entregaria o
preenchimento dos cargos de Conselheiro às portas abertas do concur
so, via do qual sempre se atingem melhor os objetivos colimados.

Esse é o papel do jurista, ou do curioso do direito que. debruçado
sobre os fatos, deve. num ato de valorização, forçar implicações d-e
bipolaridade, no garimpo da norma positiva. O jurista é o homem da
madrugada, antevê o sol das manhãs, prognostica a messe J de~cobre

a névoa do futuro e sela, com a lei, o destino da sociedade.

Nada temos, repito. contra o Poder.Legisl"üvo. Mui ao contrário,
em meu espírito opera-se uma verdadeira devoção ao considerar o
poUtico e os políticos. Tenho por eles o mais profundo respeito e
admiração. Afinal são eles que constituem 08 Partidos, alma da Demo
cracia.

Mas. na verdade, o de que precisamos é de competências definidas
e demarcadas. Entre o técnico e o politioo não pode haver bierarquia
ou mesmo subordinação. Separem-se os campl)S e quem aproveitará
será o povo, vale dizer, o sistema demoeritico.

Esse o retrato que tentei tirar de uma Instituição sesquicentená
ria nas cogitações dos brasileil'os e quase centeniria na efetiva e eficaz
atuação.

Terminando, repetiria com ~'ERNANDO PESSOA:

"Não sou nada. Nunca sereI nada.

Não posso querer nada.

A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo."
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1 . Introdução. Razão de ser do tema

A finalidade deste ensaio é desenvolver uma reflexão crítico
jurídica acerca de um dos mais importantes princípios de ordem
econômica e social inserido em nossa Constituição C)' o princípio
da liberdade de iniciativa econômica, precisando-lhe o fundamento,
a natureza, a eficácia e a garantia constitucional de que dispõe.

( 1) Ordem econÔmica e social é um conjunto de principios, normas e illstitut03
que disciplinam a organização econômica dos particulares e do Estado.
Caracteriza-se pela natureza imperativa àe suas nonna.s e pela função de
estabelecer limites à autonomia privada, à propriedade, e à presença do
Estado na economia. Na Constituição brasileira é objeto do Título 111, arts.
100 a 174. Cf. JACQUES GHE2TIN, Le8 obUgations. Le contrat, Paris, 1980.
n,os 93 e segs.; GERARD FARJART, Droit I:oo.llomique, Paris, 1982, pp. 49 €
segs.; WASHINGTON PELUSO ALBINO DE SOUZA, Direito Econômico,
S. Paulo, 1980, p. 182; MANUEL AFONSO VAZ, Direito Econômico, Coimbra,
1984., pp. 28 e seg5.; VITAL MOREIRA, Economia e Constituição, Coimbra,
1979, p. 77.
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Justifica-se o tema pela imp3rtlncla de que se tem revestido
nos sistemas econômico, politico e jurídico das sociedades moderna
e contemporânea. Sobre ser uma presença oonstante nOB principais
códigos de direito privado (~J, através da autonomia. privada, óe
que a liberdade contratual é a maior expressão, razões de ordem
político-econômica demonstram-lhe a necessidade de estudo e dis
ciplina jurídica Entre as primeiras, a constatação de um renascer
das idéias I:berai.s, paralelamente à crítica, para não dizer combate,
à intervenção desmedida do Estado no campo das atividades eco
nômicas (:i). Atesta-3e o fim do WELFARE STATE, do Estado-Pro
vidência de KEY:NES. Ncs Estados Unidos proce.ssa-se a DESREOU
LATION, o recuo do Estado na organ1z8lfão da economia. Supera-te
a dicotomia dialética capitalismo-soclallsroo com o advento da
sociedade liberal e social (~). De!encJe.se, f1nalmente, a economia
de mercado, não absoluta como nos' primórdios do ca.pitalismo,
mas discipllnada pelo Estado no necessário e indispensável para
garar.tir a concorrência e impedir o desaparecimento do próprio
mercado pela concentração capitalista.:.

No campo juricUco, outras razões ,I não menos importantes, se
fazem ouvir. A liberdade de iniciativa econômIca é o substrato de
uma nova realidade econômica, a empresa, que se projeta, em
diversos ângulos, no slstema jurldico e que, no caso brasileiro, tem
sido considerada um dos suportes fundamentais do nosso processo
de desenvolvimento (li). Por outro lado, no campo especifico do
direito civil, a proteção constitucional da liberdade de iniciativa
econômica pode .significar igual proteção da autonomia privada e
da 2iberdade contratual, o que signitica importante instrumento
de garantia e defesa do consumidor,tnege.velmente a parte fraca
na sistemática hodierna do~ contratos ~e artesão, hoje moeda cor
rente no comércio jurjdico, como decorrência da proàução e
distl'íbuição em massa (fl).

2. Press-upo8to Metodológico. O direito como sistema

A abordagem do tema escolhido tem, como pressuposto metodo
lóg'jco, a consideração do direito como um sistema.

( 2) Código CiVil 11'anch, art. 1.134<: Códilo C1l'U alemA.o. &.rt. I.~: CódlllO Ci.,il
1tal~ll.no. art. Lm; C6dlio Civil portugu!ll, art, 405. 1,

( 3 1 F ARJART, op. clt., p. 398.

(4.) RALF DAHRENDORP. Soeled.acle ~ L1bec'dII4e, Bru.ma, 1981, p. 269.

( S) COl1.'ltltuiçAo da. Rell'Úbl1ea Federativa d. Bru1l. art. 1'10. oU LeIs ~e n,a
4.728, de 1'1-7-65 (Lei do Mere.do de Capitais). o::> ".596. de 31-1:t..af. (LeJ
so;,re as Instltulç6es PlnancelBl1J fi a de. n.O UOo&, de 15-12-7e (L.!1 das
SOCIedades por Aç~), entre outros diplo.naa. tlm por objetivo. Imediato
ou med1ato. fortalecer a empresa eomo eJem.ento fundamental do deser:voI
vlmento eccnOmfco.

( 6. OHESTIN. op. ~jt. n.O 36.
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A noção do sLstema, como instrumento e método de estudo,
permite que o fenômeno jurídico, à semelhança do que vem sendo
feito no âmbito das demais ciências sociais, seja apreciado como
um conjunto harmônico, unitário e coerente de normas jurídicas,
constituido em função de valores e princípios emergentes da rea
lidade social em que o próprio sistema se insere e do qual jamais
pode ser desvinculado ('), sob pena de se tornar incompreensível
ou, quando muito, perceptível apenas no seu aspecto formal.

o direito como sistema vem, assim, a caracterizar-.se não só
peja caerência de suas normas quanto pela sua própria dedutibi
lidade, isto é, o encadeamento e a subordinação de seus elementos
em função de sua generalidade e abstração. Todavia, mais do que
um sistema dedutivo, deve o direito apresentar-se como um todo
lógico e coerente, integrado por normas não contraditórias entre
si e não contraditórias nas suas relações externas com o sistema
social em que se insere.

Ora, uma das vantagens imediatas da concepção do direito
como sistema é permitir uma visão globalizante e compreensiva
do fenômeno jurídico, não só como unidade mas também na rela
ção dialética entre seus componentes estruturais e, ainda, entre o
próprio sistema jurídico e os demais sistemas componentes do uni
verso social, como o político e o econômico. Permite-se, desse modo.
ao interpretar o direito, partir da realidade social, levando-,~e em
conta as relações econômicas e o funcionamento geral das insti
tuições em uma visão interdisciplinar. É o mundo exterior, o
mundo social, que dá vida ao sistema jurídico pelo que, qualquer
estudo que não o considere somente no aspecto formal, há de
considerar não só as estruturas normativas em si, mas também
os valores que as determinam e a própria ação exercida pelo direito
no meio social (8).

Compõe-se o sistema jurídico de varIOS elementos, dentre os
quais, para nÓ8 os mais importantes, os valores e as normas de
comportamento e de organização que os realizam. As normas são,
assim, do ponto de vista material, a projeção e o instrumento de
realização dos valores fundamentais do sistema, sobre os quais
esse fundamenta sua própria legitimidade.

(7) PAUL ORIANNE, Introduction a.u SYllteme Juridique, BruxelleB, 1982. p. 22.

(8) LAw&ENCE M. FRIEDMAN, n Sistema Giuridico nella Prospettiva deIte
Scleme SOCiaU, Bologna, 1978, p. 36.
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Entre os valores fundamentais destacam-se a liberdade, a
igualdade c o bem comum, que não devem conslderar-se de per si,
mas em relação com 05 demais. A liberdade não é po&sível sem a
igualdade e sem a solidariedade ou bem comum (~). E sobre esses
valores levantam-se, como c1istalizaç&s emanadas da atividade
jurisprudencial, os princípios gerais do direito.

•1. Os princípios gerais no sistema juridico

Princípios gerais do direito são idéias jurídicas fundamentais
que ju.stiticam o caráter racional de todos os ordenamentos (11) e
que têm eficácia independentemente Ida lei. Não se inferem indu
tivamente da lei nem dedutivamente de um sistema de direito
natural. Nascem da própria natureza das coisas e das instituições,
significa dizer, emergem das próprias relações humanas (11). Sua
importância é crescente na âmbito da ctênaia jurídica, pelas modi
ficações pwfundas que os sistemas de direito vêm sofrendo com o
advento da sociedade pás-industrial, o que torna conveniente, se
não imperioso, um processo de renQlV8.çâo das velhas ordens jurí
dicas com observância de princípios representativos dos valores
fundamenta~ que presidem a essa mesma mudança. São, por isso,
idéias jurídicas gerais que permitem I considerar conveniente ou
bem fundado certo ordenamento lefal, pela sua correspondência
com valores jurídicos reconhecidos ,l'l). Não são axiomas de que
se possam deduzir normas ou sistemas. nem normas suscetíveis de
aplicação imediata a CasWl Individuais (18). Uma de suas caracte
risticas, aliás, é não se referirem concretamente a hipóteses de
fato, no que .se distinguem das normas juridicas em geral.

É por isso que se diz serem os principies gerais do direito
manifestações de critérios de conduta com transcendência social,
que se impõem por sua prQpria força persuasiva sem referência a
pressupostos conceitos de sua aplicação (U). Não se confundindo
com os tradicionais axiomas ou aforismos (1$), como M conhecidas

( 9) ORIANNE. op. clt.. p. 65.

(lO> JOSll: puro BRUTAU, IDtrodueclón ai DeI*lbo <UYÜ, Barcelona. 1981, p. 219;
KARL LARENZ. Mel.odoJOI'ia da CjêncfA Ido Direito. tradução pílrtugueSEl.
L!sboe.. 1918, pp. 163. 168; JOSEF FS6t:R. G~dll1Ltr; und Norm In der
Rec:hte.-Ueben Fortb11d1llll de. PrifttreebW. UIM, p. 11.

(11) LARENZ. loc. eU.

(12) LARENZ, op. cU., p. 569.

(13) LARENZ, op. til!., p. 571>.

(14) ESSER, p. 66.

(15) Cf. JAIME MANS PUIGARNAU. LlJoS Prillclplol OeneraIeJ dei Derechl, Bar
celona. 1919.
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máximas jurídicas extraídas do Digesto, as quais correspondem
a fragmentos de jurisprudência ou de doutrina do direito romano,
apresentados de forma concisa e de fácil retentiva, os princípios
gerais baseiam-se nos mesmos valores do sistema jurídico e expri
mem a mesma ideologia social que presidiu à formação desse (16).
Independentemente da controvérsia filosófica quanto à sua natu~

reza, em que se defrontam as concepções jusnaturalisticas, para
quem os princípios formam. parte de um sistema superior ou ideal,
com as positivisticas ou históricas, segundo as quais os mesmos
principias estão integrados no sistema, resultando de sucessivas
abstrações do "conjunto das normas particulares", os princípios
não são normas, mas sim "orientações e ideais de política legis
lativa", "critérios diretivos para a interpretação ou critérios pro
gramáticos para o progresso da legislação" (17). Para outros, os
princípios gerais são verdadeiras normas apresentando-se como
1) normas gerais, no sentido de que valem para uma inteira maté
ria ou um ramo do direito; 2) normas fundamentais ou normas
base do sistema, as suas traves mestras; 3) normas diretoras ou
principios-guia, principios cardeais, indicando uma orientação
ético-politica em que um determinado sistema se impira, caracte
rizando-o ideologicamente; 4) normas indefinidas, comportando
uma série de aplicações; 5) normas indiretas, precisando de outras
para atuar, isto é. cuja função consiste em determinar o conteúdo
de outras normas (18).

Quanto à sua função, OB princípios gerais do direito consti
tuem-se em critérios valorativos obrigatórios para a interpretação
e compreensão do sistema jurídico (I9). Podem classificar-se con~

forme tenham função interpretativa, integrativa ou direta (pró
pria dos princípios programáticos da Constituição), que devem
inspirar e orientar o legislador ordinário em sua obra, e, de modo
geral, todos os órgãos inferíores de produção jurídi<:a, ou tenham
função limitativa (20).

De modo geral, podemos considerar os princípios gerais do
direito como princípios que explicam, sistematizam e ordenam uma
série de regras particulares afins, em razão de sua natureza, de

(16) VILLAn PALASI, La. Interpretaclón y IfIS Apo&egmas Juridieos-LôgicoB,
Ma.drtd, 1975, pp. 129/130.

(17) EMILIO BETI'I, Inte1'pretadope deUa Legge e degU AtU Glaricliel, M1lano,
1949. PIl. 205-212.

(lg) NORBERTO BOBBIO, "Princ1pl generaU di dlrttto", in Novissimo Digest6
ItaIlano, xrn, Tortno, 195'1, p. 891.

(19) LARENZ, op. clt., p. 168.

(20) BOBBIO, op. clt., p. 896.
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seu objeto e de sua finalidade (~l). Embora sua existência, como
parte do direito, não seja contestada, as condições em que apa·
recem não permitem, ainda, identificar, de modo claro, o que cons
titui seu objeto próprio.

Não obstante os princípios jurldicos sejam, de regra, simples
idéias diretoras, sem pos.sl.bilidade de sulbsunção, reeonhecem-se
princípIos cristalizados em normas jurídicas, chamados "prlncipiQ!l.
com a forma de proposições jurfdicasu e·'ll). Em contrspoI!lição a
esses, ha.veria outros que, sem o caráter de norma, mas com a fun
ção orientadora ou esclarecedora, poderíamos chamar de "princi
pios abertos". Exemplo de princípio com forma de proposIção
jurídica é o da liberdade de iniciaUva econômica, explicitado no
art. 160, I, da nossa Constituição, a que lhe corresponde, como
princípio aberto, o da autonomia priva.da (:!~). Tanto uns como
outros integram--.!e no sistema de direito positivo (2i).

Se nos ativermos à função dOI!! prinoípios gerais do direito,
como critério de sua classificação, deixando de lado o critério da
origem, constataremos que, "no interior de uma ordem jurídica,
certas partículas juridica.s elementares são mais importantes que
outras e:õ), que o perfil estrutural das ordens jurídicas é determi
nado por algumas dentre elas, cuja posição é central, cuja influên
cia repercute sobre toda ordem jurídica. Esta posição dominante
afirma-se no conjunto da ordem jurídica ou sobre uma parte das
suas instituições e part1culas. Sua importlncianão é malB limi
tada, marginal e subordinada, mas geral, central e determinan
te" (:M).

Os principios podem reunir-se em três grupos fundamentai.s.
O primeiro, formado por normas j uridicas primárias, de origem
puramente ideológica ou doutrinária, que lixam os fundamentos
das relações jurídicas. O segundo, formado pelas regras que pre
sidem à constituição do Estado e de outras instituições, como as
pertinentes à constituição econômica) à concepção do papel do
Estado e aos direitos fundamentais do cidadão; e o terceiro, for.
mado pelas regras pertinentes à técnica jurídica, reunindo a

(21) RENE DAVID, Les Gr&ndli SYlteJll~ d. ·Droli ContemponJoa, Paria, un••
n.... Ui e S53.

~22) LARENZ, op. cit., p. 676.

(23) LARENZ. op. ci\.• p. 577.

(:4) LARENZ, Dp. elt., p. 57!!.

(25) L1:0NTIN - JEAN CON8'1'ANTINESCO•. Tra1Ut 11& Dron Compaft, Paris,
UI7:l, I. p. 215.

(~) ORIANNE. op. cU.• p 88. CONSTANTINBSCO. Jbidem.
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matéria referente à relação entre a realidade política, econômica e
social e o sistema juridico, a bterpretação das leis e do direito,
e as noções jurídicas e as categorias jurídicas fundamentais. Entre
tais ordens e grupos é evidente a iteração Fí ). Quaisquer que
sejam tais princípios, seu campo de atuação é balizado por valores
fundamentais, prbcípios axiológicos, como a liberdade, a igual·
dade, a solidariedade ou bem comum. E como manifestação direta
do valor da liberdade, o princípio da liberdade de iniciativa eco
nômica.

4. Sistema econ6mico e sistema jurídico

Entre os diversos sistemas que formam o universo social, jun·
tamente com o sistema de direito, têm especial importância, para
a ~ossa visão compreensiva do fenômeno jurídico, o econômico e
o político.

O sistema econômico é um conjunto de estruturas organizado.
harmônica e coerentemente, para o fim de ordenar a produção e
a distribuição dos recursos necessários à sobrévivência e progresso
social FS ). O modo específico de se organizar tal sistema, de acordo
com valores e principios fundamental'>, é que vem a caracterizar os
diversas sistemas, como o corporativo, o capitalista, o socialista, o
neocapitalista, etc. Quando o sistema se confirma em estruturas
normativas de natureza jurídica, política ou econômica, ele toma
o aspeto de regime (2U).

O sistema econômico vem a exprimir, assim, na sua totalidade,
a maneira como se relacionam e ajustam as diversas variáveis e
componentes estruturais, tudo em sintonia com os critérios políticos
e os institu:.os Jurídicos que lhes correspondem e ie destinam a
dar-lhe eficácia. O sistema econômico pode ser concebido, portanto,
como um conjunto coerente de institUições jurídicas e sociaís que
garantem e realizam o equilíbrio econômico (30). Interpenetra-se,
por isso, COIr.. o sistema político, na medida em que dele J?recisa
para as decisões necessárias ao seu funcionamento e orgarnzação.
E com o sistema jurídico, em busca do ordenamento necessário à
disciplina das atividaàes econômicas de produção c troca.

O papel do sistema juriàico, ao intervir no sistema econômico,
manifesta-se de quatro maneiras: 1) na repartição dos recursos

(2~) ORIAl'.~. Gp. dt., p. 81.

(28) ORIAN1'.'"E, op. di., p. 192.

1291 ORIAN~. op. dl, p. 193.
(30) ORIAN~. op. cit., }>. 195.
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e do poder econÔmico; 2) na multiplicação dos valores econÔmicos;
3) na regulamentação do mercado, e 4) na organização autoritária
da economia (3]).

No que diz respeito à "repartição dos recursos e do poder eco
nômico", entendendo-se como poder econômico todas as possibili
dades de Influência sobre outrem no tocante à titularidade e
disposição de recursos, tal repartição destina-se a obter, por meio
do instrumental jurídico, a racionalização da economia, isto é, uma
gestão eficaz dos recursos. Quanto ,à multiplicação dos valores
econômicos, que COll3i.ste na criação artificial de valores de troca
a partir de um desmembramento fictício dos bens reais, sullstttuin
do-se os valores econÔmicos pelos valores jurfd.icos, o que é matéria
da grande maioria das instituiçãea do direito civil e do direito
comercial, em todos os setores da ecop.omia contemporânea desen
voln-se um sistema de trocas aceleradas, em que o direito tem uma
grande e importante função instrumental, no sentido de colocar à
disposIção do sistema econômico todos os institutos úteis ao seu
bom funcionamento e desenvolvimento, dlsciplinando, todavia, a
atividade econômica com os princípios gerais de ordem axio16giea.
que o orientam.

Quanto à regulamentação do mercado, o sistema econômico
utiliza. o sistema. jurídico para reprimir a ação dos agentes econô
micos, condicionando-se aos princfpioa da igualdade, da liberdade
e do bem comum, Intervindo, orientando e disciplinando o mercado,
de modo a caracterizar, pelo menos nos paiaes industrializados, o
que hodiernamente se chama de "economIa concertada" (ll2~.

De tudo isso pode-se concluir que o direito fornece ao sistema
econômico a estrutura de que ele precisa para funcionar, obser~

vando-se, porém, os valores fundamentais da liberdade, da Igual
dade e do bem~comum. pelo direIto e a eficácia, pela economia.
"Na medida em que a atividade econômica dá origem a relações
sociw específicas, relações de troca, de cooperação, etc.• ela fica
cllretamente subordinada ao dIreito, cuja Intervenção vai-se tornar
determinante, seja quando ele a reprime, seja, ao contrárto, quan~
do ele procura o quadro necessário a seu desenvolvimento."

$ . O principio da liberdade de iniciativa econômica

O princípio da liberdade de iniciativa econômica é o principio
axiológico segundo o qual os partlculares ttm o poder de criar e
desenvolver uma ativIdade econômica, disciplinando-a juridicamen
te conforme seus interesses.

(S1) ORIANNE. op. clt.. p. l~.

(U) ORIANNB, op. eU... p. 200. et alI1.
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Sua história prende-se à evolução do direito de propriedade,
com o qual sempre se apresentou de modo distinto até que, por
força de razões econômicas, dele se destacou e autonomizou (33).
Tal fratura ocorreu com o desenvolvimento do comércio, das feiras
e das cidades mercantis da idade medieval e moderna. A atividade
econômica passou a considerar-se como separada da propriedade,
configurando-se dois núcleos autônomos no sistema da economia
de então: 1) a propriedade, como simples direito subjetivo, embora
dos mais importantes, pelas faculdades insertas no seu conteúdo,
e por ser considerado, de modo abooluto, como atributo essencial
da pessoa humana (81); 2) a liberdade de iniciativa, como outro
núcleo, poder da burguesia, dos empresãrios, dos particulares
enfim, de desenvolverem uma atividade econômica organizada
para o fim da produção ou da troca de bem ou serviços (3li). É
por isso que a noção de empresa exprime a de atividade econômica.
que pressupõe liberdade. isto é, liberdade dos particulares de utili
zarem recursos materiais e humanos na organização de sua ativi
dade produtiva, liberdade, enfim. dos particulares de decidirem o
que, quando e como produzir.

A liberdade de iniciativa econômica é um quid pluris. Não se
reduz à soma de outras liberdades, não se exaure no exercicio do
direito de propriedade e do da liberdade contratual. É um poder
de utilização de faculdades jurídicas, reconhecido tanto à peS$OI!.
natural quanto à jurídica e, neste caso, manifesta-se principalmente
na atividade coletiva da empresa, de acordo com o tipo societário
escolhIdo (316).

o pnncípio da liberdade de iniciativa econômica é, por liso,
a marca e o aspecto dinâmico do modo de produção capitalista ("7).
apresentando-se como a fonte axiológica da liberdade do cidadão
perante o Estado e perante os demais cidadãos (38). Com tal prin.
eípio inserto no texto constitucional brasileiro, garante a nossa
Constituição a permanência do modelo liberal capitalista que tem
na empresa o elemento bãsico e prioritãrio de seu desenvolvimento.

(33) ANTONIO BALDASSARRE, "In!ziatlva economiC& privam", in Enclclopedia
deI Dfritto, XXI, MUano, um. p. 584.

(34) BALDASSARRE. ibidem, nota n..0 10.

(35) Código Civil italiano, art. 2.082. Projeto de Código Civil brasileiro, art. 969.

(36) FRANCESCO GALGAND, "Pubblico e privato neUa regolazlone dei rapportl
economici", in Trattato di Dirltto Conunen:iaIe e di Dirltto Pu1llbUco dell'Bco
nomia", Padova, 1977, p. 6.

(37) BRUNO CAVALLO e GIAMPIERO DI PLINIO, ManuaJe di Diritto PubbUoo
dell'EcODOJDJa, Mllano. 19Ba. p. 165.

(38) GALGAND, op. cit., p. 7.
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Seu fundamento é a liberdade, e sua expressão, no campo
especifico do direito privado, é a autonomia privada. Tais princí
pios não são, todavia, coincidentes. A ink:ia.tiva privada é conceito,
por um lado, ma.Ls amplo que o da a.utonomia privada, enquanto
.se realiza, além dos negócios jurídicos. também nos atos meramente
execut1vos ou em atJvidades materiais que não exprimem atuação
da autonomia privada, como poder normativo; por outro lado, é
conceito mais restrito, porquanto exiStem negócios jurídicos, e,
portanto, atos de autonomia privada, que não entram no âmbito
da atividade empresarial (00). Qualquer que seja o entendimento
sobre tais conceitos, é manifesta a~lação instrumental entre o
princípio da liberdade de iniciativa econÔmica e o da autonomia
privada, mais explicitamente, da. autQnomla contratual, expressão
jurídica da liberdade dos particulares de organizarem a atividade
produtiva, isto é, a liberdade dos particulares de decidir o que,
quanto, quando, como e onde produzir ('0).

6. A natureza jurídica do principio da liberdade de iniciativa
econmnica

A ConstitUiÇão brasileira insere o principio da liberdade da
iniciativa econômica no seu art. 160, I, na matéria referente à ordem
econômica e social.

Tal princípio pode considerar..se, metodologicamente, sob o
aspeto da norma jurídica que o exprime, sob o da relação juridica.
que pode originar, ou ainda sob o do ilUltituto jurídico que se
material1za na conjunção das relaQÕb Específicas e das normas
que as regem nesse particular.

Como norma juridica, é, essencialmente, norma programática
(41). COmo tal, dirige-se ao legislador. M88 a matéria não é pací
fica. Doutrina mais recente. superando a concepção clássica pela
qual as nonnas programáticas seriam simples indicações ao legis
lador, reconhece nessas normas "um valor jurídico constitucional
mente idêntico ao dos restantes preceitos da Constituição" (I:!),
defendendo a aplicação, em sua plenitude. do princípio da efeti
vidade do.s direitos fundamentais, isto é, da eficácia de todos os
direitos reconhecidos no texto constitucional. Não tem, assim, mais

(39) LUla! PERJU. L'AatGUIIUa Prlvata, MUano. ltll9, p. U7.

(~) GALGANO. op. eU" p, f.

(41) PONTES DE MIRANDA. CoInentáriOl à e.-utll1çlo ele 1967, com • Emet1da
n.- 1. de 11169, Rio de Janelro. Ul7S, p. 2ll.

(42) J. J. GOMES CANOTILHO, DIreito CoutJtuclooal. coimbra, 1983. p. 200.
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sentido, a dicotomia, norma atual e norma programática, da Cons
tituição de Weimar (~3). Todas as normas são atuais e aplicáveIs,
pelo que, mesmo reconhecendo-.se a natureza programática da
norma, devem os juízes aplicá-las diretamente, assim como acolher
a argüição de sua inconstitucionalidade, se for o caso. A norma,
tanto se dirige ao legislador, como se aplica ao caso concreto,
àqueles atos de iniciativa particular, os negócios jurídicos (H). A
questão da imediata preceitividade da norma programática rela
ciona-se, por isso, com o tema da garantia constitucional.

Se considerarmo", o principio da liberdade de iniciativa sob
o prisma da relação jurídica, destacaremos o seu conteúdo, os
direitos subjetivos que emergem dos atos praticados no exercício
do poder contido nesse princípio. Surge, aiSim, o vínculo de ins
trumentalidade entre a liberdade de inicíativa e a autonomia pri
vada (4õ), justificando a assertiva de que a Constituição reconhece,
se bem que de modo indireto, não expresso, a autonomia contra
tual (46). A liberdade contratual é, portanto, o principal equivalen
te jurídico da liberdade de iniciativa (47). Não é um direito natural,
é um direito de liberdade, que dá a marca e a tônica ao regime.
A própria taxinomia constitucional é indicativa da natureza deita
matéria. Enquanto o artigo 153, no Capítulo IV, do Titulo II, da
nossa Constituição, refere-se aos direitos e garantias individuais,
concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, a
liberdade de iniciativa encontra-se no Título lIl, artigo 160, per
tinente à matéria econômica. De qualquer modo, é uma liberdade
fundamental que:se relaciona com as liberdades politicas (i8) , supe
rando-se a clássica separação entre a liberdade econômica e a
política.

Integrando-se no título da Ordem Econômica e Social, que
significa o governo público da economia, caracterizado pelo esta
belecimento de limites à iniciativa econômica privada, apresenta-se
esta como liberdade de atividade empresarial no quadro estabele
cido pelo Estado (~9). Ora isso influi no conteúdo mesmo da liber
dade de iniciativa econômica privada, que é uma pretel1.'3áo do
particular em face do poder público.

(43) CANOTILHO, op. cit•• p. 210.

(U) ORLANDO GOMES, NOVOli Temas de Direito Civil, Rio de Janeiro, 1983. p. 83.

(45) GALGANO, op. cit., p. 5.

(46) ORLANDO GOMES, op. cit., p. 83.

(47) ANTONIO LISERRE, op. cito, p. 10.

(48) GALGANO, op. cit., p. 516.

(49) WASIIINGTON PELUSO ALBINO DE SOUZA, Direito Econômico, S. Paulo,
1980, p. 336.
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A liberdade de iniciativa é, em substância, uma. liberdade
igual às outras que a Constituição BBSegura. 1: concebida como
liberdade humana. (110), independentemente das limitações de que
possa ser destinatá.r1a e que visam, ,além de garantir o respeito aos
demais principias de ordem econômica social (111), li preservação
da própria liberdade de Iniciativa como pres.suposto e caracterfa
tica básica da ideologia. capitalista1 aeollber&1, que a Constituição
consagra.

Ora, o poder de agir reconhecido pelo direito, quando se con
trapõe a um dever de omervância de um comportamento necessário
e correspondente a esse poder, nada. mais é do que um direito sub
jetivo, o que reforça. a tese do principio em estudo como relação
jurídica.

O direito subjetivo é a possibilldade que a norma atribui a
um sujeito, de fazer ou de omitir licitamente algo. Poderiamos
também dizer que "o exercicio dos direitos subjetivos consiste na
exteriorização de uma vontade que se move dentro do marco da
faculdade normativa atribuída ao titular daquele (12). A vontade
do titular exterioriza-se ao formular, a pretensão. se esta se faz
valer dentro dos limites da faculdade normativa, e&S& pretensão é
atribuída ao ordenamento juridico e,conseqüentemente, converte
se em norma deste. O direito subjetivo tem, assim, possibUidades
de criação normatIva.

Dentre a classiflcação dos direitos subjetivos, podemos distin
guir os direitos de exercício potestativo dos direitos de exercic10
obrigatório. Os primeiros exprimem o poder de se optar entre rea
lizar ou não a poss1bllidade de conduta em que o direito consiste.
Os segundos são os que exprimem um dever que o titular respectivo
está adstrito a cumprir.

as direitos subjetivos de exercido potestativo são expressão
da liberdade como direito, considerando-se a liberdade como a
faculdade de executar ou omitir, ao arbftrlo do su,eito, todo ato
não ordenado nem proibido por lei. Fala-se, portanto, de liberdade
sempre que a relaçao com a nonna nio é de subordinação (9). A
liberdade é, também, a. faculdade que toda. pessoa tem de optar
entre o exercicio e o não exercício de seus clireitos subjetivos (1l4).
1; assim, juridicamente, uma jacUUQ.8 opta1Uli, já que consIBte no

(50) OALOANO, op. clt., p. a13.

(51) CODllt1tUlçAo BraaUefra. art. 160. II a VI.
(52) EUGENE BUCHI!:R, D. SllbjetUve BeoW ....N~'" Tu

blngen, 1965, p. 61.

(53) BANS KEL8EN. Teoria Pura do DireU.. Coimbra, lln6, p. 197.
(54) EDUARDO GARCIA MAYNEZ, FUlMOfladel Dereeho, México, p. 391.
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direito, concebido ao respectivo titular, de optar entre o exercício
e o não exercício dela.

A liberdade juridica, ou liberdade como direito, deve distin
guir-se da liberdade da vontade, ou liberdade como poder. Como
direito, a liberdade é a possibilidade de fazer ou omitir licitamente
algo, isto é, a faculdade de optar entre o exercício e o não exercício
de seus direitos subjetivos. O exercicio da liberdade como direito
implica o da liberdade como poder ou, o que é igual, a manifesta
ção exterior do arbítrio de cada um.

Já não se pode afirmar, todavia, como faziam os teóricos do
liberalismo, que a liberdade é o fim jurídico supremo, como tam
bém não se pode sustentar que o livre jogo das forças econômicas,
superada a concepção de que a uma igual liberdade formal corres
ponde uma igual capacidade real de exercício dos direitos Bubjeti
vos, seja um meio idôneo da realização da justiça. Por isso, os
principios da justiça distributiva têm de ser complementados,
muitas vezes, pelos da chamada justiça protetiva (IJIJ) •.

A liberdade de iniciativa econômica privada, entendida como
liberdade contrária ao governo público da economia, não tem mais
razão de ser. Ela não é mais que uma liberdade que se exprime
em um m\Uldo somente seu, separado do mundo das outras liber
dades. Deve ser reconstruída como "liberdade entre as liberdades
do cidadão e, principalmente, com a liberdade política".

Quanto à questão da liberdade de iniciativa econômica privada,
pode definir-se como direito inviolável, incluindo-se noo udireitos
humanos", segundo a tradição jusnaturalista que vem da C<Decla
ração de Direitos" do período revolucionário francês; a liberdade
econÔmica considera-se atributo essencial da pessoa. humana,
enquanto realização direta da sua capacidade. No curso do último
século, porém, verificaram-se, nos ordenamentos juridicos, modi
ficações que investiram contra os fundamentos hiswrico,s e econô
micos desta concepção. O desaparecimento das empresas individuais
e a presença preponderante de grandes instituições econômicas
dotadas de personalidade jurídica puseram em evidência a fratura
real entre a iniciativa privada e a pessoa humana, mostrando a
insubsistência de uma exigência prática relativa à extensão às
pessoas jurldicas das garantias asseguradas à subjetividade hUma
na. Reduziram~se, então, os fundamentos jurídicos que justüica
vam a recompreensão da propriedade e da iniciativa econômica
no conjunto dos valores inerentes à personalidade (56). A liberdade
de iniciativa não é, portanto, direito da personalidade.

(55) MAYNEZ, 0)1. dt.; p. 197.
(56) BALDASSARRE, op. clt., p. 582.

R. 'nf. legisl. BrolíCiCl CI. 23 n. 92 otlt./de~. J986 233



De qualquer modo. embora não $e queira aqui advogar qual.
quer funcionalidade neSfie princípio, ocerto é que a sua impoI'tAncla
no contexto econômico-social justifica, e até impõe, as limitações
que se estruturam no sistema da ordem econômica e social.

Finalmente, a consideração da matéria, sob o â.ngulo inBtitu
ctonal, levaria ao estudo das normAS que. se estruturam sobre a
referida relação juridica, disciplinando-lhe a existência. a eficácia,
os vinculos que a limitam (~1) e a proteçio de que dispõe.

7. As garantias constitucionais da liberdade de iniciattvG
econômica

A liberdade de iniciativa surge. no pl1OC~ histórico, como
o poder reconhecido aos particulares para desenvolverem uma
atividade econômica.

Como não existem no direito conceitos, categorias e estruturas
absolutamente neutras (68), isto é, 80S lnormas e os sistemas jurí
dicos não podem conslderar~se exclusivamente sob o ponto de vista
técnico. instrumental, é no correspOl1dente modelo econômico e
social que se encontram os valores informa.tivos das f6nnulaslegia
lativas. A interpretação e o estudo: das instituições juridlcas e,
neste caso, do.s princípios de direito privado insertos na Constitui
ção exigem, portanto, seja considerado o respectivo modelo que
lhe serve de suporte ideológico, pois c&da sistema jurídico exprime
a relação entre ele e a realidade social que o produz.

A interpretação da norma que enterra o principio da liberdade
de iniciativa, com o verificar de sua eficácia e garantIa, não pode,
portanto, limitar-se ao dado normatfrvQ. Exjge a compreendo do
processo histórico de que esse emerge e~ principalmente) dos valore:a
que lhe servem de fundamento. Nessa perspectiva histórica avulta
a criação do modelo teórico em que lse destaca o prIncipio da
autonomia privada e sua expressão constttucLonal, a liberdade de
iniciativa.

l!:, assim, na evolução do si.stema. ~conômico que se encontra
a gênese desse princípio, precisamente na fase em que da proprie
dade, como direito, se destaca a atividade humana, passando ambas
a consistir nas condições básicBiS de ex:L8têncla do modo de produçio
capitalista (l\.\l). Ta1 atividade exigia, por sua, vez, ampla. liberdade

(57) MODESTO CARVALHOSA, Ao Ordem Eco.ôblka na CODllltitu.l9io de 1969,
S. Paulo, 1972, p. 138,

(581 PIETRO BARCELLONA, DirUto privato te PrOOe850 Economko, Nápoles,
1980. p. 4.

(59) BARCELLONA, op. cit., p, 51.

--_._._- ._-------------------
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de troca, liberdade de mercado ([aissez-jaire, laissez-passer) , liber
dade de iniciativa econômica. E para melhor permitir a generaU·
zação das relações de troca, a ciência jurídica do século XIX
realizou a "máxima abstração das figurILS jurídicas", criando-se,
como resultado do seu maior esforço de abstração, a figura do
negócio jurídico, instrumento e forma de expressão dessa liberdade,
agora já reconhecida como poder vinculante, como autonomia
privada.

Para garantia da construção jurídica correspondente ao modelo
econômico do capitalismo e ao político do liberalismo, criou~se o
Estado de direito, o Estado liberal, cujos principais postulados eram
a separação dos podere9, a limitação do poder político. a cncotomia
direito público~direito privado. o primado da lei. com o caráter
abstrato e geral das suas normas. Quanto ao poder jurígeno, o
Estado atuava por meio de imperativos, comandos, deixando, porém,
ao individuo ampla esfera de atuação no campo de seus interesses,
reconhecendo-lhe o poder de criar normas individuais e concretas
por meio do negócio jurídico, principalmente o contrato. Além
disso, limitava-se ainda o Estado com o chamado principio da
reserva de lei, pelo qual as restrições acs poderes indlviduai5 só
poderiam realizar,-se através da lei, jamais por meio de atos do
Poder Executivo ou dos seus entes administrativos.

O princípio da autonomia privada não ficou expresso nM
Constituições nem nos Códigos Civis. Como tal princípio.se reali
zava nas relações jurídicas econômicas, isto é, naqueles vínculos
necessários à produção e circulação de bens e serviços (pelo que
a autonomia privada não se manifesta nas relações familiares).
tecnicamente representados pelas obrigações, mecanismos jurídi
cos das relações econômicas (60) J era na figura abstrata do negócio
jurídico que se encontrava, e se encontra, sua origem e expressão.
Nas Constituições o que se reconhecia era e ê o princípio da liber
dade de iniciativa econômica que, como já referido, é mais amplo,
pois compreende também os atos de mera atividade que não são
negócios jurídicos. Certo é. todavia, existir manifesta relação de
instrumentalidade entre iniciativa econômica e autonomia privada,
sendo os atos em que esta se manifesta também expressão do poder
de iniciativa econômica.

Conseqüência imediata dessa colocação é a circunstância de
que todos os limites opostos à livre iniciativa .se refletem na auto
nomia contratual, embora a recíproca não seja verdadeira,

Aceita tal colocação histórioo-dogmãtica e seu conseqüente
mecanismo de aplicação das normas jurídicas, o da subsunção, em

(60) PHlLLIPPE MALINVAUD, Le:s MécanisD1es Jurldiques des Relations ~onl)

nliqlles, paris, 1985, li. 2.
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que o enquadramento dos fatos soe1alls na respectiva hipóteae de
aplicação (fattispecie. Tatbestand) leva a determinadas co:nseqüla
cias previstas no dispositivo, problema. que se constitui em tema
central da experiência Jurídica (It), e aceito o negócio Jurídico
come 1n&trum.ento histórico de composição de interessei opostos (0) ,
ressalta. a importância do principio que lhe é subjacente. o da
autonomia privada, inserido, no plano constitucional, no da Uber
dade de iniciativa (81).

Reveste-se, por isso, de especial importância a. garantia cons
tltucional da llutonomia privada, mormente quando se verificam
os llmites crescentes que o Estado intervenc[onista lhe apõe, pela
insuficiência. do mercado em resolver seus problemas de desequilí
brio, o que exige do Estado o encargo da disciplina econômica. com
o fim de implantar a democracia econômica ("). Tal contradiçio
dialética, a.utonomia privada e intervenção do Estado, constitui,
assim, o problema central da organização jurídica das relações
econômIcas (611).

A expressão garantia constitucloDaI tem dois 8entidos. Em
acepção mais geral e empírica, signitica a existência, no tato da
Constituição. de princípio, instituto OU situação subjetiva, o que
j á significaria, pela estabUidade e oertIesa, uma proteção de natu
reza constitucional. Em segunda acepçio, mais restrita. sign1ftca
"todos os mecsni8moB juridicos de seg'Urança que o sistema oona.
titucional estabelece para defesa da sua própria. existência" (It).
Na primeira, é a própria inserção no texto constitucional que con
siste na garantia. Na segunda, é a própl'1a CoJl8t1tuição que precisa
de ser garantida, é o objeto, não o sujeito da proteção.

Em uma viBão mais objetiva do problema, a garantia consti
tucional é o melo com que .se assegura o direito declarado, prote
gendo a liberdade contra o arbitrio do~ poder (61) , o que, de modo
geral, se realiza através da função jurisdIcional do Estado.

São elementos lógicos da idéia de garantia: a) a existência
de um interesse ou um objetivo a garantir; b) a previsão de um

(61) LI8ER.RE. op. cli.., p. L
(6.:n LISERRE, ibidem. p. B.
(63) Com QPlnii.o oontrári&. ANA PRATA, Ao Tw&eIa. c.natltudftal •• lbtollemiaPri..... CoUllbra, 1981.. p. 199.
(!K) LUIaJ: MENGONI. "Forme giurtdlch& dltll'ecooomia oontemporanea", In

Jllnlüa, 1962, p. 19.
(65) BARCELLONA, op. clL, p. 2&1.
(66) aERIO GALEOTl'I, "Ollranzia costituzioh&1e", IAcioI.pedf& dei DlrUio,

MUano. XVIII. 19i19, p. 4:91.
(67) PAULINO JACQUEs, CIIno de DireIto C..u~ Rio de Janeiro, 1976,

p.348.

236 R. 11••. legitl. II'CI.n.. a. 23 11. 92 aut.!.... 191'



perigo; e c) a existência de um mecanismo apto a conceder ao
titular a segurança, a certeza de realização do interesse ou obje
tivo (llli').

Quanto ao elemento axiol6gico, fundamento da garantia C011.S
tituc1onal, é a crença em um personalismo ético e democrático,
isto é, uma filosofia política baseada no reconhecimento dos valo
res da pessoa humana e da democracia.

Na verificação dos mecanismos constitucionais àe garantia
podemos utilizar a mesma metodologia utilizada pela teoria geral
na. apreciação do fenômeno jurídico, isto é. a análise jurídica sob
o ponto de vista da norma. da relação e da in8tituição, podendo
esta, como complexo normativo que é, inserir-se na categoria da
norma juddica.

7.1. O àireito como norma

7.1.1. A declaração de inconstítUcíonalidade

Se preferirmos enfrentar a questão sob o ângulo da norma
jurídica, e indagarmos a espécie de norma que o art. 160, I, da
nossa Constituição contém, veremos que se trata de uma norma
jurídica programática, a qual, para a doutrina dominante no- BrMil,
teria por finalidade estabelecer programas de ação. sem gerar direi
to público subjetivo (69). Tal opção implicaria em reconhecer a
necessidade de outra lei que estabelecesse, concretamente, a. norma
de comportamento. Desse modo, o art. 160, I, conteria apenas uma
norma. dirigida ao legiaSlador, sem imediata operatividade.

Qual o mecanismo constitucional de garantia tendo por objeto
uma lei? A argüição de inconstitucionalidade dessa lei.

se, todavia, com base na tendência da doutrina mais recente,
atenta ao princípio da efetividade, reconhecermos na norma pro
gramática um valor jurídico constitucionalmente idêntico ao lias
demais normas constitucionais (70), e mais ainda, ser a "positivi
dade das normas programáticas o que justifica a necessidade de
intervenção dos órgãos legiferantes" (71), reconheceremos a ime
diata eficácia preceptiva nas normas programáticas. A norma do
art. 160. I, seria, assim, uma garantia constitucional da autonomia
privada a operar ex se nas relações intersubjetivas, o que se conecta,

(68) OALEOTTI, op. cit.. p. 0193.

(69) ROSAH RUSSOMANO, Cuno de Direito ConatJtucional, Rio de Janeiro,
1984, p. 38.

(70) CANOTILHO, op. clt., p. 209.

(1:) CANOTILHO. ibidem.
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diretamente, com o reconhecimento: da função criadora do juiz
na gênese do direito (12). E, nesse caso, da imediata preceptividade
do art. 160, I, configurar-se·iam os direitos subjetivos e as preten
sões, o que deslocaria o nosso discurso pata o item seguinte, o da
relação jurídica.

Quanto à declaração de inconstJtucionalidade em si, existem
no direito brasileiro duas vias. Uma, Ireflexo do direito americano,
consiste na declaração incidental de inconstitucionalidade, profe
rida por juiz de qualquer grau de Jurisdtção, chamado a Julgar
caso concreto. ~ o sistema de controle difüso, por via. incidental,
consagrado na Constituição de 24 de fevereiro de 1891 e na Lei
nQ 221, de 20 de novembro de 1894 (7~ ~ vigente até hoje (7') .

Outro sistema, de ação direta, por via. principal, chamado de
controle concentrado, foi instaurado com a Constituição de 1934(711),
inicialmente restrito aos atos praticados no âmbito da competência
estadual (i6) e, posteriormente, al8J1"do para o conhecimento de
qualquer norma legal, da Constituição, lei federal, estadual ou
municipal (17). A competência para conhecer da ação direta de
declaração de inconstitucionalidade: é privativa do Supremo Tri·
bunal Federal, por iniciativa do Procurador·Geral da República.
A sentença tem efeito apenas inter partes, sendo a competência
para suspender a execução geral da norma do Senado Federal.

Concluindo, então, podemos dizer que no Brasil o sistema de
controle da COI'lBtttucional1dade é o jurlsdicional, cabendo a. qual
quer juiz decidir da inconstitucionalidade das leis (7"). Pode reali
zar-se por via incidental, sendo poS8Nel, a qualquer interessado,
suscitar a questão em qualquer processo e em qualquer juizo.
E pode fazer-se por via direta, em casos especiais, mediante repre
sentação do Procurador-Geral da República. perante o Supremo
Tribunal Federal. Neste caso, seus efel1lo1 são inter partes e ex tunc
para o caso concreto, e ex nunc para a decisão do Senado de
suspender a executoriedade da norma (iD).

('T::ll LISERRE, op. cit.• pp. 30, 121. i25.

(73) ROG;J;:RIO LAURrA TUCCI, "Ação dec1Brat6rla de inconstltuclonaUdade"
Enciclopédia Saraiva. d~ Direito. n. p. 284.

(74) Código de Processo Civil, art. 480,

(75) Constitulção brasileira de 1934, art. 12, f 2."

(761 J~ LUIZ ANHAIA MELLO. "Ação direta de Inconstitucionalidade", En
c::iclopédJa Saraiva de Direito, UI, p, 130.

(77) Idem. Ibidem.

(78) JOse AFONSO DA SILVA, Curso de DJ.r~ito Constitucional Posltlva, S.
Paulo, 198~. p. 19.

(79) Idem. Ibidem.
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7. 1 .2. A reserva de lei

O princípio da reserva de lei relaciona-se com o conteúdo das
normas constitucionais. Quer nas Constituições de conteúdo mais
restrito, quer nas de conteúdo mais extensivo, o poder constituinte,
para melhor garantia das matérias que renuncia a regular dire
tamente, serve-se da chamada reserva de lei, dispondo que somente
o Poder Legislativo poderá estatuir a respeito (80). Quer dizer, a
Constituição estabelece precauções vinculantes por si sós, depen
dendo, porém, de um detalhamento posterior sobre a respectiva
execução, de competência do Poder Legislativo. O princípio da
reserva de lei significa, portanto, que a regulamentação de certas
matérias referidas no texto constitucional há de ser feita, neces~

sariamente, por lei (81). A Constituição reserva à lei formal deter
minada matéria, subtraindo-a à disciplina de outras fontes (82).
Envolve, assim, uma questão de competência, pois a reserva legal
garante que será o legislador que irá regular a matéria em
apreço (83).

No caso do art. 163 da nossa Constituição, em que se permite
a intervenção no domínio econômico e o monopólio de determinada
indústria, quando indispensável por motivo de segurança nacional
ou para organizar setor que não possa ser desenvolvido com eficácia
no regime de competição e de liberdade de iniciativa, tais medidas,
dialeticamente opostas a essa liberdade, só se poderão efetivar
mediante lei federal (84). Existe, aí, um caso de reserva absoluta
de lei, pois a Constituição reserva tal matéria à disciplina da lei
federal. Exclui-se, portanto, o recurso a uma disciplina legal infe
rior, sendo preclusa qualquer outra escolha para regular-se tal
matéria.

A estatuição da reserva de lei é.. conseqüentemente, mais uma
garantia constitucional da liberdade de iniciativa econômica e,
ipso facto, da autonomia privada, o que se coaduna com o caráter
suplementar ou subsidiário da atividade empresarial do Estado.

7.2. O direito como relação. O mandado de segurança

Se apreciarmos o princípio da liberdade de iniciativa do
art. 160, I, da Constituição federal, sob o ângulo da teoria rela-

(80) PAOLO BISCARETI'I DI RUFFIA, Diritto Costitu~ionale,Napoli, 1974, p. 267.

(81) JOSli: AFONSO DA SILVA, op. cit., p. 567

(82) VEZIO CRISAFULLI, Lezioni di Diritto Costituzionali, n, Padova, 1975, p. 52.

(83) CHRISTIAN STARK, El Conce}lto de Ley en la. ConsUtución Alemana,
Madri, 1979, p, 404.

(B4) JOS~ AFONSO DA SILVA. olJ. cit., p. 514.
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cional, isto é, da relação juridiea, como produto da atuaçlo da.
liberdade econômica, a questão que se apresenta, e da m.aklr rele
vância, é a do seu conteúdo, o cUreito subjetivo.

O mandado de segurança é inatituto de direito processual
constitucional, inserlndo..se no sisten1a de garantia básJco que a
função jurisdicional do Estado repre~nta. Quanto à sua natureza.
jurldica, é uma ação de que dispõem todos aqueles que sofrem
lesão em direito subjetivo liquido e certo, nio amparado por h.tJbet»
corp1L8, violado ou ameaçado de viOlação por ato de aUtQrldade~

praticado com ilegalidade ou abuso de poder (&5).

Seu objetivo é a proteção dos direitos individuaiB que não
sejam os atinentes à liberdade de locomoção. Esses direitos devem
configurar-se como liquidos e certos. nio permitindo dúvida quanto
à. sua existência nem quanto à sua configUração. AssIm, o direito
subjetivo é liquido e certo quando não' Jor contestável, quando não
precisar "ser aclarado com o exame de provas em dilações" (N).
l!: direito subjetivo material, privado ou público (87), compreenden
do as expectativas de direito.

Tal medida não cabe se possivel a interposição de recU1'8O
admln1Btratlvo com eficácia suspeMl"a independente de caução,
ou se do despacho ou decisão Judicial visada se puder interpor
recurso proce9Sual. ou se for paasivel de correção, ou quando visar
ato disciplinar, salvo se praticado por autoridade incompetente
ou com inobservância de formalidade le&Bencial.

O mandado de segurança é, aadm, remédio proceasual de
natureza constitucional posto à dispoaiçio do titular de dtre1to
subjetivo lesado ou ameaçado de lesio, por ato comissivo ou omJs
sivo de autoridade. seu fundamento é a. ilegalidade que, no easo
da liberdade de iniciativa ou de autonomia privada, se man1testa
nos atos do Estado ou de seus agentes delegados, que excedam
o âmbito de sua atuação subsidiária preV'1sto na Constituição.

No campo das relações jurfdicas patrlDwniai!l, o direito SubJe
tivo nasce das manifestações de autonomia prIvada, expressão e
prova da liberdade de inLciativa eoontnXllca constitucionalmente
consagrada.

(115) Constitu1çio brasileira, art. 153, p. :a.

(56) PONTES DE MIRANDA. apud NAII.a ItUSSOKANO DE NJ:NDOlNÇA
LIMA. "Do mandado de BellUT8nça - 1I8f)IlCW8 bW.ór1l1015 ti oonatl.tuc1onaa.".
Forum, 1984, p. ]00.

(Im LUIZ FERNANDO WHITAKm DA CUNHA, "Direitos pdbllCOll 8ubJeUvOl
e mandado de .segurança", ibidem. p, 59.
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1. Introducci6n: Este trabajo aspira a resefiar el estado que ofrece
la consideraci6n deI tema deI "ombudsman" o "defensor de! pueblou

,

como se lo denomina castizamente, en los países de América Latina,
tanto desde el punto de vil.ta constitucional, legislativo como doctri·
nario.

La instituci6n, nacida en tierra escandinava a principios deI
siglo XIX y difundida vertiginosamente desde la segunda mitad de
este siglo por todo el mundo, no despertó ai mismo tiempo en Latino
américa un interés similar aI que sucitó en ortas regiones dei planeta.

No obstante ello, en los últimos afios diversas iniciativas legisla
tivas así como reuniones internacionales y una profícua labor doctri·
naria parecen estar evidenciando que los sistemas jurídicos latinoame·
rieanos estão saliendo de aquel letargo, generalmente impuesto por
peculiares contingencias políticas.
2. Los origenes de I. institud6n: eabe recordar que corresponde a
Suecia el privilegio de haber aeunado ai primer "ombudsman'1 alIá
por 1809 como resultado de la pugna dialéctiea que el Parlamento man·
tenfa con el Rey, siendo concebido como un medio de equilibrar las
amplias facultades otorgadas ai soberano y su Consejo por una Cons
titución de tipo monárquico. Las funciones que le fueron asignadas
por la ley constitucional deI 6 de junio de aquel afio eonsistian en
"controlar la observancia de las leyes por los tribunales y los fun
cionarios Y demandar ante los tribunales competentes, de acuerdo
con las leyes, a aquellos que en el ejercicio de su función hubieren,
por parcialidad, favor o cualquer otro motivo, cometido ilegalidades
o descuidado eI correcto desempefio de los deberes propios de su
cargo" (l).

( 1) Conto MAIORANO, Jorge Luis. El ombudsma.n a.rgentlno, ldefensor dei
pueblo y de la democracia?, Revista Ideas en Clenclas Soclales, afio 11,
número 2, página 107, Buenos Aires, 1986.
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E1 aumento de sus labores de fisealización determinó, posterior·
mente, la creaci6n de otro órgano conl competencia exe1usiva para el
âmbito militar. Este nuevo comisionado el ombudsman militar o mUi·
tieombudsman - fue designauo en t915 coexistiendo desde enton·
ces junto a! ombudsman encargado deI sector civil. Esta división de
6rganos diversos con funciones paralelas y estatutos propios se mano
tuva hasta diciembre de 1967 cuando se produjo la fusión de ambas
dependencias.

3. Su difusi6n univ"'lIIl: durante muchos afias la instituci6n nór
dica permaneció prácticamente oculta para ei resto deI mundo quien
no reparó en elia sino a partir de la década de 1950. En realidad, su
difusión se produjo en dos etapas bien definidas. En la primera,
fue otro país escandinavo, Finlandia, quien 10 adoptá siguiendo eI
modelo de su vecino sueco. A partir de allí hubo que esperar que
finalizara la Segunda Guerra. Mundial para que Ia figura adquiriera
verdadero auge. Comenzaba aqui la segunda etapa durante la cua! eI
ombudsman, con denominaciones no coincidentes (2) pero funciones
sustancialmente similares, alcanzó una asombrosa expansi6n por todo
el mundo.

En este proceso de expansión le correspondió a Dinamarca un
papel protagónico a! haberlo incorporado a su Constitución de 1953
y luego llevar a cabo una encanada labor de·difusi6n. Por otra parte,
la experiencia danesa demostraba la posibiUdad de adaptar la insti
tución a sistemas jurídicos diversos al sueco. Como ha dicho LEGRAND,
"la audacía de los daneses consistió eo trasplantar un árbol ai que
se le habían cortado las raices" (3).

Durante 1962 fue adoptado por Noruega y Nueva Zelanda; pos
teriormente, en 1966, por Guya-na; Gran Bretafia (1967); Islã Mauricio
(1968); Irlanda deI Norte (1969); Israel (1971); Francia (1973); Aus
tria y Portugal (1975); en el continente africano en Ghana, Sudán,
Zambia (1973) y Tamania (1966). En âmbitos lerritoriales o materiales
limitados iue incorporado en Alemania Federal (sólo para eI ámbito
militar, en 1957); Canadá, en las provindas de Alberta (1967), New
Brunswick (1967), Manitoba o969}, Nueva Escada (1971), Saskatche·
wan (1972), Ontario (1975); en los Estados Unidos de Norteamérica
en diversos Estados, entre otros, Hawáii (1967), Alaska (1975), [owa
(1972) y Nebraska (1969); en Australia Occidental (1971); Australia
Meridional (1972), Victoria (1973), Quensland (1974), ~ueva Gales
deI Sur (1974); en la India ha sido adaptado en los Estado de Bibar
(1973), Maharastra t1971) y Rajasthan (1~73); en ltalia, por su parte,

( 2) En Portugal: Provedor de JustJcla: en Francl&.: ~edla.dor; er. Gran Bre·
tafía: Comisionado Parlamentnrlo; en ltalia: Defensor Cívico; en E~pafia:

De1'emor deI Pueb~o; en Israel· Cor.1isatlo para las queJas.
( 3) LEGRAND, André. L'Ombudsman Scaailituwl!. *tudes COWIparées sur le Con

h'Ole de )'A.dminls1rll.Uon, página. 228. PiWll 1910.
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en las regiones de Toscana y Liguria (1974), Campania (1978), Umbría
(1979), Lombardía y Lazio (1980), mientras que en Suiza, en la ciudad
de Zurich (1971). Últimamente ha sido adaptado en Espana con la
denominación de Defensor deI Pueblo (1981) constituyendo éste un
valioso antecedente para los esfuerzos que se llevan a cabo en nuestra
América Latina hacia su institucionalización.

La nómina transcripta, simplemente enunciativa, transciende con
tinentes, regiones y sistemas políticos determinados evidenciando e110
la vocación universalista de la figura que constituye hoy día un instruo
mento destacado en la afirmación y reconocimiento de los derechos
individuales.

4. Caracterización: definido por la American Assembly en su trigé
sima segunda sesión llevada a cabo en octubre de 1967 como "un
funcionario independiente de alto nivel jerárquico que recibe quejas,
efectúa investigaciones dentro de las materias involucradas en aquél
las, y hace recomendacíones para una toma de decisión oportuna"
(4) puede configurárseIo como un órgano de controI de Ia Administra
ci6n Pública, de cufio predominantemente parlamentario, destinado
a la salvaguardia de los derechos individuales. Su característica
peculiar es que carece deI tradicional poder de imperium no encon
trándose facultado, asimismo, para revocar o anular actos adminis
trativos; su poder es moral, casi pedagógico y su arma fundamental,
la publicidad de sus investigaciones.

5. Las razones de su difusión: pero, ~.cuáles han sido las razones
que han ocasionado la creciente transcendencia de esta institucíón
de singular importancia en el concierto jurídico internacional? Me
adelanto a sostener que esas razones han sido, fundamentalmente,
dos: 1) el intervencionismo estatal con su secuela de enfrentamientos
entre los dos térmínos de una relación aparentemente antitética:
autoridad y libertad; 2) la insuficiencia de los mecanismos de contraI
tradicional que no negan a constituir valladar suficiente para frenar
los abusos estatales. A continuación analizaré cada una de estas
razones.

6. Del Estado individualista liberal ai Estado intervencionista so
cial: desde que el hombre decidió constituir esa forma superior de
organización llamada Estado - respondiendo asi a su natural condi
ción de animal social y político a fin de superar el estado de aisla
miento inicial - ha sido una constante no desmentida a través deI
tiempo la permanente pugna entre la autoridad y la libertad; entre
el interés público y el interés privado; entre el Estado y eI individuo.

De una concepción liberal deI Estado, cuya filosofía era el "dejar
hacer, dejar pasar" - y donde se predicaba que "el mejor Estado
( 4 ) Ombudsman for America.n Govemment, editado por Stanley V. Anderson.

Universidad de Colúmbia. Estados Unidos, 196a.
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era e1 menor Estado", se ha pasado a una concepci6n social en la
cual el moderno Estado de Bienestar no adopta ya la originaria acti·
tud contemplativa y abstencionista sinp, por el contrario, una acti
tudo Interventora. realmente conformadota de la realldad social.

El Estado policia, guardi.án, juu, Arbitro, rIScaI, vigilante y
responsable de que la conducta de los agentes de la vida social no
perjudicara los derechos de SUB semejante. o la buena marcha y
funclonamiento del arden público - y que coustltuyera, como ad&
lanté, el estereotipo ·paradigmático dGI pensamieoto liberal - se
transiorm6 eo un Estado regulador, redistribuidor, conectar, orien
tador y aún, planificador de los objetivos de la actividad social.

As! es hoy un valor entendido que el Estado de nuestros dtaB
- autêntico Estado administrativo - adopta universalmente el rol
de promotor de las transformadones aocl8les que realiza a través de
5U decisiva particlpaci6n en la actividBd econ6mica, an la industria,
en la educaci6n, en la cultura, en el deporte, en la investigación, etc.

Empero, la transformación apuntada no se ha limitado a un
mero aspecto cuantitativo; por el contnario, ha importado aI miBmo
tiempo un redimensionamiento cualitativo de los medios y formas de
acluación estatal; en este sentido, cabe puntualizar que, para el ejer·
cicio de esos objetivos conformadores de: ia sociedad, e1 Estado se
ha visto en la necesidad de acrecentar su capacidad de coaccl6n
puesto que sin ella no podria realizar muchas de las aeciones mdis·
pensabIes para alcanzar los fines propuestos.

Pero en este proeeso no todos 10B· órgmos estatales han resul·
tado beneficiados por igual; constituYa un hecho innegable que la
administración Pública - como complejo orgânico inserto en la
órbita del Poder EjeeuUvo - as la unfdad organizativa en la que
ha concentrado eI Estado ]a mayor cantidad y calidad de cometidos,
funciones e instrumentos limitativoS de las libertades individuales.

El fen6meno apuntado ba determinado la necesidad de estable
cer frenos a este moderno Leviathan a fin de que el ejercicio deI
Poder no se convierta en arbitrario, llegitlmo y contrario a las altas
finalidades que lo justiflcan ya que, como deda JUAN xxm eu lU
Enclclica PI(em In T...rl" el Poder es la facultad de mandar segün
la razón.
7. LI insuficlencl. d. 101 trlldiciona'-, mlclnismos d. control:
como sostuviera GORDILLOt existe bastante UDanimidad en los pafseB
desarrollados en el sentido de que la tutela brindada a los adminis
trados frente a la AdminiBtración PúbUc. es, en muchos aspectos.
insuficiente y no puede ser corregida por un simple mejoramiento o
perfeccionamiento de los mecanismos c16sieos de control (I).

(li) OOROILLO. Agustin A. Problema dei Cela~ de la A.amill~aclón PClbU·
ea eu Amérie& LaUDa, ptilna 125. M&drId. 1981.
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En momentos en los cuales la actividad administrativa envuelve
casi todas las esferas de la vida civil, se ha producido una auténtica
estatalización de la sociedad, como sefialara PECES BARBA (6); dentro
de este marco se generó una ampliación de las zonas de conflieto
entre la Administración y los administrados convirtiendo aI control
de aquélla en una tarea prácticamente inabordable por los instrumen
tos establecidos por el Estado liberal.

Soslayando diversas clasificaciones de los mecanismos de control
- que nos apartarfan deI tema central de este trabajo -, resulta
prudente recordar que las categorias más usuales giran en derredor
deI control administrativo, deI contraI legislativo y deI controI judicial.

El primero de ellos, desarrollado en el seno de la propia Admi
nistración Pública, se encamina a la verificación de la legitimidad y
de la oportunidad, conveniencia o mérito de la acción administrati
va. Se promueve tanto de oficio como a instancia de la parte intere·
sada, debidamente legitimada para ello.

Por su parte, el controI legislativo tradicional constituye, prin
cipalmente, un contraI de tipo politico por el cual no pueden revo
carse ni anuIarse aetos administrativos. Los ordenamientos constituo
cionales de los diversos países, si bien con diferencias de matiees, deter·
minan que él se manifiesta. por ejemplo, a través deI aeuerdo que
presta para la designación de diversos funcionarios; la aprobación o
reehazo de los tratados celebrados eon las demás naciones; la inter
pelación a los Ministros y la fijación dei presupuesto de gastos y re·
cursos dei Estado.

Por último, eI control judicial tiene como fin inmediato la tutela
de los derechos e intereses individuales, aunque eI objetivo supremo
sea la conservación deI ordem y la regularidad de la acción admi
nistrativa. Las vias de que disponen los administrados para aleanzar
esa proteceión son las acciones eontenciosoadministrativas, la acción
o juicio de ineonstitucionalidad, la acción o juicio de amparo, el recurso
de habeas corpus y Ias acciones judiciales comunes (expropiación,
danos y perjuicios, etc.).

Con todo este arsenal jurídico pal'eciera aventurado expresar la
insuficieneia de protección juridica de los administrados; sin embargo,
la existencia deI ombudsman en la mayoría de los países desarrollados
es prueba más que evidente de la certeza de esa convicciÓn.

En el caso deI control administrativo se observa que si bien la
revisión de los aetos administrativos se extiende no 5610 a la legiti·
midad sino también a la oporlunidad, conveniencia o mérito, falta
la independencia deI órgano responsable deI control el cual, ademãs,
pone especial hincapié en la legitimidad en desmedro de la oportu-
( 6) PECES BARBA, Gregorio. Derechos Fundamentales, página 28. Madrid, 1980.
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nidad o conveniencia deI aeto. Ademú, para determinadas tramita·
ciones se requiere patrocínio letrado y el cumplimiento de ciertos
recaudos de carácter formal que no resultan excusados por la aplica
ción del informalismo a favor del administrado. Todo~ es\Gt. taetotes.
constituyen aspectos cuestionables y vulnerables deI controI adminis
trativo.

Por su parte, eI contrai legislativo tradicional - que se desen
vuelve principalmente en eI plano poUtlco partidista - se ve debili
tado por la circunstancia de que eI titular deI Poder Ejecutivo y la
mayoría deI Parlamento pertenecen a la rnisma fracción politica lo
cua! dificulta enormemente el normal funcionamiento de los meca·
nismos de esta naturaleza. Además, este tipo de contraI no protege
directa e inmediatamente al administrado quien adapta, frecuente·
mente, la actitud de mudo testigo anie el ejercicio de sus diversas
modalidades.

Por último. cl rontrol judicial- si·bien es el más efectivo de todos
ya que se realiza mediante órganos imparciales e independientes
que tienen a su cargo asegurar e1 im.~rio de la Constituci6n y de
las leyes dictadas en su consecuencia - presenta el inconveniente
de que 5610 puede referirse a la legitimidad, excluyendo el mérito
oportunidad o convenieneia de la actividad administrativa. De esta
forma quedan fuera de su âmbito los comportamientos discrecionales
de la Administración, los cuales pueden ser más perjudiciales para
los intereses de la eomunidad que las irregularidades verificadas en
Ia legithnidad de la actividad admiJ:ii.strativa. Adernás, eli contraI
judicial está limitado encuanto a su alcance ya que los 6rganos juris
diccionales pueden anular o confirmar eI aeto cuestionado, pero nunca
reformarIa o sustituirlo por otro puesto que en este caso se estaria
invadiendo una esfera que es privativa de la Administraeión, afec
tándose eI principio de la divisi6n o separaci6n de los poderes deI
Estado. O\ra düicultad que presenta el contral judicial es el prolon
gado tiempo que demandan las tramitaciones procesales a! punto de
tornar ilusorias las expectativas de los administrados quienes, ade
más, sufren restricci6n por eI elevado costa que suele acompafiar la
promoción de aeciones judiciales contra eI Estado; de hecho esta ciro
cunstancia se convierte eo un obstáculo insalvable para ciertos secto
res de la poblaci6n de escasos recursos.

Pero donde se manifiesta de manera evidente la insuficiencia
de los mecanismos tradicionales de control administrativo es en aquell·
as "enormes minurias", como diria CHESTERTON, insuficientes para
promover el contraI judicial, irrelevantes para el control parlamen·
tario y ajenas a1 control administrativo. Esas enormes minucias cons
tituyen, dentro de la vida cotidiana deI habitante de las grandes ciu
dades. verdaderos dramas dificiles de saperar. Es que frente aI poder
público que se manifiesta en muItitud de hechos, en apariencia nimios
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e intranscendentes, aI administrado le resulta poco menos que impo
sible articular defensa alguna que no sean los procedimientos for
malistas previstos por la Iegislación administrativa.

EI Poder se transforma así en eI "pequeno poder" que esgrimen
diestros burócratas que detrás de un escritorio agravian aI usuario
que acude a una oficina pública por un trâmite, eI pago de una factu
ra, un sello o un comprobante. Es que este "pequeno poder" es infa
tigab1e en su fabric<lción de pequenas injusticias. dCómo se quitan
esas espinosas molestias? dCon cartas de lectores que testimonian
un esfuerzo postero por ser oído? ~.Con protestas entre dientes en
una sufrida cola de administrados? (.eon costosas. inacabables y
desgastantes pleitos contra la Administración Pública? dCon resig
nación y descreimiento bacia las instituciones cívicas?

De esta forma eI ciudadano media - frente al crecimiento deI
Estado y la insuficiencia de los medios jurídicos que lo sumen en
desamparo - se ha acostumbrado, o para ser más preciso, resignado
a vivir con incertidumbre y desconfianza hacia eI poder público; es
que su más inmediato gestor - la Administración Pública - lo trata
con arrogancia, con hosquedad, cuando no con intimidación.

F~nte a esa experiencia cotidiana que demuestra que la Ad·
minÍstración Pública incurre a diario en comportamientos abusivos,
arbitrarios, inoportunos, discriminatorios ineficientes en perjuicio de
los administrados, el ombudsman se ha manifestado, universalmente,
como el medio idôneo para defender a ese ser humano desvalido que
se ha habituado a ser tratado más bien como súbdito que como ciu
dadano.
8. La situaci6n en Latinoamérica: los países de América Latina
no han permanecido ajenos a las razones que provocaron la difusión
deI ombudsman. Por eI contrario, la condición de países en vías de
desarrolIo que invisten Ia mayoria de aquéllos, le asigna aI tratamien~

to de este tema una consideración singular.
Como sostuviera GROS ESPIELL, puede adelantarse que en nues

tra América Latina la inexistencia deI ombudsman fue el resultado
de nuestra herencia jurídica, de una tradición constitucional influída
básicamente por los modelos francés, estadounidense y espano! que
ignoraban esta instituci6n y por la presencia de otras más o menos
análogas (Fiscal ~neral, Procurador General etc.) que podian consi
derarse como aptas para cumplir atribuciones deI tipo de las que
posee el ombl.ldsman (7). A estos obstáculos iniciaJes, con Jos que
coincido, le agrego la recurrente inestabilidad que afect6 las institu
ciones de muchos países latinoamericanos. No debe olvidarse que la
existencia de un sistema democrático constituye una condición sine
qua non para la admisión de esta figura. Como sostuviera don JOA-
(7) GROS ESPIELL Héctor: ponencia presentada a1 Primer Bimpo5io Latino

americano deI Ombudsman, página 3, Buenos Aires. 1985.
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QUtN RUIZ GIMtNEZ, Defensor deI Pueblo e.spanol, en 5U esencia.
el ombudsman es un signo de identidld democrática (8) en la medida
que constituye un baluarte de la pll social y un media de fortaleci
miento de la justicia.

La normallzaclón institucional de diversos países latinoameri
canos luego de atravesar sucesivos parindos de gobiernos de hecho
(Argentina, Brasil, Uruguay, entre otlos); La creación de la Defen·
soria del Pueblo espanola. asf como la te9Cmera labor de diversas
entidades de carácter continental han sido los faetores más destacados
que provocaron e1 creeiente interés que la figura de! ombudsman ha
suscitado en los circulos políticos y jurídicos de los paises americanos.

A continuación detallaré las principales manifedaciones de este
interés, comenzando ron las reuniones interamericanas que se han
realizado hasta la fecha eo Venezuela y Argentina.
8. 1. Eventos d. car6c:ter continental: un grupo de eminentes ju.
ristas se reuni6 en la ciudad de Caracas, Venezuela, en junio de 1983
sentando las bases dei Instituto Latinoamericano deI Ombudsman,
organizaci6n privada.sin ataduras pollUcas que se encuentrl inte
grada por ciudadanos de diversos pafBes latil1oamericanos que se han
impuesto la misi6n de promover en sus propios países capítulos de
dicho Instituto. Actualmente en Venetuela, Costa Rica. Brasil, Chile
y Argentina funcionan capitulos de aquéL

La "Declaración de Caracas", nambre que recibió el documento
suscripto en esa oportunidad. testimon16 el compromiso asumido por
los participantes de aquel evento en ordeu a l'contribuir con nuestros
recursos intelectuales, profesionales o políUcos a la difusión e impIan
tación de instituciones como la de] ombudsman en Amél'lca Latina
de acuerdo a las necesidades y caracteristicas especificas de cada
sociedad .. ," (A).

Como continuación de ese Primer Coloquio sobre eI Proycrto
Ombudsman para la América Latina. se ceIebró en Buenos Aires,
Argentina. el Primer Simposio Latinoamerlcano deI Ombudsman, orga·
nizado por la Dirección Regional para Latinoamérica de1 Foro inte
grante de la Internatíonal Bar Association. Con la presencia de desta·
cados especialistas de América Latina y'la participaci6n especial deI
Defensor deI Pueblo espanol, se consideraron deI 18 aI 20 de noviem·
bre de 1985 cuatro diversos temas, a saber: 1) necesidad y conveni
encia de adoptar la instituci6n deI ombudsman; 2) su compaUbilidad
~on los sistemas constitucionales latinoamericanos; 3) establecimiento
de algunas pautas básicas para una legisllcl6n uniforme y 4) experien·
das similares (protección de los derechos humanos, tutela deI consu-

I B) D1.'lCuno de apertura del 1'rtmer S1mposlo Latlnoamerlcan:> deI Orn'cudaman.
págtna 19, Buenos Aires, l~.

( 9) Rerista dei lmllltuto Interamerlcano de Drnchos lIuQu~nOll, pé.gina :llO,
jul1o-diciembre. 19815, San José de Costa Rica.
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midort desburoeratización, etc.) ~oncretadas o en estudio o proyeetos
en Latinoaméricl.

eon relaci6n aI primera de esos temas, se arribó a las siguientes
conclusiones: A) "Destacar la necesidad y conveniencia de instituir
esta figura sobre Ia base de la existencia de dos órdenes de razones
diversas pero complementarias: 1Q - Creciente intervencionismo esta·
tal como resultado deI papel protagónico que el Estado se ha reservado
en la sociedad contemporánea. Esta actitud interventora y conforma
dora que él lleva a cabo, se realiza con alarmante frecuencia con
menoscabo de los derechos, intereses y garantías de los individuas;
29 - Frente a la transíormaci6n apuntada, los remedios jurídicos
tradicionaIes se han manifestado insuficientes para proteger integral
mente aI individuo aislado y a la sociedad toda contra los abusos
estatales. Faleneias de diverso caráeter que se advierten en aquellos
6rganos y procedimientos tradicionales atentan contra la plena vigen.
eia de los derechos humanos, no 5610 los de carácter cívico y político,
sino también los de indole econômico. B) A esos fines, eI ombudsman
o defensor deI pueblo se ha manifestado universalmente como un
instrumento adecuado para complementar la labor garantística que
lIevan a cabo los procedimientos tradicionales. En este sentido los
integrantes de este grupo destacan que el ombudsman o defensor deI
puebl0 no debe ser concebido para sustituir los remedios ya existentes,
de los cuales se constituiria en un refuerzo en todos aquellos aspectos
que escapan a e1los. C) Y estas aspectos que escapan a estos controles
se hallan representados por una multitud de pequenos dramas que
padecemos a diario los administrados como resultado de comporta
mientos abusivos, negligentes, inoportunos, disfuncionales y arbHnl
rios que llevan a cabo los agentes públicos,. en ocasiones en fla·
grante contradicci6n con la dignidad humana. D) EI ombudsman o
defensor deI pueblo, como auténtico y cabal rector de los derechos deI
pueblo según lo ha demostrado la experiencia de los numerosos paises
que lo han adaptado, puede constituir un importante aporte, en rela·
dón dinámica con ctros faetores, a los efectos dei tutelaje y consoli
daeión de la democracia en orden al logro deI bien común. E) Están
persuadidos que esta institución, sin constituirse en una panacea o
remedio mágico, puede extender sus beneficiosos efectos, desde su
formulaclón jurídica hacia otros campos tales como la protección efi·
ciente de aquellos sectores de la población más carenciados, es decir,
los de menores recursos, quienes generalmente no sólo se ven impe
didos de defender sus facultades juridicas frente aI obrar abusivo de
la Administración, sino, 10 que es aún más grave, ignoran cuales son
las vias para defenderIas ... U (10).

8.2. Iniciativas proyedadas: Argentina: como consecuencia deI res·
tablecimiento de la democracia en Argentina, tomaron mayor impulso
(lO) Publicaclón de 1a.s conclusiones deI Primer Simposio Latinoam€rieano deI

Ombudsman, página 34, Buenos Aires, 1985.
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los estudios tendientes a implantar al ombudsman o defensor deI
pueblo. EUa se manifestó en la celebración de numerosas conferencias.
simposios y congresos; la publicación de valiosos trabajos sobre el
tema y la presentación de diversos proyectos legislativos. A la fecha
una de esas iniciativas, la de los Senadores Menem y Sánchez, cueDta
eon media sanción deI Senado Nacionallencontrtndose a estudio de la
restante Câmara Legisaltiva, Diputados (11). La Defensoria deI Pueblo,
según esta iniciativa, se instituye como ó,rg~o dependiente deI COn.
greso aunque gozando de autonomia funcional para eI contraI de los
ados, hechos u omisiones que impliquen el ejercicio ilegítimo, defec
tuoso, irregular, abusivo, arbitrarío, discriminatorio, negligente, grave
mente inconveniente o inoportuno de sus funciones, incluyendo aquel
los capac.es de alterar o danar los ecosistemas naturales. Todo ello)
obviamente, eon eI objetivo supremo de proteger los derechos e inte·
reses de los individuos y de la comunidad. Siguiendo. en general.
los lineamientos de la legisIación espafioIa eI proyecto argentino más
avanzado excluye deI âmbito deI control al propio Poder Legislativo
y aI Poder Judicial.

Junto a las iniciativas que esperan concreción, también debe des
tacarse el establecimiento de la figura deI Controlador General Comu
naI en el âmbito municipal de la Ciudad de Buenos Aires el cuaI no
obstante haber sido instituído en octubre de 1985, todavia no ha
sido puesto eo funciones (l~).

BrlSiJ: este pais no ha permanecido ajeno aI interés suscitado
por la figura. Ya en 1961, por Decreto nC1 50:533, se institu~eron en
las capitales de los Estados, SubgabiJietes de la Presidencia de la
República con atribuciones, entre otras, de presentar ante los respec
tivos órganos de la Administraci6n federal las reclamadones y pedi~

dos de interés de las poblaciones locaIeS, Antes de ser puesta en prác
tica, la iniciativa fue revocada por el Decreto n9 51.833 deI 8 de
septiembre de 1961. En 1977 la Comisión (le Vaklres Mobiliarios, depeno
diente deI Ministerio de Hacienda, creó un cargo de ombudsman que
no lIegó a cubrirse (I ~).

Entre los principales proyectos normativos se encuentra la pro
puesta de enmienda constitucional, cuyo autor iuera eI diputado Men
donça Neto, aprobada por una ComÍsión ltIixta deI Congreso Nacional,
por la cual se creaba en la Administradón Federal la Procuraduría
General del Pueblo destinada a fiscalizar los aeios deI Poder Ejeeutivo,
investigar las violaciones a la Iey y preservar los derechos fundamen·
tales dei ciudadano (14). En e] mismo afio, el Diputado José Costa
(IV Dlario de Sesiones de la Camara de senadores de la Naclón Argentim.

~esione8 ele los dias 22 y 28 de agosto de 11985.
(12' ordenanza MunicIpal n." fQ.831. sancionada el l~ de octubre de 1985.
<l:n BARROSO LEITE. CeJ!o; ponencla presentllda aI Pr!mer SlmposlCl Latino

americano dei OmbudBman, página 1), BUlmos Aire$, noviembre de 19~.

(141 BARROSO LEITE, ob. citada. página. 6. Buenos Aires, novlembre de 1985.
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presentó un proyecto de enmienda constitucional destinada a la crea
ción de la Procuraduría General deI Poder Legislativo como el corres·
pondiente brasilefío deI ombudsman.

En 1983, el Senador Luiz Cavalcanti propuso la implantación deI
ombudsman en Brasil como heroica tentativa para extirpar de la vida
pública nacional el cáncer de la corrupción. En eI mismo sentido, debe
anotarse la iniciativa de enmienda constitucional propiciada por el
Diputado Ney Lopes "creando un órgano parlamentario de investiga
ción, ligado al Congreso Nacional, de acuerdo al modelo de ombuds
man existente en Suecia ... n (lã). otro proyeeto, este de 1984 que
fuera luego archivado aI igual que los anteriores, presentado por el
diputado Jonathan Nunes, instituía una Procuraduría Popular con la
atribución, entre outras, de "recibir y tramitar las quejas o denuncias
escritas de cualquier ciudadano que se sienta perjudicado por aetos de
la Administración Pública" (16). Aetualmente se encuentra en trámite
una iniciativa presentada el 5 de diciembre de 1984 por eI Senador
Marco Maciel instituyendo el cargo de "Ouvidor Geral" para la protec
ción de los ciudadanos eon relación a las aeciones y omisiones lesivas
a sus intereses. Entre sus atribuciones se cuenta la de velar por la
celeridad y racionalización de los procedimientos administrativos criti·
cando y censurando, a esos efectos, los actos de la Administraci6n
Pública (17).

Otra interesante iniciativa - ésta en el ámbito municipal - es
la que propiciara en octubre de 1984 la incorporación a la ley orgánica
deI Municipio de San José dos Campos de un precepto que regulara
la creación de una Corregedoria Administrativa, a cargo de un Defen
sor deI Interés Público (18).

Costa Rica: se presentó en este país un proyecto de Reforma parcial
por adición aI artículo 48 de la Constitución creando un ombudsman
o defensor deI pueblo. Este proyecto fue informado negativamente por
mayoría de una Comisi6n especial de la Comisión Permanente de
Asuntos Jurídicos. el12 de septiembre de 1983. Actualmente se encuen·
tra a consideración otra iniciativa por el cual se instituye, en el ámbito
legislativo, un Defensor de los Habitantes (lU).

(15) BARROSO LEITE, 00. citada, página 7.
(16) BARROSO LEITE, ob. citada, página. 7. Conto PROVENCIANO GALLO,

Carlos Alberto; O Ouvidor Geral e o Ombudsman: duas instituições d'.<
tintas, ponenda presentada a1 Primer Slmposio Latinoamericano deI Om
budsman, Buenos Aires, noviembre. 1985; ANDRADE DE OLIVEIRA. Fer
nando y XAVIER. Pedro Henrique: ponencia presentada a1 PrimeI'
Slmp08io Latinoa.mericano de1 Ombudsman, Buenos Aires, noviembre, 1985.

(l7 j BARROSO LEITE, ob. citada, página. 7.

(l8) BARROSO LEITE, ob. citada, páginas 7 y 8.

(19) Conf. ROJAS FRANCO. Enrique. La necesidad y conveniencia de adaptar
la ínstitución en Casta Rica. ponencia pre~ntada aJ Prímer Símposio Latj
noamericano de1 Ombudsman, Buenos Aires, noviembre 1985.
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Chile: en Chile, a pesar de la pecuUar lituacibn institucional que
allf se vive y en la cual no tienen vigencia sociológica las normas cons
titucionales, existe un acentuado interés en la figura que nos ocupa.
Asi, por ejemplo, de manera individual, es decir, sin acreditar I'epI'e
sentación política, el Grupo de Estudios Constitucionales ~lamado

Grupo de los 24) ha elaborado un proyecto de ley tendiente a regular,
en 28 articulos, el Defensor .re los Derechos Humanos {lO}.

Urugu.-y: en Uruguay se han protestado hasta el momento y luego
de restablecido eI sistema democrático, dosproyeetos de ley: el pri
mero, formalizado el 16 de junio de 1985, ,suscrípto por e1 senador
deI Partido Colorado Raumar Jude; el restante, por eI representante
nacional por Montevideo deI mismo Partido Colorado, Daniel Lamas,
el 17 de setiembre dei mismo ano. A dichas iniciativas cabe agregar
un proyeto de ley que procura tutelar los 4erechos de los consumi
dores presentado por eI Senador colorado Pedro W. Cers6simo eI 4
de octubre de 1985. Sobre este partieu1arha sostenido ESrEVA GAL
LICCHIO que "Ias iniciativas presentadas en Urnguay en los últimos
meses acogen sustancialmente dicho modelo (se refiere al vigente en
Espana) y - no obstante su escasa originalidad - consUtuyen una
base que - luego de la tarea legislativa de consolidación y perfec·
cionamiento - permitirá ]a vigeneia deI instrumento juridico que
describiera acertadamente FIX ZAMUDIO como... el funcionario
designado por el Parlamento e por el Gobierno. que tiene la funci6n
esencial de recibir y tramitar de manera. informal las reclamaciones
de los afectados por la actividad administrativa ... " (21).

Según lo proclama el Programa de Principias deI Partido Colo
rado (agrupación política a la que pertenecen los autores de los diver
sos proyectos) "lo que se procura crear es una magistratura que (US
frute de gran prestigio y autoridad moral: que ejerza una influencia
fundamentalmente docente sobre la Administración. no a través de
'a confrontación sino de la colaboraciOn critica con eUa; y que aten
diendo celosamente los casos concretos. aútl cuando no involucren
cuestiones de interés general, representen aI rostro humano de un
aparato estatal por fin sensibiliza<Jo a las quejis y reclamos deI honbre
común, y diligente en la atención de e)Jos't (22).

(20) QUINZIO FIGUEmEDO. Jorge Mario ~ PINTO GIRAUD. Pf'rnardQ. RI
Ombudsman: defensor de los dereeholl humanlJs, ponencia 'PTe3enta4& por
e1 GrupO de EstUdlos Constltuclonales ali Prlmer S!mp<X;lo LlI,unoamertcano
deI Ombmlsman, BuenOl!l Aires. novle-mbTe 1985.

(~ll ESTEVA GALLICCHIO, Eduardo. Co~pldlbLlldad dei estableclm1ento de:
Ombudsman o ~fenmr de\ Pu?blo co;) el !!lstmnR cJnstltuc10nal urUiuayo
Revista UrUKUay. de Dereeho CORlItltadQJt&l y PoIíUco, pã.glna 1'6. MontP-
v1deo, octubre-noV"lembre 1985. número 1J, Conto FRUGONE SCHIAVONE,
Hlktor. El Def~ ~l Bombre. 00. citada. l)ágfns.s 177 y slgtes; SARAVIA
M'TUNEZ. JOSe R. La Defensoria dei heblo ell Uru~&)". 00. citacl&, p:ígj.
nas 163 y s~gtea.

1:.!21 Ob. cltade. en nota anlenor. pagina 188.
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8 .3. Formas de instituc:ionalilación: en América Latina puede
afirmarse que no existe en funciones ningún órgano que, en su forma
pura, represente aI tradicional ombudsman; en cambio, existen suce
dâneos o aproximaciones a dicha institución que constituyen versio
nes vernâcuIas deI difundido comisionado parlamentario. Estos son
los paises que han admitido esas figuras: Argentina, Brasil, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Venezuela.

Argentina: como ya adelantara, en Argentina se ha creado reei·
entemente para el âmbito municipal de la ciudad de Buenos Aires el
cargo de Controlador General Comunal cuya misión fundamental
será la de proteger los derechos, intereses legitimas y difusos de los
habitantes contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores
administrativos a fín de dar satisfacción a quienes se consideren afec·
tados por deficiencias, abusos, negligencias, demoras excesivas y otras
desconsideraciones hacia eI público. La Ordenanza n9 40.831, sancio
nada por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires el dia
17 de octubre de 1985, si bien fuera promulgada por el Departamento
Ejecutivo, a la fecha todavia no ha entrado en vigencia atento que
no se ha cubierto el cargo deI titular deI organismo aludido.

Brasil: por Decreto n9 91.469, de 24 de julio de 1985, el Poder
Ejecutivo brasileno creó el Consejo Nacional de Defensa dei Consu
midor CDn la finalidad de asesorarlo en la fonnulaci6n y condución
de la política nacional al respecto, incluyendo entre sus competencias
la proposición de medidas para evitar fraudes y abusos contra el con·
sumidor, participando en ello representantes de las entidades públicas
y privadas interesadas. La Ley n9 7.347, sancionada en la misma
fecha, reguló la acción pública de responsabilidad por danos causa·
dos al media ambiente, aI consumidor, a los bienes y derecho5 de
valor artístico, estético, turístico y paisajístico otorgando legitimación
para 5U ejercicio, no s6lo al Ministerio Público Federal y Estadual,
sino también a las entidades que conforman Ia Administraci6n Pública
indirecta y a las asociaciones privadas vinculadas a la defensa de los
intereses comunes.

Costa Rica: por Decreto deI 21 de agosto de 1985 se crearon tres
Defensores (de los Derechos Humanos de los Refugiados; de los De·
rechos Humanos de los Internos deI Sistema Penitenciario y de los
Usuarios deI Registro Nacional). Estas se suman a los Procuradores
de Derechos Humanos y deI consumidor, existentes con anteriori
dado Por Ley nQ 6.815. deI 28 de septiembre de 1982, se sancioná la
Ley Orgânica de la Procuradoria General de la República como órgano
superior consultivo técnico-jurídico de la Administración Pública; entre
sus atribuciones se cuenta la de poner en conocimiento de los jerarcas
respectivos de la Administraci6n Pública - formulando las recomen
daciones que estime convenientes - cualquier incorrección de los
servidores públicos que encontrare en los procedimientos juridico
administrativos (articulo 3Q, inciso ch).
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Ecuador: en este país. e! Tribunal de Garantias Constitucionales
no es, en verdad, un Tribunal en el sentido têcnico-jurídico del tér
mino, ya que no decide; es uo verdacSero ombudsman colectivo puesto
que sus funciones. de acuerdo aI articulo 141 de !tU Constituci6n
vigente desde aI 19 de junio de 1978,1 son: 1) velar por la ejecuci6n
de la Constitución, para lo cuaI excitará a las autoridades y demás
funcionarios de la Administraci6n Pública; 2) formular observaciones
acerca de decretos, acuerdos, reglamentos o resoluciones dictados en
violación a la Constituci6n o a las leyes, luego de oir a la autoridad
u organismos que lo hubieren pronunciado. Si las observaciones no
fueren aceptadas, el Tribunal las publicará por la prensa y las pondrá
a disposíción de Ia Cámara Nacional de Representantes o deI plenario
de las Comisiones Legislativas, en reeeso de aquélla, a fin de que
resuelvan lo pertinente; 3) conocer de las quejas que formule cual·
quier persona natural O jurídica, por quebrantamiento de la. Consti
tución; preparar la acusación contra: los responsables y. salvo lo
dispuesto en la ley penal, presentar a ia Camara Nacional de Repre·
sentantes o, en receso de ésta, aI plenaria de las Comisiones legisla
tivas, para que, según eI caso, los enjuicien u ordenen enjuiciarlos;
4) ejercer las demás atribuciones que le seiialen la Constituci6n y la
ley.

Guatemala: el artículo 274 de la nueva Constitución de este
pais prescrlbe que ei Procurador de los Derechos Humanos es un
Comisionado dei Congreso de la República para la defensa de los
derechos humanos que la Constitución garantiza. Entre sus atribuo
ciones se encuentran: a) promover el buen fundonamiento y la agiU·
zación de la gestión administrativa gabernamental, en materia de
derechos humanos; b) investigar y denunciar comportamientas admi·
nistrativos lesivos a los intereses de la& personas; c) investigar toda
clase de denuncias que le sean planteadas por cualquier persona,
sobre violaciones a los derechos humanos; d) recomendar privada o
públicamente a los funcionarios la modificación de un comportamiento
administrativo objetado; .) emitir censllra pública por actos o com·
portamientos en contra de los derecho, constitucionales.

Honduras: la Constitución de 1982 ha instituído la Dirección de
Probidad Administrativa como organismo de control auxüiar del
Poder Legislativo, sobre todo para detectar los casos de enriqueci
miento ilícito de los agentes públicos.

M'xico: en este país se ha institucionalizado desde el 29 de
mayo de 1985 una de las variantes deI ontbudsman tradicional, acotado
especificamente al ámbito universitario. En efecto, por resolución del
Consejo Universitario de la Universidad IAutónoma se aprobó eI Esta
tuto de la Defensoria de los Derechos Universitarios, de acuerdo aI
proyecto enunciado por el propio redor de la UNOM, Dr. Jorge
Carpizo.
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Los fundamentos de la medida propiciada seüalan que "este
órgano viene a colmar un espacia que otros medias o mecanismos
para asegurar eI cumplimíento de los derechos de los universitaríos
no pueden cubrir adecuadamente, debido a sus específicas esferas de
competencia ... " (23).

El rêgimen vigente prescribe que la DefensC'ría es un órgano
independiente que tiene por finalidad la recepción de las redamacio
nes individuales de los estudiantes y de los miembros deI personal
acadêmico de la UNAM por la afectación de los derechos otorgados
por la legislación universitaria; a tal efecto, se encuentra facultado
para promover, de oficio o a petición de parte, las investigaciones
pertinentes proponiendo, en su caso, soluciones ante las autoridades
de la propia Universidad. La competencia de la Defensoría comprende
el conocimiento de las reclamaciones, quejas, inconformidades y
denuncias que formulen los estudiantes, profesores, investigadores y
técnicos académicos frente a la infracción de sus derechos de carácter
individual por actos, resoluciones li omisiones contrarios a la ley
universitaria cuando sean irrazonables, injustos, inadecuados o errô
neos o cuando se hayan dejado sin respuesta las solicitudes dentro
de un pIazo razonabIe.

Panamá: en este país existe el ambudsman de la Comisiôn deI
Canal de Panamá, originado en las relaciones internacionales de dos
países, Estados Unidos de Norteamérica y Panamá, a raíz deI Tratado
deI Canal suscripto en el ano 1977. La norma por la cual se creô la
Oficina deI Ombudsman de la Comisión deI Canal de Panamá es la
Ley número 96·70. EUa prevé que se creará una oficina deI ombudsrnan
dirigida por un funcionaria elegido por la Junta Directiva de la Comi
sión deI Canal por recomendación deI Administrador de la Comisión.
El ámbíto de su actuación queda limitado aI territorio antes deno
minado Zona deI Canal, alcanzando a las oficinas y departamentos que
se encuentran bajo el controI de la Comisión y deI Gobierno Federal.
Tiene fàcultades para solicitar cualquier información que considere
necesaria para aclarar un determinado caso. Su actuación puede pro·
moverse por quejas recibidas por teléfono, carta o personalmente sin
ninguna formalidad; tanto es asi que la ley no obliga aI reclamante a
identíficarse.

Una sensible diferencia entre este modelo y la figura tradicional
consiste en que nunca recurre a la publicidad de sus actuaeiones;
usualmente acude a la discreci6n como el instrumento más adecuado
para alcanzar su objetivo, en especial debido a que. siendo su radio
de acción considerablemente restringido y la comunidad sobre la que
actúa relativamente pequena en número, la publicidad adversa le
ocasionaría mayor dano que el bien pretendido.

(23) Gaceta de la UNAM, 3 de junio de 1985, página 2 y sigtes.
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Para eI !amafio de la población y la situación generada por la
asunción de instituciones panameiias de la gestión de diversos públi
cos existentes eo eI área de la ZOna dei Canal, puede considerarse
que el ensayo de un ombudsman para ayudar a los residentes I uni
ordenada etapa de transicióo ha sido todo un éxito, aúu contra el
parecer de dertas funcionarios panamenos que se mostraron reticen
tes a1 proyecto (M).

P.rú: la Constitución de 1979 p~\'é un Ministerio Público autô
nomo coo funciones de "defensor dei pueblolt

, cuando en su articulo
250. inciso 4, establece de manera eltpresa~ "actuar como defensor
del pueblo ante la Administración piab1.icalt

• Igualmente 1e atrlbuye
las funciones de promover de oficio O a peUción de parte la aeclón
eo deiensa de la legalidad. de los derechos cludadanoa y de los inte·
reses públicos tutelados por la ley; velar por la independeneia deI
Poder Judicial y por la reeta administración de justicia, ademãs de
representar en juicio a la sociedad.

Venuuel.: formando parte deI Titulo de la Hacienda Pública,
la Consütución venezolana establece a la Cootraloria General ~e la
República como el 6rgano encargado llelconlrol, vigilancia y fisc.li
zación de los ingresos, gastos y bienes naeionlles, as1 como lu opera·
cianes relativas a los mismos. Por su parte, el Ministerio Público
cuenta entre sus funciones las de velar por el respeto de los d.erechos
y garantias constitucionales y por la celeridad y buena marcha de la
administración de justicia; asimismo, velar por el correcto cumpli.
miento de las leyes y la garanHa de los idetemos humanos (P).

9. Conclusi6n: los antecedentes seftalados ponen en evidencia
que Latinoamérica se está aproximando ai ornbudsman, sin haber
llegado todavia a realizaciones concretas de mayor significación. Por
ello el compromiso es aÚD mayor. Debe recordarse que elombudsman
responde a una auténtica necesidad histórica de la cual no esu, ausente
América Latina. Esta parte de América lucha permanentemente por
superar estados de postración fruto te injustieias acumuladas por
decenios. No debe verse, empero, en e1 ombudsman un artificio má·
gico que revertirá inmediatamente esas. situlCiones. Pero si, puede
corrliarse que él constituirá un medio de tutela eficaz de los derechos
humanos nacientes, que no son los clásieos de las libertades póblicas,
de los derechos cívicos y políticos sino un e.p1tulo fundamental de
los derechos de igualdad y solidaridad, especialmente en los pafses
en vias de desarrollo. En suma, debe verse en el ombudsman o com}.
sionado parlamentario un media para alentar la Iucha por la paz COR
justicia, la única pal verdadera y duradera.
(:K) BALLARO VARGAB, Rlehard, Les1B 1.Iádlta, PliI1D&I 142 ,. liIteI, PIu.

má.19M.
(25) Ponenc1a venezolana a1 Prlmer ColoqU1o lIObre e1 Profecto ombudaDaan, !te.

vls16n de ltlS instituc\onea y 1~ exLstentea. B08A, 0!elUa, P'It.DM 11 ,. 11I
tes, caracas, 1!l8!.

256 •. Int. I"'IL ......íII••• 21 •. '2 •••/ .... 1.16



o Ouvjdor-GeraJ e o Ombudsman:
duas instituições distintas

CARLOS ALBERTO PRoVENCIANO CALLO

Professor de Direito constitucional

Tenho visto ultimamente ser confundida a figura do OInbuds
man com o nosso Ouvidor-Geral do BrasU-Colônia. Iludem-se,
porém, os que associam o Ouvidor-Geral ao Ombudsman.

Convém, primeiramente, distinguir OUvidor de Ouvjdor-Ge.ral
A princípio, adotado o sistema das chamadas Capitanias Heredi
tárias, por Portugal, o capitão-donatário tinha a atribuição de
exercitar tanto a jurisdição civil quanto a criminal. Eram, então,
nomeados os seus ouvidores auxiliares diretos, sendo instituida a
competência e a alçada, o que perdurou até 1548, quando foi estabe
lecido o regime do Govemo-~ral.

Com a criação do Governo-Geral, a justiça colonial ac.abou
sendo unificada com base, sobretudo, na OUvidorta-Geral. Assim,
os altos interesses da Justiça, quer dizer, as aplicações das l'egras
de direito aos casos concretos, ficavam a cargo do Ouvidor-Geral.
Foram mantidos os ouvidores, tendo eles jurisdição em grau supe~

rior. O Ouvidor·Geral era incumbido de julgar e punir, na maioria
dos casos, sem que pudesse ser interposto o recurso de apelação ou
de agravo e, somente em alguns casos, havia a audiência do Gover
nador (Apud MAm'J:Ns JUNIOR, Hi8t6ria fio Direito Nacional).
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o Ouvidor-Geral devia residir na mesma. capitania em que se
fixasse o Oovernador-Geral, procedendo como Corregedor-Geral da
Justiça., podendo fazer devassas, tendo competência na totalidade
das capitanias.

Talvez porque pudesse fazer devassas é que algUlL'J acabam
por compará-lo ao Dmbudsman.

E o Om'oudsman, esse desconhec1do, qu.als são então suaa a.trl
buições? O Ornbudsman é um cargo que foi criado na Suécia em
1809 pela Constituição que foi até bem pouco tempo a mais antiga
da Europa, fortemente influenciada pelas idéias de Montesquieu,
para coibir abusos praticados contra cidadãos por funcionários da
Administração Pública, por funcionários da Adrninistra.çi.o da. .lus
tiça e por militares que tenham cometido qualquer ilega11elade
mediante favor, parcialidade ou qualquer motivo, ou não tenham
preenchido de maneira satisfatória 08 deveres e atribuições lneren~

tes a seus cargos. Hoje, os Justitieombud9man, alt03 funcionários
do Parlamento, são em número de quatro e de\'em velar, sobretudo,
pelo respeito às leis e aos regulamentoB do Reino da Suécia (a nova
Constituição foi promulgada em 1974). Re&salte--se que me.smo
cidadãos não residentes na Suécia podem recorrer ao Ornbudsman.
Os soldados e mllltares que estiverem. subordinados a oficiais pode.
rão apresentar denúncias ao Ombudaman, que poderá agir até mes
mo de olicio.

o primeiro Ornbudsman da Suécia. e no mundo toi o Barão
Lars August1n Mannerheim, eleito pelo Parlamento em 1Q de março
de 1810.

Existem ainda outros Ombudsman não eleitos pelo Parlamen
to: o Ombudsman antitruste, o Ornbudsman para os. consumido
res, o ombudsman para & Imprensa e o Ombudsman para a Igual
dade de Oportunidades, criado quando da entrada em vigor da Lei
da Igualdade entre Mulheres e Hotnens no Trabalho, de 1Q de
julho de 1980.

Desse modo, aqueles que aparentemente confundem o Oro
budsman, eleito por um Parlamento que, de 1809, até o advento

-----------------_.-_._--
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da reforma constitucional ocorrida nos anos de 1968 e 1969 era
bicameraI, após as eleições de 27 de setembro de 1970, passando a
ser unicameral, com o nosso Ouvidor-Geral, que pertencia à Admi
nistração da Justiça do Brasil-Colônia, não têm tido tempo de
acompanhar certamente os meus trabalhos de longa data sobre
tão palpitante tema (o primeiro deles está arquivado no "8venska
Instítutet" de Stockholm, em língua portuguesa).

Mais próximo do espírito do Ombudsman estaria o Juiz do
Povo, proposto pelo Deputado José de Souza Mello, representante
da Província de Alagoas, em 1823, antes, portanto, da Constitui
ção Imperial, previsto no art. 51? de seu projeto:

"Para desafogo, e liberdade dos povos, haverá em
cada província um "Juizo do Povo" a quem este recorra
nos casos de opressão para apresentar na Corte as suas
queixas, o que o mesmo juiz do povo deverá fazer
ex ofticio."

A expressão Ombudsman deve ser traduzida por Comissário
Especial do Congresso Nacional.

Convém ressaltar que a palavra Ombudsman é muito comum
na Suécia, significando representante ou procurador. Há muitas
pessoas nesse país que são chamadas Ombudsman; "trade unions",
isto é, sindicatos, bancos e companhias de seguro têm, por exemplo,
Ombudsman.

Em face do que expusemos, temos de convir que o Ouvidor
Geral está ligado intimamente à instituição do Corregedor da Jus
tiça.

A procura de raízes do Ombudsman no direito pátrio certa
mente perder·se-á na noite dos tempos, já que essa instituição,
que teve sua origem na Suécia, como vimos, é ímpar, não se poden
do d\'l.~r qu~ é idêntica a outras in5tituiç&>.s. O qu~ se ~e 'a.;fl~

mar é que o velar pela observância de leis, decretos e regulamentos
era a finalidade do Ouvidor-Geral, que pertencia à Administração
da Justiça no Brasil-Colônia, ao passo que o Ombudsman, embora
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haja. easa. mesma. finalidade, está ligado ao Poder Legiala.ttvo, por
este eleito, necessário, não só ao "due process of law", como tam
bém às modernas democracias. Ele ,é indIspensável à fixaçio do
princípio de que todo poder emana. do pol"O, devendo ser exercido
por este.

o Ombudsman do Legislativo é, no direito constitucional com
parado, um dos guardiães supremos das leis, isso ocorrendo tanto
em regimes democráticos que adots.ram quer a forma republicana
de governo, como a Finlândia, quer a monarquia parlamentar cons
titucional, como é °caso da SuécLa e da Noruega e Dinamarca,
pa.1ses que o acolheram posteriormente.

o número de paises que o institulram aumenta. a cada. dia..
A Argentina já tem o seu projeto de lei que trata do "Defensor deI
Pueblo", em tramitação no Senado, i devendo ser proximamente
examinado pela Câmara Feleral.

É preciso tEr em conta que o ombudsman niío deve pertencer
ao Ministério Público, jã que tem poderes para fiscalizar as ativi
dades do Ministério Público e não é con.siderado Ministério Público
pela doutrina do direito constitucional comparado. Procura-se, na
Suécia, escolher os Ombudsman sem que haja quaisquer envolvi
mentos deles com outras instituições. Ele deve ser lndependente,
agir com independência e imparcialldade. DeMe modo, devem ser
evitados vínculos que certamente o afastariam da. isenção de ini
reo com que deve agir .sempre para 8.' solução de casos concretos
que lhe são submetidos ou agindo de ofíciO. Os ideais de ju.stiça
devem prevalecer, bem como o velar pela coisa pública e pelos direi
tos dos cidadãos. O Poder Legislativo é o poder que deve estar mais
próximo do povo. EJs a razão pela qual deve ser o Ombudsman um
"Lord Protector" dos direitos e garantlu individuais, sendo esco
lhldo por esse Poder para velar pela omervância e execução das
leis. Poder-sc-ia remotamente comparar o Ombudsman a um Tri
buno da Plebe. Essa comparação esta.ris um pouco conforme com
a natureza e a finalidade da institutçãb, mas !ão também tênues
as comparações. O que .se deve afirmar é que se trata de uma
instituição oriunda da terra de opção de Bemadotte, essencial
mente, positivamente, '!/'ueca.
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Responsabilidad dei Estado
por revocación unilateral
de sus actos y contratos

ROI>OLFO CARLOS BARRA

Profesor de Derecho Admínistrativo en la
carrera de Abogacía y Profesor de Cieneia
y Politica de la Admínistraci6n en la ca
ITera de Ciencias Pouticas - Facultllà de
Derecho y Ciencias PoUticas - Univers:-

ctad católica Argentina

Introducci6n

La compleja, heterogénea y extraordinariamente difundida acti
vidad estatal, propia de las cireunstancias económicas, sociales y
políticas de nuestra época, han llevado aI instituto de la "responsabili
dad deI Estadolt a un punto de máxima importancia, en donde las
viejas soluciones privatistas no son capaces ya de dar una respuesta
integral y satisfactoria a esta problemática.

Lo cierto es que la citada moderna gestión estatal neva a este
órgano máximo de la comunidad a desarrollar tantas actividades que
eI nesgo de producir danos en la persona o patrimonio de sus adminis
trados es una situación ya casi de tipo permanente.

Este estado de cosas no puede resolverse ni con la pretensión de
una reducci6n de la actividad estatal - lo que, de todas maneras, es
un problema metajurídico - ní tampoco eon los tradicionales instru
mentos jurídicos eon que el derecho privado resolvió y resuelve la
relación entre responsabilidad-indemnización frente a actos o hechos
contrarias a dereeho y productores de un dano en un tereero.

De aquí que las modernas doetrinas ius-administrativas hayan,
en estas últimas décadas, avanzado muchísimo en la elaboración de
una teoría propia y sustantiva deI derecho administrativo, relativa
a la soIudón de los conf1ictos generados en los danos provocados por
el quehacer estataI.

Por supuesto que las soluciones dadas - desde el punto de vista
de la ciencia jurídica administrativa - no tienen una düusión uni
forme ni aceptaci6n pacífica por parte de la generalidad de la doetri·
na, a la vez que reconocen respuestas jurisprudenciales y estructuras
legislativas sumamente variadas según los distintos países de gue se
trate.
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:\lo es intención de este trabajo la recopilación de las distintas
corrientes doctrinarias relativas ai tema de la responsabilidad estatal.
ni tampoco ofrecer y fundamentar una solución propia. Lo que se
busca en este articulo es analizar un supuesto especial que genera
la obligaci6n deI Estado de responder por los dallos causados en los
administrados. en los supuestos de revocación por raZoDes de interés
público (la llamada revocación unilateral por razones de oportunidad,
mérito o conveniencia) de sus actos o contratos.

De todas maneras es cierto que para un mejor desarrollo deI tema
que aqui nos ocupa, resulta necesario realizar una breve incursi6n en lo
que hace al fundamento de la responsabilidad estatal y a los distintos
tipos de causas generadoras de la responsabilidad que pueden existir.

[ . Fundamento y Cluificación d. I. Reaponsabilidld E.t.t.1

Desde nuestra perspectiva la responsabilidad estatal - seiíalãn·
doIa como la obligación de indemnizar por los danos producidos en
la realización de sus cometidos, cualquiera sea la forma jurldica en
que se haya instrumentado dicha actividad - tiene un fundamento
genérico común, pera que puede reconocer peculiaridades según los
casos concretos.

Tal fundamento de la obligacíõn de1 Estado de iDdemnizar los
danos causados por su quehacer, reside en las exigencias de la justicia
distributiva que da la base a la relaô6n jurídica administrativa (L).

Muy rápidamente puede aqui sefiaIarse que la justicia distribuo
tiva es aquella espede de la virtud de la justícia que obliga a una
persona pública a reconocer en una person. privada su derecho a
recibir la parte deI bien común que, como carga o beneficio, le corres
ponde en razón de ser miembro de la comunidad regida por dicha
persona pública.

La justicia distributiva se caracteriza por: 8.1 el sujeto distribuidor
tiene que recibir e1 carácter de persona pública; b) el derecho objeto
del aeto justo consiste en la parte deI bien comÚD que, corno carga
o beneficio, a cada uno le corresponde, y c) la igualdad deI aeto
justo está dada, no por un estricto ajuste aritmético entre presta
ción y contraprestación, sino por una re!ación proporcional o com·
parativa entre lo debido a la parte privada, sujeto de esa especial
relación de justicia y la situación, real o' hipotética, en la que pueden
estar otros miembros de la comunldad en casos, naturalmente, com
parables.

Quizás eI aspecto más importante an el estudio de esta especie
de la virtud de la justicia y de las relaciones jurIdicas que en ella se

,. 1) Sobre la relll.dón justlcla distributlva-derecha públlCQ-(ierecho admlnls.tJ'a
tlvo. ver BAR..t:tA. Rod()l~o Carlos, PJUdI*M de Derecbo &dmbUstrathlt,
Abaco, BUe:lO/l Aires, 1960. en ~pee1al ca.pttulo IV

-~-~.__.. _.
262

___ o • __•• _

R. h'lf. l~gi.l. 8NdUa O, 23 ft. 92 allt./d••• 1986



fundan, reside en esta manera de medir ·'el ajuste". Para decirlo
de una forma muy simple, la justicia distributiva supone el hecho
de que, aI ser el bien objeto de la relación una parte deI bien común,
10 que se le dê de más o de menos a un determinado sujeto, se le
está dando de menos o de más aI resto de la comunidad que se
encuentra en una situación de equiparación o situaci6n comparativa
con ese sujeto.

La relación jurídica administrativa es una expresión de ]a virtud
de la justicia distributiva y las normas positivas que hacen aI dere
cho administrativo, no son otra cosa que cuerpos jurídicos garanti
zadores de que, en la concreta relaci6n juridica, las exigencias de la
justicia distributiva sean estrictamente respetadas.

La justieia distributiva inspira entonces a todo eI derecho admi·
nistrativo, a cada una de las normas, principios e instituciones que
haeen a esta rama deI derecho. Por conseguiente, también la justida
distributiva es eI fundamento común deI instituto de la responsabiJi
dad deI Estado.

Desde la óptica de la justicia distributiva la responsabilidad dei
Estado no requiere basarse tanto en eI reproche subjetivo de su actua
dón (dolo, culpa o negligencia) sino en la lesión patrimonial suitida
por un determinado administrado, en la medida que ese dano patri
monial o personal lo deseompense, le quite la situación de igualdad
comparativa que debe tener respecto deI resto de la comunidad (2).

Es entonees desde la situación de la víctima y no deme la inten
cionalidad de ]a acción de1 victimario, desde donde se debe analizar
la cuestión atinente a la responsabilidad deI Estado. instituto en el
cual quizãs con mayor claridad se vea esta presencia de las exigencias
de la justicia distributiva.

Lo expuesto antes no quiere decir que todo supuesto de reslJon
sabilidad objetiva (que de esta se trata) supone una aplicaci6n de las
exigencias de la justicia distributiva. En el derecho privado, aI que
suponemos fundado en relaciones jurídicas que expresan a la justicia
conmutativa, las doctrinas tradicionales (entendiendo por taIes las

( 2) Ibidem, pé.ginas 120 a 123. As( 10 ha aefia1a.do la jurisprndencia, Cámaa-a
Nacional de ApeIaciones Civil y ComerciaI Federal, 8a.la m, octubre 18-1984.
en autos Andreottl, Guerr1.ru) clLUchetta. Leonardo; "EI instituto público deI
ressarci.llllento estatal que destaca la presencia deI dafto desigual, qu.e es
injusto cuandQ destruye el principio de los sacrificlos igualita.rios fre1lJte a1
bien comÚJ1, no considera si rue provocado por un acto adm1nfstrativo legí
timo o Ilegítimo, por el hecho de la. cosa o con la cosa. Lo esencial es la
presencia. deI da.tl.o desigual, la re1aclón directa de êste con la actividad o
cosas provenientes de la Administraclón Pública y el injusto tratamiento aI
dereeho o âmbito individual en forma mensurable y ai respeeto, no cabe
oonsidenr eI mal proceder deI agente, pues esto corresponde a la ret.pon
sabiUdad de este fl'ente aJ adminJstrador público", EI Derecbo deI 28 de
abril de 1986.

R. Int. legisl. Brasília a. 23 n. 92 out./dez. 1986 263



anteriores a la evoluclÓll intelectual individualista, es decir la gnn
tnnsformación cultural que comienu. eon eI antropocentrismo rena
centista, la reforma protestante y la Revolución francesa. expresán·
dose de una mauera palmlria en el Q6digo Napoleónico) también
reconociaD. e1 fundamento de la obliglclón de responder, en el daiio
sufrido por la victima mucho más que en el dolo o culpa deI agente.
En el derecho privado también entonces la responsabllidad tenia un
carácter objetivo, si bien ello se fue "subjetiviundo" a partir de los
fenômenos culturales antes sefiaIados, !hasta lIegar a la expresi6n que
hoy re~on~e 5U fórmula en el art. 1.109 de nuestro código Civil:
"Todo e1 que ejecuta un hecho que por 5U culpa o negligencia ocasiona
un dafio a otro, está obligado a la reparaclón de] perjuiclo ... " (I).

Pero, volviendo atrás, aún cuando en el derecho privado fueae
posible una integral aplieación de la doctrina de la responsabllidad
objetiva fundada en las edgeneias de la justlcia conmutativa (se habla
ele una integral apUclc:i6n. no la parcial regulación que se eneuentra
en el art. 1 .113 deI Código Civil) nó cabe duda que será distinta la
forma de medir el dano sofrido por la vfctima cuando esta medición
tenga que ser hecba según los crlteriQs "aritméticos" de la iusticia
conmutativa (donde "'0 interesará ell dano patrimonial sufrido, con
exclusión de otras consideraciones, por lo menos en principio) que
cuando esa medida deba ser hecho :s~gún las pautas de la iusticia
distributiva, es decir según una regia. comparativa y con referenda
a la situación general de la vida comunitarla.

La responsabiUdad deI Estado ts entonces una responsabilidad
directa y objetiva, que. por encontrar sus propios fundamentos en
las ezigencias de la virtud de la justicta distributiva, es decir en e1
régimen de derecho público. tiene uno precisamente, régimen juti
dico sustantivo. propio. especifico y distinto ai deI derecho civil.

Pero si esta es la causa fundante de todo el sistema de la respon
sabilidad estatal, ella no es excluyente por cuanto permite que en
determinadas situaciones, sin renunciar a la aplicación de Ia justicia
distributiva. eI problema planteado pueda tener solución de acuerdo
con las normas de] derecho civil. .

Asi habrá casos en que Ia obligaclón de responder encuentre
fundamento en normas como los citados articulos 1. 109 Y 1.113 de]
Código CJvil (4), en donde jugará entonces la doctrina de la respon-

( 3) Sobre eJ pg.rtlcular V~r e1 completo eetUdio Que sobre d ten1& h1ciera BOTO
KLOBS, Eduardo. La Respomabilldad P6Jillca: EU'04IJH PolíUeo Clln retorno
L la. Ide. c1á&l.ca de reatit.uelÓn) en la pUI:ll1c&cltIn conjunta Respon6&b1Uda~

dei Estado, UNBTA, Tucumán 1982.
( ") ArikuJo 1,109 (CódJio CivU): "Todo el que eJecuta un hecho, q~ ~ 5U

culpa o n~nd& OCMIOO& un dUlio a. otro. e&tá. obUgado a. 111. ftP&l'aclón
de1 perju1c~o. l!Bt.& obUpción es r'eiida por JjI,I mJmJu ctiapoel.eiones rela~

Uvas a los deHtol'I deI derecho ciVil."
(ContiDua .. pi,Im& lelulnte}
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sabilidad subjetiva, o bien la responsabilidad indirecta por el hecho
de! depenttiente o por eI vicio propio de la cosa, sin perjuicio de que,
aI momento de medir la indemnización las regIas de la. justicia distrj·
butiva mantengan su vigencla.

Desde esta perspectiva la. c1asiii.cacion que pueàe he~E'rsc de la
responsabUidad estatal, según el origen de Ila obligación de respon
der, es la siguiente:

1. S"bfetiva: fundada en la imputaciéal de dolo, culpa o negli
gencia en el quehacer estatai. Lógicamente este reproche subjetivo
5ól0 puede hacerse respecto de la persana física que haya actuado
en eI caso concreto. Sin embargo, de acuerdo con nuestro Código
Civil, ~r sus artkillÇ)s 43 (3~ ':j 1. ll~. la ~~rs(}na ~1,lti.dka es Ns"pGn~

ble por los hechos de sus administradores o directores, como asi
también por los hechas de sus dependiente6. Estas normas civilistas
no están en contradicción (s:" bien tampara coinciden exactamente)
con la lIamada teoria de] órgano, deI dererho administrativo. En e]
derecho administrativo la aetuación deI ótgano se imputa directa·
mente (no indirectamentel a la persona jutidica Administración Pú
blica, de una manera que parece estar llrevista o por lo menos no eon·
tradicha en e] citado artículo 43 deI código Civil.

De todas formas es discutible calüicar como órgano estatal a
todo empleado público. En una primera 8Rroximación podemos afir
mar que sól0 tiene carácter de órgano aquel que haya recibido atri·
bución de eompetencia para emitir artos con efectos jurídicos sobre
los administrados (se tiene que tratar de acios y no de meros hechos}
o bien oompetencia para emitir aetos eon: efectos modüicatorios de
la estructura organizativa interna de un determinado ~ervicio admi·
nistrativo. Quien no tiene esta alribución de competencia. no es
órgano ~ino mero dependiente.

Nadie puede dudar que la Adminislración Pública (persona juri
dica Estado) es responsable por 105 hechos ilícitos que pudo haber
cometido un ordenanza o una dactilógrafa, ~iempre dentro de la órbita
deI cumplimiento de sus obligaciones la~rales, pero nadie podrIa
calificar aI ordenanza o a la dactilógrafa ('orno órganos del aparato
estataL

(COD t1n lUlI;l .. da Jlu.... 4)

Artí('ul0 1.1l3 «(''ódlgO Clvill: ··La oblígaci6J1l deI qU( ha causado 1:.11 daflO
:;e ext!cnde fi. los datios que causaren l<lS que- cstãn bajo Sl:. ncpE'nctcnci3.
o por las cosas de q".le se sirve, o Que tlen~ a. W cuidado."

( 5 J Artículo 4! (CódIgo Chll): "Las pereonas jurídieM responden por ;os canos
que causen r"uienes las dirljan o aóJn1nl:;.tnen. en ejercido o con oca,sión
de SUs func10l1~s. Respooden también por lQ5 daií03 qu~ causen S11S depen
dientes o las cosas, en las cond1cltmes e8qlblecidll.s en el ütulo: "De las
Ob]1g&;:ionea que na.oen de los hech06 Ufdto$ Que no fiOD deliw!\."

------------------~ _._.
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La responsabllidad subjetiva nace Ientonces en la actuaci6n de
un 6rgano (persona física) o un dependiente de la Administnci6n
Pública y puede estar generada por las sMuietltes situaciones:

a) Por hecho meJto, conforme con. lo regulado por el art. 1.113
del Código Civil y sometido al plazo de prescripcióo estabIecido por
e1 art. 4.037 {&) deI mismo cuerpo legal. Corresponde sefialar que el
ejercicio de la accibo por responsabllidad no está sujeto ai plazo de
caducidad establecido por el art. 25 de Ia Ley 19.549 (puesto que no
se trata de la impugnación de ningún Beto ldministrativo) y puede
ser demandado directamente en la via judicial conforme eoo 10 esta·
blecido eo el art. 32 inciso d) de la misma Ley de procedimientos Ad·
ministrativos (7).

b> Por .eto iUcito, segúo lo regulado !en los articulos 1.056. 1,057.
1 .066, 1.067 Y 1.077 deI Código Civil (11). Se trata aquI de la respon·

( 6) A.rt'e....o (ta, ': Código Civil): "Prescrlbeae por dos aftos, la. iWclón por res
por.sabilldad eMl ~xtracontI'1lA:tu.al."

( 7 J Art'e....!5 (Uy de ~lentoe AdnUnistra.t.tros): "Plazos dentro de 1011
cuaIes debe dedudrse l8. Impugnecl6n (por via. de ace1ón o reeurao).
La acción contra el Estado o SUB entell autárquicos deberá deduclne
dentro deI plazo perentorio de .0 d1a$ hábUes Judiciales, computados
de la segulente mlUle1'a: a) s~ se tratare de a<:to& de al.ca.nce pa.rUc11li.l\
d~de su nottf1ea.ctõn eJ {ntere&ado; b) _se t:.n.tare de actoo de eonten1do
gene1'8l contra 108 que se hubiere formulado .reclamo resuelto Deia.tivamentA!
por reso!ue1ón e:lJ)J'eSlL, desde que se noUrkjue aI lnteresado la denegatoria;
c) l!e ee tratare <le actos de aleance p1WRl impugne.bles a tra* de lCtCII
lndlv1dU&le8 de aplloac1ón. deede que se notUlque allnteresado el e.cto expre
so que agote la ln.stanc1a administrativa; t) .!lI Ilt tra.tare de vju d.e hecho
o de hechos admint8tr&tlVOll. desdA! que ~llm tueren conocidos por el atec
tado. CU&ndo en vUtud de norma expreea la bnPUFlae1ón del acto &dm\
nistratJvo deba hacerse por via de reelltaO el pltzo pare. deduclrlo será de

3D dla8 desde la notiftcacl6n d~ la rnoIudl6n definitiva que agote Ias ~nstan·

elas admIn18tratlvas." Arüe'" 12: "E]~ administrat.tvo previo a que
se refleren 106 artícUlos a.ntertores no seri neoelBrto &l. m~la.re una norma
eJG)res& que 8&Í lo establezca y cuando: ..• d) H reclamaren dai\Oti y per·
julclOS contra. et Estado o se lntentwe una &oc16n de cksaJoJo conl.ra l!l o
lJJ18. acdón que no tramite por Via ordlo1latta,"

( 8) Código CiYll: AMícalo 1.•: "Los actos arll1Iado8, wnque no prodUZC&ll 1011
etectoll' de actos JurtdlOO8, producen. am entblu:go, lil6 eftlCt06 de 106 BCt06
IUcltoll, o de l()$ hechos en ieneral. cuya.s eoiI!ecuel1clas deben 8e1' repar&dae:."
Artltluto 1.1111: "En los C&8OII en qlUt no lune poIi.ble demandar cOD.t,r&. t&"
ceros los etectôS de la nWJdad de 108 lICliOS, o de tenerlOL'l d.em&n~.
correaponde siernpre el d.erecbo B. demMldár lu ll1deml1.ÍZllCtODft de Wdaa
las pérd1daa e tnterese&." ArUe1aIo 1.1186: ''1fiDgl1n acto vo1Wltar1o te:ndré. el
caráter de lUc1to, ll1 no fuere ezpresamen~ ltlOhib14o pol' las leyes ordina1188.
munJclP61es o reilamentos de policia.; y a nlng-.in lLCto ilícito se le podrá
aplicar pena o sanclón de esto código. 1Il no hubiere una cIillpo6iciól1 di!! ].a
ley que la hubteee 1mpUeBtO." Ariinl0 1.M1: "No habrâ. aoto llídto punl
ble para los etectoe de este có<Ugo, si. no hUbteee dano cauado. u otro acto
exterior ctue lo pueda caUlllU'. Y Sl.n que 8. WS llgeJ1tles se Ies pued& mpu!;&r
dolo. culpa. o negligencia." ArtíeUl0 1.•'l"7: "Todo dellto hace nacer 1& 0011·
gac:õn de reparar el perluiclo que por él re.wltare a otra pel'!Olla."
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sabilidad deI Estado por haver emitido un 3rto o regulamento Ino
cabe, .a estos efectos. haver ninguna distinción encuanto aI contenido
particular o general deI aeto, sin perjuicio de admitir que el regia
mento es una categoría diferente a la deI aeto administrativo) afee
lado por un vicio que lo califique como de "nulo, de nulidad absoluta
e hlsanable" según lo establecido por eI articUlo 14 de la Ley de Pro
cedimientos Administrativos ('~). Sobre ei particular hay que sefialar
que frente a la ilicitud deI aeto la culpa o negligencia de la Adminis
tración se presumen, con una presunción qU€1 es iuris et de iure pues
no cabe. dentro deI régimen de la "administración de legalidad",
suponer que la Administración pueda emitir! actos afectados por un
vicio insusceptible de saneamento, sín que corresponda hacerle aquel
reproche subjetivo. El supuesto de dolo. en cambio, deberá ser pro
bado por la vietima, quien deberá demostrar la intención de danar
requerida por el art 1.072 de] Código Civil (l "I y, en clertos casos,
que la ilicitud rue cometida "a sabiendas".

El régimen de la responsabilidad por acto ilfdto es, hasta este
punto, s:milar aI regulado por el derecho. civil. Sin embargo hay
que recordar que de acuerdo con lo establecido e nel articulo 12 de
la Ley de Procedimientos Administrativos (' ~), eI acto administrativo
goza de presunción de legitimidad, por 10 tanto, cOITesponde inter
pretar que para requerir la indemnización derivada deI acto ilicito
(indemnización, entonces, que 5ólo será procedente en la medida

( e) Al1.í~ulo 14 :Ley de Procedimientoo Admmi::UQtlY(6): "Nulié.ad. El neto
a<lminiHrath'o es ?tulo. di: nu)idad ai:lSOlw a ~ jn~anab!e, ('n lo, ~e~Ui{'nk~

Cas06: 11.) cuan<lo la YO:Wltad de la Adminlllttaclc.n n>sul:.are excIuloll. p<Jr
errar esenCi.al: d:>lo e::J (:uanto se t.engan como ex:.stentes hecho" o ante
cedentes inelC.stentes o falsos; vH)I€ncia fl<1cll. o moral cjE'rcicll! sob7e el ap;ent{':
o por slmulación abrolutn: b) ~Ua.ndD fuere emitido mediando jnc<Jm~t.encja

e:l razón d€ la mll.teria de] territorio. de-l ti€mpo I) deI grado. salvo. en este
((l~lmo supuesto. que la delegacl6n o susutu~ión es{.uvieren peTmiticlas; falta.
de causa por :.lO E'XlBtir o ser falsos lo.<; hechDs o e-I c1erecho iIwocadoo: o
par \iolacJ6n de la ley aplicatle. ~ Ias tonnas ~senciale.s o de la finalidad
que tnsptr6 su ejetado."

UDl AriÍlnl\o 1.072 fCóC..igO Civil): "EJ e.clo iI1ett.o -eíe0uta.do D. sabiendas y con
intenciÓll ele danar 1a persona o l!ll\õ derechos de o<rc, se llama e!l esre código
"delito."

(11) Articulo 12 (Ley de Proc€íl.imient06 Administrat!V06): 'Presur.ci6n de legJ
ttmldad y fuerza ejecutoria.. El acto administrativo goza de pre"ur..ción de
legtttmidad: su tuerza eJecutorla. 18.Cult.a. a la. Admill.istr9.ción a p<>nerlo en
pratica. por SllS proplos meà10s - ameno.:> ttUe la ley o la naturalezll. deI
.acw e.xigit'rt'n la. mtervt>nción judicial - e unpLde que los recursos que lnt('r
pongan 101;; adminJstra<i06 suspendan su ejecl1:::i6., l' elecl06 salvo qUe [Lua
nQnr.a expre8El e6tB.blea:a lo cont'l'W'io. Btn emba:-go Ja Admbtistra.clón
podrá., de ú!~clo o a. pedldo de parte Y ll".ediante r-l!!<oIución fundada, suspender
la eje<:ución por ra.zones d~ 1nf;eTéIi públicD, I) para. ('vil.... perjuícioo graves
aI interesado, o (:t:anc.o se alegare fundac1amante una n..cidad ab&Oluta."
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que el acto tenga esa ealifieaci6n) será necesarlo prlmero haeer
caer aquella presunei6n de Iegitimidad (12).

Lo eJ:puesto nos coloca frente ai problema de la relaci6n entre
la impugnaei6n de la validez deI aeta administrativo y la reclama
ción por los danos y perjuicios generados en ese aeto.

Este es un problema no suficientemente resueIto en nuestro de
recho y que puede conducir a situaciones de gnve injusticia para
los derechos dei administrado.

Sin embargo entendemos que la. euestión puede resolverse en
la medida que se distinga: I) la declaraciÓZl de invalidez dei aeto
puede tener efectos inmediatos sobre, la medida o intensidad dei
dano, o bien es susceptible de colocar: al administrado en la misma
situación real que tendrfa si el aeto no hubiese sido metado o, emitido.
no hubiese estado viciado; b) la extfnción deI acto, a través de la
dec1araci6n de 5U invalidez no tiene en si mismo efectos sobre aquella
intensidad deI dano, o no puede volver las cosas ai mismo estado real
anterior.

En 01 primer caso será necesaria la impugnaeión administrativa
deI aeto a través de los recursos establecidos en el re~lamento de
proeedimientos administrativos, recurSos que deben ser interpuestoll
en plazos breves, ~ máximo de los cuales no supera los quince dlas
hãbiles. Decidido el reeurso y suponiendo que la decisión final recha·
ce la impugnacíón. el administrado deberã demandar judicialmente
la declaración de invalidez dei aelo, estando som.etido aI plazo de ca
dueidad de 90 dias hábiles judiciaIes que establece eI articulo 25 de
la Ley de Procedimientos Administrativos.

En este caso la solución es lógica pues la ley busca la caida
rápida dei aeto irregular en orden a impedir que el mantenimiento
deI aeto agrave sus efectos danosos, de ahI entonces los plazos breves
a que se encuentn sometida la via impugnatoria en poder dei admi
nistrado. No respetados esos plazos eI aelo queda firme, excluyendo
toda posibilidad de indemnización. pues ya no puede diseutirse la
licitud de] sete. salvo que e1 administrado pueda también ale~ar

la procedencla de la indemnización por 'aeto licito según las razones
que se verãn más adelante.

Siendo necesario, entonces, recorrel'l esta 'Vía rápida de impugna
ción deI aeto administrativo. cabe interpretar que la acción resarcl-

'121 As{ sU1"@e <ie 1& doelrU\8. C6ta.b1edda en el filHo pl~narlo "Petra.c<:R e HUos
8. A. C. I. F. I. clnJtado Nad.cmaI" deI :M de abrC de 1986, Cámara NaclonaJ.
de ApelaclOlle1!l en lo Contencioso Adm1.nIItrat.lvo ~ral: "No es admi&ble
la e.cd6n de cobro d6 .pel!I08 o~~ de~ s\.n impugnar, dentre)
deI plazo deI art. 25 de la Ler 19.54.9. Ia. 1fJSitJmid.ad dP.1 aoto admln1st.rativo
que ha d&ellUm.ado la mlsma preten$.1ÓD o cu.yo contenJdo excluye el pago
de lo reclamado."
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taria debe ser intentada a posterior i de la caída de la presunción
de legitimidad deI aeto, lo que no obsta a que el administrado puede
ejercer eontemporáneamente ambas accioner;. Por consiguiente el
plazo de prescripeión oomcnzará a (Correr desde :a declaración de la
nulidad deI aeto, que es el momento en que el administrado ha tenido
certeza, o más exactamente es el momento que para eI orden jurídico,
existe certeza acerca de la invalidez de ese aHo.

EJ. otro supuesto, es decir cuando la exti,rlción deI aeto no tiene,
ni puede tener efectos sobre la intensjdad deI dano, comparte con
e1 anterior la misma exigencia acerca de la necesidad de demandar
la nulidad, pues siempre estaremos frente a un aeto que goza de ia
presunción de legitimidad. Pero en este caso no será neeesario im
pugnar el acto por la vÍa de los recursos administrativos deI Decreto
1.759/72. Por el contrario la nulidad podrá ser demandada directa·
mente y dentro del plazo ordinario de prescripci6n acumulándose o
no la accióll resardtoria que, como en eJ caSD .mterjor, tendrá un
plazo deprescripción distinto pero dependielnte deI de la acci6n de
nulidad, pues el mismo, si la acción no se ~jerce acumulada con la
de nulidad, deberá contarse recién a partir dl:! la declaración de nuli
dad (18).

En cualquier supuesto, ei p]azo de prescrlpción de la acci6n resar·
citoria es, en general, eI fijado por el artículo 4.023 (H) deI Código
Civil, ya que, cuando se trata de la responsabilidad derivada deI
aeto ilicito de la Administración Pública no se está ante eI supuesto
de una acción por responsabilidad "extraeontractual", sino se trata
de una responsabilidad que se origina en la !existencia de una deter
minada relación jurldica que es la que nace ~del mismo aeto adminis-

(:3) En contra, Corte SUilrema de JUSticla de la. Nadón, entre otroa, Pallos
299-14l), que aI 50stener y aplicar en el ámbitõ de) Deri3Cho Administrativo
la doctrtna civilista que a.firma. la independenc1" de los regimenes de nuli.da.d
y deI resarc1mtento de dafioo y perju1cios, por responder a distintas fina
lidades, 10 ql:e se proynta. sobre el térmjno Jl CÓn:PU!D dEI la prese.t)p~ón

de ambas a.cclones (conf., LLAMBtA8. Jorge, Tratado de DeI'll(lho Civil.
Parte General, T. lI. págs. 433 Y SS.l olvida su propla doctrina en ei prece

dmte "Los Lagos", Fallos 190-142 según el cl,lal In aplicll.cióll del d~recho

civil sobre relacIOnes juríd~ca.s reg~da.;. por el Perecho AdminiHra"ivo. ctc1.Je
haoerse respetando la naturaleza. propía de esta. diSCiplina s1n violentar las
exigencle.s que emergen de su ilropio régimen jurídico. 14 doctrina de la
Corte aqui criticada. ai aplicar la tesis clvilsta de la independencia de
las accior.es de Ilulldad y datios y pe.rJtl1c~ a efectoo de la pr~pción.

olvide. ll.1 Instltuto de la presunc16n de legltin1idad 001 seio admInistrativo,
10 que es elItrafic (exorbitante} a.l eerecho civil. En e~ mismo sentido,
CASSAGNE, Juan Carlos, D_lIIo Adm1nistraÚ..'o. T. I, PÉlKs. 3()8 y 309. Abe
Ieda Perrot, Buenos. Aires, 1963.

(4) ArticUlo 4.023 I Código Civil}: "Toda. acctón personal por C:euda eXlgible Si'!

j)1"escrroe por diez anos, salvo dtsposiclón especial. llJUa1 pIam reg1rã. pa.ra
lnterponer la acclón de nuIidad, tráte6e de act05 nulos o anulables. si no
estuviere previsto W1 plazo menor."
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trativo el que, cabe reiterar, goza de la presunción de legitimidad
hasta la dec1aración de su invalidez.

Por lo demás, es necesario recordar que el articulo 4.037 deI
Código Civil estã haciendo referencia .. la responsabilidad C'yi\ extra
contractual, mientras que la responsabllidad derivada por acto illcito
de la Administración no es civil sino que está fundada en la cBlifica·
ci6n de ilicitud del acto de acuerdo con las normas deI derecho admi
nistrativo, a las que sól0 analógicamente se le van a aplicar los prin
cipias y el régimen de las nulidades regulados por e1 Código Civil (111).

d ResponaabUIdMl por incumpUrnlllftto contrlCtulll. También en
este caso estamos en pre<;encia de UD supuesto de responsabilidad
regulado analógicamente por las mismas nonnas que las aplicables
en una relaci6n juridica privada.

AsI, en el caso que la Administración Pública no cumpla con una
obligación de tipo contractual (comprendiendo en aI caso a todos los
supuestos de obligacíones nacidas de aetos administrativos bilate·
rales) resultará aplicable la norma deI art. 1.204 deI Código Civil (18},

lI!!) COnt. CASSAGNE, ob. cit., pág. 315. Tambten $Upertor Tribunal de cnubut.
octubre 28-1983. en autoll Somarva,~ c/Colelvio Protes:lonal de IJ18'8!ller~.

Arquitectura. y~, EI Dt!reclU deI 10 de marso de l~: "No slem
pre es fâcll est.ableoer los limites pn!ICu.o. entre la responsab1lldad oontre,.C
tlual y la. exlrBCootsaetual. Fero C\I4UloW) esa d1Jtindón &e 1]royecta. \IJ. Dere
cho PUbJico, ~uiere, necess.rtamente. caraottrea propkle. Es preclao alU
atender especialmente aJ. orden obll&aciOoaJ que puedl. derivar8e de un vinculo

legal Que forje un marco en ~l que JM OOIldu.etas -'On exirible3 y pueden
vlol.a.rlle. Por eeo se .loourre en~ con.trBoOtual 'I no eJl:tneon
trac.ual dentro deI de.recho públlco ao" Içualquler forma de respon.sbllidAd
que pueda ~ertVlU'lle por una. l"&1e.clÕtl. pe.rUcuw entl'e un ente publico y
un sujeto privado detenn1n&do, aÚD liel oncen no es un contrlloto sino
un lIoCto adm1n1.stratlvo."

116) ArtkuI. 1.!M (ClX!1io Clv!]): "En los contra.toa COl1 presllld0ne6 recfprocu
se entJende I.mpUclta 1& faculdid de réea1l"W lU obllp.donea: emeI'i'fntes
de ellos en Cll.IIO de que uno de 1011 contratantes no cumpl1er& !lU oompro.
roiso. Mas en 108 contratos en que se hul»eee cumpJ1do pe.rte de lu pnllta
clones, lu que se hayan cumpUdo queduáZl. flrm~ y produclrán, en cuanto
a ellas. los efeetos cOl'l'e8POndientes. No ejecutada la prest,aeión. el acreedor
podrá requerlr aI 1ncunlplldor e1 cump1Jmlento de su oblliadón en Uil plazo
no Inferior a quince dias, Ml.lvo que 108 U&OS o un J)QCto expnlllO est&blecle
ran une mf.Do.', 00In 106 da.1\c& 'Y perivJdDe denvados de la. demon.; tn.n.a
currldo eI plazo .In que la prest~ión haJa &ido cumplldaq~ resueltss,

sJn máa. laB obIlpclooe6~ elel contrato con derecho para el
acreedor ar reea.roimtento de 106 da60s '1 perJuic1os. Ls3 parteI podrán
pa.ctar expresamente que I.. re!O!uc!ón 11II pradusca en caso de que aJgwa
obllJ~lón no sea cumpllda con las modàüdades cenvenldli.ll; en este Jupuesto
la. ~ución 11II produc1?á de pl!!JhO deredho J SUI'Urá eff.-Ctoll dellÓe' Que
la parte interesada comunique a la lncU1npl1dora. en fonna tehaclente, 8U
v01untad de reeolver. IAI. parte que haY81 cumpUdo podrá Optai' por eK1glr
a 1& ~plldon. la ejecuclón de JUI ol>Ulaclcmes con dafí06 y perjuiClOB.
La re«lluclón podrá ped1rse a..unque I'e hubjese demandado e! cumpllmlento
deI contrato; pero no podrá .!Olicltarse el eumpllmlento cuando se hublese
<lemandllido por re.:iudón."
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sin perjuicio de las disposiciones que la leglslaci6n que regule cada
contrato, o el texto propio de cada contrato. establezcan ai efecto.
por ejemplo, imponiendo cláusulas penales, limitando la e:{tensión dei
deber de reparación o medida de la indemnizaci6n etc.

No cabe duda que en e] caso nos encontramos frente a la pres·
cripcíón decenal de: art. 4.023 deI código Civil y que e1 pIazo de
prescripción comienza a correr a part.r deI momento mismo deI in
cumplimiento, si éste no es susceptibJe de ser reparado cDn la conti
nuación de ia ejecución deI contrato. o bien desde el momento deI
acto final que cierre la ejecución deI contrato (por ejemplo el certi·
ficado final de cierre de cuentas. en e1 contrato de obra pública)
conforme lo establece la doctrina de los artos coligados (1~J.

De acuerdo con estas principios, si para demandar los danos y
perjuicios derivados deI incumplimiento de un contrato por parte de
la Administración Pública fuese necesario la impugnación de un acto
administrativo (por ejemplo el que deniega la concreta petición deI
administrado, o el que funda el incumplimiento del contrato, asi ef
acto que ordena el administrado rehacer una parte d<l la obra. en un
contrato de obra pública. o el acto que rechaza la petición deI admi
nistrado que se le certifiquen ciertos trabajos no previstos) el plazo
de caducidad para impugnar judicialmente ese arto. luego de agota
das las instancias administrativas, será el establecido por el art. 25
de la Ley de Pro~dimientos Admmistrativos. que regirá desde la
notificación deI acto en si lllismo o desde ai. acto final, siempre que
el primero tenga efectos propios e insusceptibles de ser reparados
durante la normal ejecución de] contrato, o Dlen que no los tengll,
de acuerdo con lo expuesto en la citada doctrina de los artos coli
gados (18).

2. Responsabilldad objetiva: pero. ('orno ya fue dicho, la Ad
ministraci6n Pública tambien responde aún cuando no haya nn repro
che subjetivo en el sentido tradicional de elite término, por su actua
dón jurídica o iâctica.

Esta responsabilidad objetiva tiene lugar bajo distintas circuns
tandas, en algunos rasos regulada por el legislador, y en otros no.

:1':'1 BARRA. Rodolfo Carlos, Contrato de Obra. Pú.Uca., T. T. pál;(s. Z18 fi 224
Abaco, Buencs Aln!s, 1984.

(18) Cabe aqui también TE'ItÚtir u la doctrlna !t'gal emt'TR'entc deI pJe.nnrlo
"Petracca" cit-ado en nola 12. er'. su prl.JJ1cra cuesti6n:'La impugnnción de
los a-ctos administrath'os prevista. -e-n 106 iuC'isos a "y b deI art.. 23 de :9. LE'y
19.549, dictados durante la ejecuciõn de un t'ontrato de la Adffiinistraci6n.
estil sujeta al plazo lnstitulc.o por su artic·Jlo 25". Cabe aclarar q'Je dt'1
C'omexto dl.'l falio surge qUl'! la. CárnlU"a de Apela.ciones eRtá refiriendo al
caso elel a.cto def1nltivo em1Cdo durante la eJecuctón c.e Wl contrau> a.dmi
nJstrativo, lo que permite Integrar e&tH. doctrlna cem. la relativa 1\ los acLos
oollgadoo.

-----_.__._----- --- -------
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aún cuando receptada por la daetrina .y, mú recientemente, por la
jurisprudencia (la). Como se ha visto todos estos supueltos tienen un
denominador común que es, a nuestro entender, el de la justa diBtri
bución de las cargas públicas, sistema que en algunos casos es más
generoso para e1 administrado vfctima que si se tratase de una cues
tión regulada por la justicia conmutatiV8 y, en otros supuestos, más
severo o restrictivo para la proeedencla de la indemnización.

Aún cuando muchos de estos supuestos se superponen, lo que el
razonable dado 5U fundamento comÚD, los casos más comunas pueden
clasificarse de la siguiente manera:

a) Fllt. de MrYicio: este supuesto de responsabilidad objetiva
estatal, ca1ificado con la misma deaominación introduclda por el
Consejo de Estado Francés (20), ocurre· cuando el hecho dafioso acaece
por el funcionamiento irregular de un ,servicio público, entendiendo
como servido público no el sentido estricto prestacional con que se
utiliza esta expresión normalmente en el derecb.o administrativo, sino
como comprenslvo de todo cometido enclU'gado a la Administración Pú·
blica. El funcionamiento irregular de UD servieio público o servicio
administrativo no supone necesariamente e1 reproche subjetivo a la
Administración (a través de la imputaclón orgánica) sino UD reproche
objetivo, pues toma en cuenta no la grosera falta en la prestación de]
servicio sino e1 defecto en su prestaci.ÓD ocurrido en condiciones
normales, lo que se podria denominar como las insuficienciaB gene
rales y normales de todo servieio administrativo dentro de determina
das c.ircunstancias de tiempo y de lugar.

En este caso no hay estrlctamente (sin perjuiclo de que además
10 pueda haber) un reproche subjetivo o un vicio en la conducta de

(19) Corte Suprema de Justicla d~ la Naclón. en. autos Vlldell, Jori8 cIPro'nncla
de Buenos A1res, d1c1embre 18-1984, con no&a ~ CABSAONE, Juan carlos,
La~ htneonvadu,ll!el~ en la J..bpt1t48DClla t. la
CCII1e, EI DereeIID 11~-77'1; tamblén en a.uIto8 Hate~ Rio de lEI P!Elta S,A,
c/Prov1ncla de Buenos Aires, junto ~-1936, :r..a Ley deI 19 de mano de 1986,
En IlJnbos ClU:OS la Cone a.oepta la. dootrtha de la "falta de semeio", fun
dada en la apl1caclón deI artíeulo 1.10 eMI e6d1ro Civil, lo que Jmporta
admitir la leais de la. respo1lllabll1dad Objetiva.

(20) Ver ju.rlspl"lldencla citadll. por VEDEL, (leorgee, Defteho AduI1DbVaüvo,
pAg, 303. A8UUar, Madrtd 1986. Begún e1 "ator, la falta. de serviel.o se earac~

teriza por no tener el oad.eter de ta.1ta penoDIIl ~] Q8eDte, aeparable deI
8en'lcio. li'.8 toda fa~ a las obiillacl~ di! servido. qu~ puede COMIBtir
tanto en UUII. tallll. de su fW1ciconamle~ como en un defecto de orsanl
zaeión, Un bUlm reawnen deI emdo «m la. cuostl6n en la jUliaprUdencla
y dootrIna. tranee.tB. l'Ie encuentrll. eo WALINE, Marcel, LI. BeIpe~Wtà
Ammlnlltntlva In DJriUO FI'dCe8lI, en ]a obra. eonjunta La ~Ultà
della hbbUea. AmmJniatraslone, unrr. Tortno, 1976. pái's. ·U a. M; tamblén
en la m<Jr.niJ8Tatia excelente de BLABCO JlB'1"E'VE, A. AveÜDO, La Jt,espoD~

aablüàd ele la AdminJlà"adón llOl' .te_ ...~.,..., ctvltu. MaMld.,
1981. C&p. 11.
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la Administración. Jurídicamente esta significa que no será necesario
demostrar eI dolo o la culpa deI agente, ni tampoco que existió un
riesgo o vicio de la cosa, en la terminologia deI art. 1.113 deI Código
Civil. Basta eon el perjuicio objetivo sufrilSo por el administradf)
como eonsecuencia de ese desempeno irregular del cometido admi
nistrativo. Se trata no de una responsabilidad emergente deI resultado
de una conducta personal de un funcionaria de la Administración,
sino de una consecuencia propia deI estado concreto de la organiza·
dón deI servicio administrativo (~':),

Pero no toda falta de servirio será inde~nizable sino que la será
sóIo aquella que cause en ('I administrado vírtima u~ sacrificio espe
cial, es decir un sacrWcio individualizado, destacado, que suponga
en ese administrado la asunción de una carga mayor a la que compa
rativamente le corresponde de cara aI resto' de la comunidad.

No toda falta de servido es indemnizable por cuanto, por defi·
nición, estamos suponiendo un comportamiento que si bien es anormal
en cuanto que irregular, es también ordinario en tanto que genera
lizado. Se trata de defectos en la prestación de los servidos que son
usuales en determinadas circunstancias y que por lo tanto todos los
administrados se encuentran suportando. Par eso será necesario de·
mostrar el sacrificio especial para poder tcner título a la indemniza
ciôn, pues de lo contrario, de no existir ese sacrifício especial, esa
situaci6n individualizada, el reconocimiento de la indemnización im
portaría romper el equilíbrio comparativo abora en favor de Ja ~\lpuesta

víctima, en perjuicio dei resto de la comunidad.

Frente a prestaciones irregulares de ]05 ~ servidos administrativos,
el administrado que pretende una indemnitación estará eKimido de
demostrar la existencia deI sacrifício espeCial, si prueba aI dolo o
culpa en la administración prestataria o bien que el dano se pro
dujo por el riesgo o vicio propio de la cosa. actuando enton('('~

a través de la via de] art. 1.113 deI Códigp Civil y cayendo en los
supuestos vistos más arriba.

La necesidad de demostrar el sacrifido especial huce coincidir
parcialmente e] supuesto de la "falta de servido" con el siguiente.

(21l La Corte Suprema de JUSI.ir:ia de la Naci6:l ha hccho cllp;'efa apl:ca::ióll
de eSLs. doctrina en los fallos citados en la. no~a 19. co:] apoyo en un.l
amplia interpretación deI art. 10112 deI Có<Ugo Civil: "Los hel:hOO y las
omisiones de los funclonarios públicos en el ~jercicl0 de sus funciones. por
no cumpl1r sino de una m~ra. irregular las obligaclones 1l'gaJes que le''',
están impuestBS. ~on compreendidos en las di$po:,lcloncs iJ este llt\llO" Est~

interpretación deI articulo 1,112 deI Códillo Civil e~,t<i ~]Ftt'nlada lJ'.)r
CASSAGNE en las obs, citadas' En contra GUARTAVINO, Elias P .. "La
Reswmabilidad de los Func1onarios y ele la Adroi;lisCrllció:l PúblIca O" f:l
Derf!cho deI 12 de febrero de 1986, '
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b) Responsabnidlld por aclo Ueito. Aún cuando no existe ~'fa1ta

de servieio", es decir aôn cuando no baya ninguna irregularidad en
laprestaci6n dei servicio público, euIpable o no culpable, la Adminis·
traci6n deberã responder por sus hecboB o aetos lIcitos frente a los
administrados, si generan en éstos una' Clrga o sacriflcio npecill, de
tal manera que la situaci6n dei administrado queda individualizada,
destacada. respecto de la deI resto de la eomunidad en lo que ai
suporte de diehas cargas se refiere. Las exigencias de la justicia
distributiva imponen, entonres. la obligaci6n de reparación.

La responsabilidad de la Adrninistraci6n por aeto licito se plantea
en una cantidad heterogénea de casos. eo realidad en todo lo que
la Administración pueda hacer o decidir, actuando licitamente, de
acuerdo con su competencia y con estricta sujeci6n a la ley. Asl por
ejemplo, para citar los casos más comunes, la responsabilidad por la
ejecución de obras públicas, la responsabilidad por eI cambio de
condiciones regIamentarias (que se asemeja a la responsabilidad deI
Estado por aeto legislativo) etc.

Corresponde aqui - antes de segUir c~m la enumeración de los
casos de responsabilidad objetiva deI Estado - hacer, a titulo de
paréntesis, una aclaración sobre los efertos práctiros de todas las
distinciones hechas hasta el presente.

Pareceda que, en la medida en que la Administración es respon·
sable tanto por su acto ilícito como por su aeto licito, por los hechos
illcitos como por los hechas Ucitos, etc., esta calificaci6n de licitud
o ilicitud no tiene efectos prácticos, y por lo tanto tampoco tiene
efertos prácticos la distinci6n o c1asiílcación en si misma.

Esto no es asi, por lo menos en nuestro régimen juridico. Debe
notarse primero que cada una de estas categorfas puede ofrecer
diferencias en cuanto aI plazo de prescripdón, tanto respecto deI
momento de arranque como, más especialmente, a la misma duraciÓn
deI período de prescripci6n.

Si bien en los hec:hos iUcitos no cabe duda que la responsabilidad
de la Administración Pública estã regida por tI art. 4.037 de! Código
Civil, no puede decirse lo mismo respecto de Ia responsabilldad por
hecho treito. pues esta no es la responsabilidad "civil extracontractualH

que está contemplando eI legislador civil.

En el caso deI acto licito, frente a1 supuesto de responsabilidad
por el .elo ilieito, también hay diferencias en cuanto a las vias pro
cesales y SUB electas, que estân en poder- deI administrado. Ya hemos
vista, de manera muy sintética cuál es; la situación en eI supuesto
dei aeto ilicito. En el caso deI acto licito no corresponde aqui ninguna
impugnaci6n deI acto administrativo, que por definici6n es impro
cedente pues el acto es total y absolutamente vâlido. Por lo tanto
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la acCÍón de danos y perjuicios no guarda reladón con ningún tipo
de acción o recurso administrativo impugnatorio deI acto, que no
existe. La acci6n prescribe a los diez anos desde que se produjo el
dano (sin perjuicio de los matices y distintos supuestos que se presen
tarãn impuestos por las circunslancias de cada caso en concreto)
mientras que en la responsabilídad por acto ilícito, eI plazo de pres
cripci6n es también por diez afias, pero con los requisitos impugnato
rios previos, segün los casos que ya se han visto.

Pero, además de esta cuestión procesal existen también diferen
cias sustanciales en una Y otra categoría de responsabilidades.

Es que, en nuestro derecho, el reproche subjetivo de la acción
danosa no es indíferente.

La actuación con dolo o ('on culpa, la calidad deI agente, su
deber de diligencia, tiene importantes efectos en cuanto a la medida
o extensi6n deI deber de reparar.

Asi, y sin pretender adaptar una clasificación, pucde senalarse
que cuanto mãs grave ~ea el reproche subjetivo que se haga al autor
deI dano, más extensa será la medida de SU deber de reparar: por
ejemplo si eI dano nace de un hecho que a la vez puede ser calificado
como un delito penal, la extensión de la reparación es máxima, lo
mísmo que si el autor del dano obró ('on dolo, .'Wpuesto en que deberá
responder también por los danos eventuales; si la responsabilidad
se basa en un hecho ilícito, el autor deberá responder por los danos
inmediatos y también por los mediatos; sí en cambio estamos dentro
deI campo de la responsabilidad objetiva de la Administración, no
cabe duda que sólo se deberá responder por las consecuencias inme·
diatas, con exclusión de todo otro tipo de daDO, incluso el dano moral.
Es de seiialarse que cuando aquí mencionamos a las consecuencias
illmediatas no estamos refiriendo a las que resultan deI curso ardi·
nario de las cosas, mientras que las mediatas suponcn la conexión
deI hecho con un acontecimiento distinto Y1 ajeno aI autor deI dano.
Por consiguiente la afinnación de que cn la responsabilidad por
berhas y actos lícitos de la Administraci6n sólo se debe responder
por las consecuencias inmediatas no impliea que esta suponga una
restricción ai princlpio de la reparacióll integral, que inc1uyc ai dano
emergente y allucro cesante. pues ambos conceptos son consecuencias
inrnediatas deI hecho danoso.

Corresponde ahora volver a 1a clasifir:lción que e::;tamo.' de"arrr'
Ilando.

c) Responsabilidad por I. revocación por razones de interés públi·
co de un '-do o contrato .dmin;$trat;yo: se: trata aquí de un 5upuesto
especial de la actividad licita del Estado.

R• ...t. legill. 8.0""0 a. 23 n. 92 o~t./~flZ. 19B6 .275



Como se verá más adelante esta ,prerrogativa revocatoria de la
Administraci6n Pública se funda en los principios básicos deI Derecho
Administrativo (22), en la potencialidad: natural que tiene la Adminis·
traci6n Pública de cumplir ~on los mtereses publicas que ella vaiora
en cada momento, y de aqui tal prerrog.tiva extintiva de sus decisiones
anteriores. Por supuesto que si estas decisiones anteriores hahfan
generado derechos eo algún administrado, el cambio de opínión ()
cambio de decisión de la Administraclón Pública no puede suponer
una lesión en sus derechos y por ello la ley establece (art. 18 de la
Ley de PrDcedimientos Administrativos') que el perjudicadQ deberá
ser indemnizado (U).

d) Por último hay situacio"" ettMdal., en donde la obligación
de indemnizar de la Administraci6n está Ijada por las leyes que
regulan cada caso en concreto, como el s4puesto de expropracl6rl,
la ocuplci6n temporaria etc. Se trata, como fue dicho, de situaciones
especlales que tienem su propio régimen y fundamentaciÓn jurldica
sin perjuicio de responder todas al miamo criterio de justicia distribu·
tiva que impera sobre eI conjunto deI sistema que estamos analizando.

Tanto estos supuestos especiales como el de la revocaciÓn
deI acto o contrato administrativo por razones de oportunidad,
serán analizados mãs en extenso en los parãgrafos siguientes.

Il . Revocaci6n d. Actos y Contratos. Igulld.d IUltancl.1 dei R'vfmen
JUl'kUc:o

La revocación de actos y contratos administrativos por razanes
de oportunidad, mérito o conveniencia, es decir por razones de interés
público, responde a un mismo fundamento, tal cual es eI conceder
a la Administraci6n todos los elementos necesarios para la efectiva
realizaci6n deI bien común.

Es que no podria sostenerse vãlidamente que, cuando por distintas
circunstancias (reales o supuestas) la Administración Pública se con
venciese de que la continuación de la ej+cución de un acto o contrato
e9 contraria al interés público, aquélla' se viese obligada a cumplir

<~2) BARRA. Rodolfo Carlos, 00. cit., Prine-,_ dei Der~~ho Administrativo.
pága. 1f8 a !til.

(23) Artiealo 18 (Ley de Procedimlent06 Administrativos): Revoca<:ión dei acto
regu.laor. El acto adrntn1strativo regular, Mt Q.1Hl hubleren nacldo derechos
subjetivw a fa.vor de los administrados. no pueete ser revOC8Aio. modificado
o sustituido en sede adrnlnlstrativa una ws nottfi<:a<lo. Sin embariO. podril.
ser revooado, modificado o sustituido de. Oficio en aede administrativa B1
el interesado hubiere conocido el vic1&, .sI la revocaclón. rno<!lflC1,clõn o
5latitl;clón dei ucto lo favorece sin eausar PSjUlcjlO li t.ercero,s y sl el der!'Cho
se hublre otorgado e.xpresa. y válidamente a, titulo precarlo. Tamb~n podrá
aer revocado. mod111cado o sustltuldo por tazones de oportunldad. mérito
o conveniencla, lndernnll.9.ndo los pl:rjuf<:!os que causare 11 los administradOs."
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con las obligaciones emergentes de esos aetos jurídicos por el simple
hecho de haber asumido tal compromiso en forma previa y no verse
liberado de ellos por el respectivo acreedor.

De ahí entonces que la ley, tal es el caso deI citado artículo 18
de la Ley de Procedimientos Administrativos. Ie otargue a la Admi·
nistración la prerrogativa, propia deI régimen juridko exorbitante
característico deI derecho administrativo, de poder extinguir sus
propias actas r contratos, como una garantírt instrumental en orden
a la realización deI bien común.

Como ya fue dicho esta no es gratuito, es decir la Adminislracioo
no por esto se ve liberada de responder ante el administrado perju
dicado por tal decisión revocatoria. En el art. 18 de la ley se establece
la obligación a indemnizar los perjuidos que tal decisión causare
en los administrados.

Sin perjuicjo de que esta norma es apticable analógicamente a
los contratos. tal como ]0 dispone el último I párrafo deI art. 79 deI
mismo cuerpo legal, el principio indemnizatorio es emanado deI propio
ordenamiento administrativo Y sllcle estar establecido en regulaciones
específicas para cada contrato, tal es el caso deI rescate (medio
revocatorio que supone la continuación de la explotación por parte
de la Administración) en los supuestos deI contrato de concesión de
servicio público. En nuestro país distintas 1egisIaciones provinciales
en materia de contrato de obra pública también regulan la potestad
revocatoria por razones de interés público. estabIeciendo los criterios
para medir la indemni·,~.'lió:) que :e c::::Tc"pondc al eontralima per·
judicado,

UI. Revacacion y Expropillci6n

Precisamente el problema de la medida indemnizatoria ha gene·
rado, en nuestro media, una importante l'ontroversia que se vincula
con la relación (existente o no) entre rcvocación por razones de illterés
público y expropiación.

Es posible decir que esla cues'.ión hizo nisis en nuestro derecho
con ocasión de un fall0 de la Corte Suprema de Justida de la Nación
en autos "Eduardo Sánchez Granel Obras Ide lngenieria S.A.I.e.F.!.
c/Dirección Nacional de Vialidad" (~'I).

En el caso se habia tratado de un contrail.o celebrado por la citada
entldad administrativa {Dirección Nacional Cle Vialidad) para la cons
trucción de una obra vial. contrato adjudicado y celebrado de acuerdo
con 10 establecido en la Ley 13.064 de Obras Públicas. Luego de
celebrado eI contrato y tras lIn cierto tiempo de estar suspendido

(241 EI Df'lT1'ho. 111·5.í0. ccm :wt.l d~ !lIANCHI, A.!~~1·:.?, ·'Nl.Jcvos Alcllnc{>s en la
~"",t,('nsj(;n ü~ la R€Spcl;:abilidad Ccntra~tual lÍ~~ E~t:\tlo."
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en su ejecución, la comitente eslatal~ecidió f.m extinción alegando
dificultades de tipo econõmico·finanoiero para la continuación de las
obras. EI contratista recIamó la indemnJzación que fue admitida por
la comitente sólo en lo que haee ai dafío emergente, rechazando el
rubro lucro cesante. lJegada la causa a decisión de la Corte Suprema
de Justicia, luego de los pronunciamientos deI Tribunal de Primera
Instancia y de la Cámara de Apelaciones, que rechazaron la proceden.
cia dei rubro lucro cesante, la Corte Suprema de Justicia la admitió
fundando 5U decisión en la doctrina de Ia responsabilidad deI Estado
por sus aetos licitas. distinguiendo este supuesto del establecido en
la ley de ex:propiaciones (que excluye la lndemnizaci6n por lucro
cesante) y no admitiendo la aplicaciÓD por via analógica de esa ley.
Afirmó la Corte que, frente a la inexistencia de exclusión legal
expresa, corresponde aplicar ei principio juridieo que establece que
todo dano debe ser reparado integralmente, aplicando este princípio
no só10 al caso deI contrato administrativo sino incluso al supuesto
directamente previsto por el articulo )[6 de la Ley 19.549, es decir
la revocación por razones de interés público deI aeto administrativo.
Corresponde destacar que esta sentencia fue votada por la mayorfa
de los integrantes del Tribunal, mientras que la minoria recbazb la
procedencia deI lucro cesante. siguiendo la' tradicional doctrina de
la aplicación analógica de la 1ey de expropiaeiones y de la aplicación
también analógica de otros principias contanidos cn la misma ley
de obras públicas en los que expresamente, y frente a supuestos
distintos deI de revocación por razones de oportunidad, se excluye
1a indemnizaci6n por lucro cesante.

El falio comentado signifieó una irlnovación en nuestro derecho
ya que hasta el momento predominaba la opinión de que la indemni
zación por la revocación de actos J' contratos por razones de opor
tunidad, y siempre que tal revocación fuese licita, es decir no afectada
por algún vicio. estaba regida por las regIas contenidas en la ley de
expropiaciones, la que (como también en el régimen anterior aI actual)
exc1uye expresamente la indemnizaciÓl1 por lucro cesante.

El caso Sánchez Granel motivó un inieresante estudio crítico del
Dr. Marienhoff publicado en EI Der~ho 114-949 con el sugestivo
titulo de "El Lucro Cesante en las Indemnizaciones a cargo dei Estado
- Lo Atinente a la Revocación de Actos o Contratos Administrativos
por Razones de Oportunidad, Mérito o Conveniencia".

En el citado trabajo el Dr. MarienhOff parte de salvar uo error
en el que habían incurrido tanto la minoria de ]a Corte Suprema
como Ias sentencias de Câmara y de Primera Instancia en el caso
Sãnchez Granel. Para Marienhoff Ia ley de expropiaciones no es de
aplicación analógica aI supuesto contemplado en Sánchez Granel, es
decir a Ias revocaciones por razones de interés público de actos y
contratos. Esta afirmación es importante y muestra que el citado
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autor no dejó de advertir la imposibilidad liurídica d. aplicBr por
via analógica normas que 50n restrictivas de derechos. A nadie se
1e escapa que la prohibición contenida en la )ey de expropiaciones en
cuanto a la indemnización deI lucro cesante sufrida por e1 expropiado
es una restricción aI principio jurídico genaral de la indemnizaci6n
integral, que em definitiva es una manera de proteger la garantia
constitucional de la propiedad. Es que, conforme con una reiterada
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que cuenta eon la
conformidad de la doctrina, el concepto d~ propiedad patrimonial
contemplado en la Constitucián Nacional debe ser considerado como
el conjunto de bienes que ingresan a la esfera jurídica de un sujeto
de derecho (25). Dentro de eSDS bienes sin duda está la expectativa
cierta de una gananeia, praducto de cualquier tipo de relación jurldica,
can referência a personas o cosas, que es lo que se denomina preci·
samente lucro, y su falta lucro cesante.

Por esta razón. por no ser admitida técnicamente la analogia
en este tipo de supuestos, la ley de expropiaciones no podía llevar
su denominado "efecto extensivo" a casos en los que tal limitación
a la extensión de la indemnización no estaban expresamente previstos.
Incluso la misma razón obstativa aI recurso de la analogía, dentro ya
deI régimen de la Ley de Obras Públicas NÇl 13.064, hizo que no
se considerase en el estudio de Marienhoff la posibilidad de aplicar
otras normas de la Ley de Obras Públicas (que 1uego serán aquí
comentadas) que preven la extinción deI cootrato por causales deter
minadas, y sin que esa extinción, sin culpa deI contratista, le genere
e1 derecho ai resarcimiento deI lucro cesante.

Rechazada la aplicación analógica de lá Ley de Expropiaciones,
la afirmación deI Dr. Marienhoff, sin embargo, fue mucho más alIá:
la aplicación de la Ley de Expropíaciones aI caso planteado en
Sánchcz Granel y a todo supuesto cn el que se produzea la revoeación
de un acto o contrato por razones de interés público, no es por analo
gIa "sino porque ese {el régimen de la expropiación) es también el
régimen propio y directo de este tipo de rcvocación de actos o contra·
tos administrativos". Y sigue diciendo eI Dt. Marienhoff: "El1o cs asi
porque la revocaci6n por razones de oportU~lÍdad, mérito o convenien
cia, sustancialmente no es otra cosa que la expropiación referida espe
cificamente a la extinción de un derecho de origen y naturaleza admi
nistrativo, debiéndose recordar que ese moClo de extinguir tales dere·
chos constituye una potestad propia de la Administración Pública".

De manera muy sintética esta tesis deI Dr. Maricnhoff parte de
distinguir la existenda de dos c1ases de derechos en un administrado:
aquellos que tienen un origen y natura1eza común (civil o comercial)
y aqucl1<ls de origen y naturaleza administrativa. Aunque el Dr.

(25) Entre otro~, FalIas l-i5-307, 172-29. 184-13-i.
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Marienhoff no lo seftala expresamente, cabe inferir del texto de su
trabajo que en eI primer caso el derecho tiene su origen, ya sea
en los llamados "derechos humanos", plasmados y garantizados por
la Constitución Nacional (asi para un cierto sector iusfilos6fieo) o
bien en relaciones jurídicas regidas por el derecho privado. El otro
supuesto, los derechos administrativos, tienen su origen en una rela·
dón juridica regida por el derecho administrativo, fundamentalmente
relaciones jurídicas en las que la Admirlistración Pública sea parte.

Lo que el destacado autor senala es, desde esta perspectiva,
bastante seneillo: cuando la acci6n de la Administraci6n Pública
lesiona un derecho de origen común la indemnizaci6n es amplia e
integral. comprensiva tanto deI dano emergente como deI lucro
cesante, según lo dispuesto en los articulos 505, inciso 39, 519 Y 520
deI Código Civil (2<J), y da como ejemplo una resolución de un órgano
administrativo que establezca como ptecio máximo de venta de una
mercaderia un valor inferior aI costo del produdo. En este caso el
industrial o comerciante tendría derecho a que se le indemnice por
eI dano causado por la decisió'1 administrativa. sin Jimitaciones en
cuanto aI alcance de la idemnizaci6n,1 por haberle sidQ afectados
derechos camunes asegurados por la Constitución Nacional.

En cambio si se trata de um derecho de origen y naturaleza
administrativo, la extinción deI mismo Idecidida por revocación por
razones de interés público sólo comprende el dano emergente y no
asi eI lucro cesante.

El autor no da razones para justificar este aserto. Sostiene, en
cambio que la expropiación es un media para extinguir derechos
comunes y la revocaci6n para extinguir derechos de origen y natura
leza administrativos, em razôn deI privilegio especial que tiene la
Administración Pública em esta materia. Según Marienhoff la expro
piación tic'1e un alcance más amplio ya que a través de ella, en reali·
dad, se pueden expropiar tanto dereehbs comunes como derechos
administrativos. em cambio no pueden :ser r.vocadol derechos de
origen común. pues ésto - sigue diciendo Marienhoff - seda una
via de alterar el principio constitucional de la división de poderes ya
que e] único que puede incidir sobre ]05 derechos de origen comun es
eI Poder Judicial. incluso en el supuesto de expropiación cuando ésta
deba ser discutida judicialmente. Sefiala también Marienhoff que ci
Estado puede Jibremente decidir, cuando se trata de extinguir lin dere·
-----
(26) Código Civil: ArtículQ 505: "L-Ol> et~t.oEl d~ las obli'i!adones respecto de'

a.creetlor wn: ." 30
-- PaTa. obterer deI deudor las lndemnizaclones corr~s

pondlentes." Artículo 519: "se llaman dJUí08 e InttI'rses el valor de la pérdlda
qu·? haya ~ufrido. y el de la utllidad que haya dejlA:lo de perclb'.r el acreedor
d~ Ill. oollga.ci6n, ter la Inejecuci~n de élOta· ll. deb6óo tiempo," Arlieulo 5!0~

"En el resarclm.lent'O de lo~ daflos e Interesl!s sóto Ee comprenderá.n los que
fueren consecumcia. irunedlal.a. y necesaria de til. falta de cumpllm1ento de la
obligaclón."

.- -- . _. - _.-,-- -.- ,- --~_.- --=-=-~;-----:-::=

280 R. Id. Ictlisl. 8ra.íllG d. 23 n. 92 out./dez. 1986



cho de origen administrativo. si va a rerurrir aI procedimiento de la
expropiaclón o a] procedimiento de la revocac(ón. De esta manera se
demuestra que tanto la expropiarión como Iil revocación tienen un
fundamento y una finalidad comunes. la satisfacción de un interés
general o público y por lo tanto tienen que tener los mismos efectos,
ya que resuitaría chorante ~om la :dea de justida que en el supues·
to de expropiación se excluya el iucro cesante y en cambio en el
supuesto de revocación este rubro jndemnizaoorio fuese incluído.

Sin dejar de reconocer la gran importancia de este profundo
estudio de nuestro maestro Marienhoff nos atrevemos a disentir firme·
mente eon sus conclusiones.

Puede aceptarse. siquiera provisionalmen.te fpues su análisis más
profundo corresponde a otro tipo de estudios} la exiSlencia de esas
dos categorías de derechos: los de origcn y naLuraieza c,)mún y los
de origen y naturaleza administrativa. Lo cierto es que hay derechos
que se ejercitan en razón de una determinada decisión administra·
tiva, de manera que si no mediara tal decisión el derecho no podria
ejercerse salvo que el mismo fuese reconocido por los Tribunales a
través de una arción judicial.

Asi por ejemplo la autorización urbanístita para ronsíruir supone,
con anterioridad a ei]a. los derechos C'onstitu('ionales de la propiedad,
de ejercer toda acLividad lícita, etc .. pero siempre sometido en las ley('"
que reglamenten el ejercicio de esos dere('hos. dentro de las cua] es
deben tenerse en cuenta - incluso cn tln I sentido material - las
regulaciones de polida. '

Puede oeurrir que emitido el aeto admiiistrativo de autorización
para construir. un cambio en la considera('ión de! inter&s púbIíco.
obligue a posteriori a modüicar los requisitos que habilitan a esa
actividad CODstructlva, revocândose asi por razones de interés público
la autorizaci6n antes concedida (si bien tal revocaci6n resultará
también justificada en un cambio de] derecho objetivo).

Lo migmo cabe decir respecto de la ejecución de um contrato ya
celebrado por la Administración e incluso en vias de ejecución. pero
que a posteriori la Administración decide. que su realizaeián va a
alectar a razone~ de interés público y por lo tanto decide ex.tinguir
ese contrato, pues el objeto deI mismo ya no hace aI interes público
que la Administración persiguió aI contratar.

En realidad, a título de paréntesis, cabe Iaclarar que esta potestad
rcvocatoria de la Administración puede predicarse exc!m:ivamente
de 10 que es su actividad disuecion.l, puesen aquelJos casos en que
la actividad sea reglada, la potestad revocatnria r.a existe. ya que asi
como la Administración no podría negar el ,der~cho requerido por e1
administrado, tamporo ]uego de otargado la podria revocar. Tal es 01

R. Inf. 1_lill. Brasília a. 2i-;'~ 92 olM./dez. 1986
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supuesto de los beneficios jubilatorios para pODer un ejemplo sencillo.
Una vez comprobada la existencia de 'los requisitos previstos por la
norma que otorga el beneficio, la Admínistración no puede sino emitir
eI acto administrativo que posibilita la! percepción de esa retribución
jubilatoria: no puede negarse, ni por razones de interés público,
y luego no podr:la revocar]o, tampoco por razones de interés público. In
cluso, por lo menos en ese ejemplo concreto, ni siquiera una modi·
ficación eo el derecho objetivo podría hacer caer el derecho a conti
nuar perctbiendo eI beneficio ya acordado, que como tal ingresó aI
patrimonio deI administrado.

Distinto es lo que ocurre en el supuesto de contratos administra·
tivos, ya que si bien las obligaciones y derechos emergentes deI
contrato son regladas, no asi la decisi6n de la Administración Pública
a obtener el objeto contratado. Esto essiempre discrecional tanto en
su origen (en eI momento en que la Adminlstración decide llevar a
cabo la contratación) como en su conseeución o ejecución. Siempre
la Administrad6n tiene que estar dispuesta o mantener su disposición
a obtener ese determinado resultado contractuaL

Por eUo, en cualquier caso en que hablamos de revocación, de lo
que se trata realmente es de un c.mblo en la voluntad administrativa,
que e1 legislador permiti6 que fu.. tibre. incluso que se pudieM
mocUflcar libremente.

Quizás no sea entonces un problema relativo aI origen y natura·
leza de los derechos, sino más bienun problema de qu' COIIII la
Administración puede Me.r: ciertamente no puede incidir sobre la
vida de los derechos de que gozan 108 administrados, ajenos a la
órbita de la libre decisi6n de la Administración Pública: pera si puede
incidir sobre el mantenimiento, modif!oación. extincián de derechos
de los administrados cuya existencia concreta depende de libres decio
siones de la Administraci6n Pública, es· decir deI libre desarrollo d.
I. ge1tl6n y cometidos .dmistratlvol.

Por eso la Administración tiene distintas vias para incidir sobre
]os derechos. Lna de el1as le es propia e lndependiente, de su exclu
siva voluntad, y es Ia via revocatoria pero sólo en los casos en que
ésta corresponda. otra, que no es i'ndep"ndiente, es ~a via expropia
toria, pero dependiendo de la vo]untad Jdel Oongresso de ]a Nación
qUÍen debe, previo a todo, sancionar lal'y que declare aI bien objeto
de ia expropiación como de utilidad pública: "La expropiación por
causa de utUidad publica debe ser caUficada por ley y previamente
indemnizada" (articulo 17, Constituci6n NacioDa1).

La expropiación entonces no es una técnica revocatoria, precisa
mente porque no .5 una técnica para .zH"SIIuir derechol. La expro
piación, según se ha mencionado en ciertas ocasiones y especialmen-
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te para distinguirIa de la revocación (27), es una via de "despojo". Es
que en realidad 10 que el Estado busca a través de la expropiaci6n
es una transferencia patrimonial: traspasar algo que estaba en el
patrimonio de un particular a1 patrimonio público, estatal o de otro
sujeto público o de un delegado de la Admitistración Pública, como
puede ser um concesionario de servicio público.

La expropiaci6n no busca extinguir un derecho, ni, estrictamente
habJando, modificarIa. La expropiación busclI hacer que el bien que
servia a un fin privado, incorporado a lIn patrimonio privado. sirva
a un fin público determinado por incorporatse a um patrimonio pu
blico. Como tal el derecho no se extingue siI).o simplemente se trans
fiere, sin perjuicio de que para el expropriado. que ha perdido su
propriedad, el derecho se ha extinguido, peru éste sigue viviendo er.
el mundo juridico ahora en pode: de un sujeto público que va a uti:izar
a esc bien con J;na finalidad de interés publico.

Se ve asi la distinción entre la expropiación y la revocación.
quizás no muy nitidamente, porque en realidad no se puede preten
der una gran nitidez en la medida que, y en esto hay que coincidir
con Marienhoff, todas estas instituciones v muchas otras deI derecho
administrativo (sin duda todos los institu·tos deI derecho administra
tivo) tienen como finalidad Ia satis{acción deI interés público, la
realización deI bien común.

Pero eI planteo es claro: la revocación permite extinguir un dere
cho sobre el cua! la Administración conserva una prerrogativa relati
va a sua mantenimiento en las mismas condiciones existentes, su
modificación, e su extinción, pues ese deretho no se podria ejercer
sin la voluntad de la Administración, sin perjuicio de que en algunos
casos y frente a arbitrarias decisiones de la Administración Pública
el administrado podría encontrar rrotección y satisfacción a sus
derechos en eI Poder Judicial.

En cambio en la expropiación lo que la Administración Pública
busca es obtener la transferencia a su patri.monio de un derechc que
existia antes con independencia de cualquier manifestación de volun
tad administrativa.

El legislador entendió que estas dos· situaciones merecian un
tratamiento düerente, que la expropiación era un caso de mucha
mayor gravedad, de gravedad institucional, en cambio la revor-ación
era una gestión ordinaria de los nabituales cometidos administrativos.

Por eso e1legislador, primero eL constituyente, rodeá a la expro
piación de una garantía especial: la "publificación" de un patrimonio
privado no puede llevarse a cabo por un mero acto de voluntad de la

(21) GARCIA. DE EN'IER.R!A, Eduardo y FERNlANDEZ. Tomús-Ramón Cur:>o
de Dereeho Adminl$Udtvo, T. lI. Ch;tas, Madrid, 197'1, pág. 321.
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Administraci6n Pública. Se necesita una declaraci6n Legal de utiU·
dad públiea. además dei previo pago dei la justa indemnizaci6n, deda·
raci6n legal que 5ól0 puede emanar deI Congreso de ]a Nación. Esta
es la protecci6n especial: no es eI capricho \o ta voluntad acertada,
pero siempre emanada de un órgano de la Administraci6n Pública, la
más de las veces de un 6rgano que no. tienei siquiera una verdadera
responsabilidad politica (pensemos el\ el Administrador General de
la Direeción Nacional de Vialidad. para eI caso Sánchez Granel). Para
la expropiación se busca que quienes la decidan sean los "represen
tantes deI pueblo" que. mãs allá deI coneepto mítico-político de esta
expresión. se trata de pers':mas que tienen jl"esponsabilidad política,
que van a tener que enfrentar en e1 público ~ebate par]amentario la
oposición de otros legisladores que vtn I tener que ser votados E.' '.

la. próxima elecci6n y que, ademâs de n.8.li ventajas o perjuicios poU
ticos pesonales, eon sus aeciones traen nntajas o perjuicios poUticos
para los partidos que los !levaron a esas bancas. La situación por ser
metajuridica, no por ello es menos traDIScend,ente para e] campo deI
derecho. En definitiva lo que eI Iegisl,dor quLso. es rodear a este
supucsto de excepción de unas ,l!arantias de .excspción. Incluso ante
la opinión pública la expropiación as un aeto transcendente y bay
murhos supuestos de expropiaciones guerida~ y frustradas sóIo por
e] hecho de campanas de prensa que se ocuparon deI tema. En nues
tro país esto es algo hQY presente en materia de la expropiaciõn de
unos determinados inmuebles :-urales en la Provinda de Buenos Aires,
incluso esta misma campana de prensa tuvo' influencia para evitar
expropiaciones que se pretendieron haeer durante gobiernos no cons·
Etucíonales. Pero no recordamos haber visto campanas de prema
tendientes a ev!tar rev0cación dE' un determinado aeto administra
tivo, pues en definitiva aI revocar el ac:to no' ~e está socializando o
"publifieando" la propiedad, simplemente se está agraviando la SitU3
dón de UI1 administrado concreto, ~i bien. con medidas compensaton8s
de ese agravio.

Por lo tanto la expropiación no .$ _I rigitn.n legal general Nla·
tivo • Ia Indemniucl6n por responlablBd.d cW Estado.

Por el contrario. de acuerdo con ]0 que hemos visto en los párra
fos anteriores, I. eKpropiaclón .5 5áto un c.l1Q apecial, junto con la
ocupaci6n temporánea, que tiene una, Mlulación determinada, por
as! haberlo querido eI legislador. Esta reguladón determinada impide
la indemnizaci6n por lucro eesante, Que, en nuestro sistema, esta sea
o no una disposit'ión eonstitl:.cional, y que adttmás de constituchna1
o incon~tituciona] st>a o no una medida acertada, cs una euestión que
no trataremos aqui.

Pero lo cierto es que esta Umitaci6n a la medida de la indemni.
zación está impuesta por un texto legal concreto para una determi-



nada situacion COllcn::la uue en n2da (salvo la misma fll\alidad aes
trarta de utilidad pública: como cn todas las linstituciones de derecho
administrativo) se parece a la revocación.

La expropiadón y la ocupacion lemporánea son casos espc~iales

de responsabilidad estatal y de régimen indemnizatorio. Por consi
guiente. puede decirse, que ]a exproplación no es la regIa ui ei géne
:'0, sino sólo una especie de la ins~itución genérica de "responsabUi·
dad dei Estado".

El gênero es la obligación delBstado de responder ante los daúos
que cause en los administrados, fundada en razones de j1,;.sticia d~stri

butiva.

Este género contiene a muchas y muy rariadas especies. que en
general se manifiestan como meras tér.ni(·as juddicas con efecíos so
bre las via!> para acdonar, la incidencla sobre la medida de la indemni
zación. la simphcidad o ~omplejidad de la -prueba, etc. La expropia
rión y [a ocupación temporánea son unas de eS3.5 especies. para los
cas·:>s previstos en la legislación respectiva. Asi, ~mede afirmarse que
la expropiación es una excepción ai principio general, principio gene·
ral que, como ya fue visto. llace referencl8 a, la indemnización integral
}:,or el perJUlcio l'iu;rido.

Explican los autores (~~) que en maleria de l'esponsabilidad esta
tal, muy especialmente, el concepto clave e6 el de la fesión antijurí·
dica. En definitiva só}o se indemniza a aqueJ· administrado sobre quien
no pesaba lln tít.ulo o razón jurídica que lo obligara a soportar el
dano sufrido. De ahí entonc~s la tesis deI sacrifício especial, paes
todos soportamos un "título jurídico" que nos obliga a sufrir los danos
generados en el orden normal de la conviveneia, en las circunslancias
normales de la actividad poHtica, de la activldad de Ias ~ervi<:ios públi·
ccs., etx. Pero cuando €l sacr~ficio es eSllecill.l ese título iuridico desa
parece. pucs no hay raz6n jurídica que rne obligue a soportar un
dano por ('ncima de lo ordinarío, un dano que es incomparabl. con la
~.jtu(?ci6n de los restantes aàministrados.

Es precisamente esta io que ocurre en 2nateria expropiatoria, con
referencia a la exclusión de la iudemnización por lucro cesante. Lo
que nos dice la ley aqui es. precisamente, qlle el Estado debl." indcmni·
zarnos cuando transfiere a su favor nuestra; propiedad. pera que todos
tenemos el :ítulo jurídico de soportar esa Jransferencia con el requi
sito de las indemnizaciones fijadas por 1 ley, ex.cluyendo .1 lucro
cesanfe. F.s riecir eI legIslador nos ha impUeslo .1 título o razón jurí
dica que nos obliga a sopart.r sin indemnizaci6n el lucro perdido
como consecuencia de la medida expropiatoria.

I J8) Ibidem, pags. 321 y 3.22.
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En cambio, en materia de revocación, y en la medida que no haya
ley que establezca algo semejante aI régimen expropiatorio, tal titulo
jurídico no existe, Por el contrario el art. 18 de la Ley de Procedi·
mientos Administrativos establece, sin' ningún tipo de excepción o
distinción. que los administrados deben ser in......lza.. por los
danos sufridos como consecuencia de ]alrevocación.

Entonces aqui no hay titulo jurldJco que nos obligue 8 soportar
elIucro ('esante: estamos en el supuesto genérico de responsabilidad
estatal y no en eI supuesto excepcional ellpedfico de la expropiación.

Claro que cabe cuestionar la justicia de este tratamiento desigual
entre la situación deI sujeto pasivo dei la. es:propiación y dei de la
revocaci6n, pero en todo caso tal euesUonamiento debe atacar a la
regulación becha por la Ley de Expropiaciones y no a la invena.

De cualquier manera puede inteDtarse la siguiente "equaciónt
':

a) a mayor garantia formal, menor garantia patrimonial (expropia
d6n); b) a menor garantia formal, maJor gamntía patrimonial [revo
cación}.

IV. Efec:tol d. Ia Revouclón por RaJlOMS de Inter" Público

Por consigmeme, en el supuesto de revocación de actos y contratos
administrativos por razones de interés públlco, se mantiene el principio
de la reparaciõn integral, de ahi entonees que el administrado perju
dicado deba ser indemnizado en todos los perjuicios lnmediatos sufri·
dos, lo que íncluye el dano emergente y el lucro cesan1.e que no sea
meramente eventual o hipotético, sinoo aquel que razonablemente
hubiese ocurrido conforme aI orden normal de los acontecimientos y
que incluso puede ser valorado prudencialmente por el juez.

Por tratarse de una actividad licita de la Administradon no
corresponderâ indemnización por las OOJl5eCuencias mediatas, Di por
las casuales, oi por el dano moral. En cambio 51 el Administrado logra
demostrar que en el caso ocurrió "desviaclón de poder", mediando dolo
en ei agente administrador, sus pretensiooes resarcitorias podrán
ampliarse, de aeuerdo con los principias vigentes en el Derecho Civil,
aplieables aI caso por via de integraei6n analógica, como ya fue
expuesto antes.

Corresponde destacar que sí esto es as[ en materia de revocación
de aelos administrativos, mucho más debe ser afirmado respecto de
contratos administrativos, o incluso a aetos relativos al ejercielo de
derechos que tienen una finalidad lucrativa para el titular de los
mismos.

No cabe duda que quien es contratísta de la Administraci6n 10
hace, por 10 menos en la mayoria de los aasos, en razôn de su propia
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actividad empre,:,aria. que está dirigida .1 la obtención de UI1 beneiicio.
mlucro que se va a obtener de un contrato, es una consecu.ncia
inmediatl de ese contrato, que no depende de factores extrafios, o
por lo menos sólo depende de que las circtlnstancias operen como
razonablemente un diligente contratista pudo tener eu cuenta en el
momento de contratar. 81 lucro o beneficio integra por definición el
predo de un contrato administrativo. cuando ese contrato es de cola
boración, o integra el contenido deI objeto determinante de la contra
tación. cuando ese contrato es de atribucfótl. como por ejemplo la
conceslón de uso de Un espacio dei dominio público para desarrollar
allí alguna actividad comercial.

Podría perguntarse entonces por qué motivo si, eo el supues~o de
la expropiación la Adminis:ración ahorra ellurro cesante, va a recurrir
a la revocación que le obligaría a indemnizar ese lucro cesante.

La pregunta es en si misma ingenua y' contradietoria. Hay que
recordar, reiterando lo anterior, que la expropiación tiene como fin
transferir un bien deZ domínio privado al dominio púbhco. por r;lzones
de utilidad pública. La Administradon no puede extinguir un contrato
expropiándolo porque no hay razón de dilidad pública que sustituya
el contenido de la prestadón contractual, o en la medida que no la
haya.

Pero además reC'urrir a la via expropiatoria para extinguir un
contrato podría ser atacada por inconstitucionalidad, es decir se podria
pIantear la mconstitucionalidad de la ley q~e declare como de utili
dad pública y por tanto expropiable, a uu contrato en orden a su
extinción. Esto es así porque, como ya fue visto, Ca e"propiacióct sdJo
debe ser usada frente a aquelios derechos que no pueden ser materia
de revocación por parte de la Administración Pública, no para aque]]o
que es revocable por su propia naturaleza. Utilizar la vía de ]a expro
piadón para sortear la obligaciól1 de indemnlzar lucro cesante. cuando
el punto podría ser resuelto a través de la revocaeión. es notoria
mente jnconstitucional pues afecta la garamía de ]a propiedad, con·
tradice aI fin expropiatorio contemplado pOl' la Constitución. y <lfecta
también a la garantia de la :gualdad en las. cargas públicas.

Hay aquí desviación de poder no ya en aI actuar de la Administra
ción Pública sino en la misma ley, en eJ aduar dei legislador: la ~eJ'

expropiatona se convierte en jrrazonable y por lo tanto atacable en
su cons:itucionalldad. (29).

En materia de algunos contratos administrativos, en particular en
el contrato de obra pública, tambíén puede dec:rse qu(' lo aquí postula-

129' Sobre:a. ta('!la de ill~or...stitucionalldad per 1Jl. irra.zm:abllid..d o dcs~ropor

l':ón 'entre el derecho reconocido por la COll\;tituciún y ~.ll re~IJmentació'r.)

ver LlNA.R.ES, Ju8n Frllncisc/), RlUlmabJJitlJUf Dl' JlIif UTH. ÀsrTi'8. Em:])!>;:;
Aires, 1910.
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do es absurdo por cuanla la AóministracLón tendría otras vías para
liberarse deI cumplimiento deI contrato. si! estar obligado aI pago
de la indemnización por lucro cesante.

Es que ]a Ley Nacional de Obras Públicas N9 13.064 en su
articulo 53 prevé distintos supuestoa de rescÍsíón contractual que
puede ser decidida por eI cnntratlsta :frente a determinados incumpli·
mientos de la Administración o frente a determinados hechos objeti
vos que impidan la normal ejecucióll. deI contrato. El art. 54 dice
expresamente que "no se liquidará a favor del contratista suma alguna
por concepto de indemnizaci6n o beneficio que hubiere podido obtener
sobre las obras no ejecutadas", una vez ejerddo eI derecho rescisorio
por parte deI contratista. Cabe aclarar, como ya se dijo, que los arts. 58
y 54 de la Ley de Obras Públicas estin enumerando una serie de
causales rescísorias (art. 58) y sus efedos (art. 54) dentro de los cusIes
no se induy.la posibilidad de la revocación administrativa por razones
de interés público. Por eI contrario se trata en todos los casos de
causales rescisorias en f.yor dei admhdstrlldo por hechos, en general,
de responsabilidad de la Administraci6b. En. cambio los articulos 50
y 51 contemplan los derechos rescisorios de la. Adminislración Pública,
sus consecuencias, frente a incumplimientos deI contratista, es decir
tampoco se trata de la prerrogativa de revocación por razones de
interés público.

Volviendo a nuesb'a pregunta anterior (eS decir por qué la Admi
nistración va a revocar el contralo por razones de interés público si
tiene otros medios que le ahorran el lucro cesante) la respuesta es
muy sencilla.

ESGS medios que 1e ahorran elluaro cesante. no estin a la mano
de la Adminístración, sino 50n dereclMs deI contratista. En los casos
deI art. 53 es el contratista el que provoca la extinci6n deI contrato,
por lo tanto no lo puede hacer ia Aqministración. Claro que aei
viene otra pregunta: por quê motivo lllley cuando hay un reproche
contra la Administraclón Pública excluy~ la indemnizaei6n por lucro
cesante y no 10 hace asi cuando La Adm~istración Pública, al revocar
por razones de interés público actúa licitamente.

Aqui también la respuesta es sendUa. Los casos dei art. 53 están
todos seftalando (salvo eI supuesto deI caso fortuito que impide absolu
tamente ]a ejecuci6n deI contrato) situaciones en las que se dan incum·
plímientos de la Administración que el contratista puede soportar y
esperar por su solucíón. Son casos en los que la ejecuci6n de la obra
se interrumpe por un determinado tiemp~, o donde la Administracj6n
no cumpIe con las prestadones prometidas. etc. En todos esos supuestos
el contratista puede aguardar que la Adrninistración cumpla; incluso
cuando ve paralizada su obra puede aguardar su reanudación todo eI
tiempo que quiera, pues sabe primero que la Administración "es siem-
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pre solvente" (es decir no hay riesgo de que el agravamiento deI
incumplirnient 0, o el paso deI tiempo, torn~n en insolvente a 5U
deudorj y sabe también que 105 mayores pcrj\licios que va sufriendo
por aguardar (por ejemplo, los gastos impraductivos) le van a ser
indemnizados por la misma Administración comitente. Frente a esas
seguridades 10 que ellegislador quiso es Ta ('otltinuaCÍón dei contrato.
Es decir el legislador ha pretendido que cl contratista se sienta 10
suficientemente ligado aI contrato como para 110 renunciar aI misrno.
Ellegislador quiere que las obras continúen Y' terrninen, no que haya
una extinción deI contrato, un Iitigio como cl)nsecuencia de la resei·
sión, y una posterior convocatória a nueva licitaci6n pública, con los
gastos y perjuicios que eso ocasíona para eI interés público, sin perjui·
cio de tener obras paralizadas, a medio hacer, en ese triste espectáculo
que suele verse en muchas partes de nuestro país.

Por eso el legislador. en 105 supucstos dei art. 53 de la Ley de
Obras Públicas lo que quiere es desalentar aI contratista en cuanto
aI ejercício de S11 derecho rescisorio; /0 fuerza a s~r paciente, a aguar
dar, para continuar luego la ejecuciôn de los! lrabajos en condiciones
normales. Para desalentarIa, limita cl contenido indemnizatorio, le
dice: usted que contratá buscando uo beneficio, va a perder ese bene·
ficio si rescinde. En cambio si no rescinde, como la obra se va a
continuar y como la Administradón va a pagarle todos sus créditos,
usted obtendrá el beneficio esperado, inc.lu5o a valores actualizados
y con reconocimiento de la varia(:ión de costos, con la garantia o
respaldo de toda una muy profusa legisladón sancionada a esos efectos.

No son entonces sítuaciones comparable6 (ni la expropiaci6n, ni
los supuestos rescisorios de la Ley de Obras Publicas) con eL caso de
revocación por razones de interés público. I F.l comitente no puede
elegir (por lo menos en la normalidad de los ~asosJ uno u alro camino;
en todo caso el administrado frente a esa elección tendrá defensas
relativas a obtener la indemnización plena que, eventualmente, la
Administración no quiso reconocerle.

Todo lo expuesto no quita que, como un anhelo de política legis
lahva, se estab!ezca en las Iegislacíones cp.1e regulen los distintos
contratos de la Administración Públiea o que regulen los ejempIos
más constantes de supuestos en los que se hace necesario la revoca·
dón de un acto admínistrativo por razones de interés público, un
régimen indemnizatorio que tase o limite la~ indemnización por lucro
cesante, no que la excluya sino que simplemente la limite en un valor
porcentual objetivo, lo que temida dos resultados beneficiosos: por
un lado evitaria los litigios y las dificultaaes probatorias, por otro
lado establecería para la Administración un tiesgo ya predeterminado,
valorado, para cuando esta se vea impulsada a ejercer su prerrogativa
revocatoria. Así fue hecho en algunas le/rlslaciones provinciales de
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nue.stro país en materia de obras públicas, (omo fue dicho preceden
temente (30).

En síntesLs la responsabilidad <leI Estado, como instituto clave
del moderno derecho administrativo, si bien reconoce una causa única,
no tiene un régimen juridico unifonne.

Hay muchos supuestos de responsabilidad estatal y por 10 tanto
hay muchas acciones por responsabilidad estatal que están previstas
expresamente en la ley o surgen de los principios generales deI dere
cho administrativo. Así entonces, resultará un grave error confundir
estos supuestos: en orden a darle a uno las soluciones que fueron
expresamente previstas para eI otro, sin contemplar sus diferencias
esencíales de régimen jurídico y sus diferencias fundantes en cuanto
a las valoraciones políticas tenidas en cuenta aI momento en que e1
legislador establed6 ese concreto régimen juridico.

(30) Ley de Obras PúblLcas de la Provlncia. de ButnO!! AJ.res, n,o 1:1.021, articulo 64.
1n::1so e); ..... l~quld8Dión a favor deI lcontrausta de los gastos generales
comprobados y beneficiOS correspondlentea ai monto de obra que hlt. ctejado
de ejeeu.tar"; Ley de Obras Públicas dela PrCNlnc!a. de Rio Negro, n.0 286.
articulo 6"' inciso el, con la mism.a ref.aclón que 11\ anterior; Ley óe Obr..
PúbUcas de la Provincia de Tucwnán, n.o I1l5. artículo 67. inclao f): " ..• lJqui
de.ción li. favor del contratiSta de 106 autos a:enerales comprobados y rellll&r
c:mlento por lo.s daAoa y perju:.c1os q~ probe.te sufr1r a. causa de la :t1!s·
cls.\6n"; Ley de Obrll8 Públicas de la. PrOvlncia de santa. Fé, n.o 5.1SB, artí
culo 92. inciso e.l: ..... liquidación a ft.vor del contratista de un porcent&Je
de los beneficies correSpOndlentes a La Pil"te de oora Que fal,are ejecutar
igual aI poroentaJe deI monto de obra eJecutada". Lo m1smo ocurre en otros
países de simll8J' réglmen jurídico que el nuestro: asi el articulo M de
la Ler de Contratos deI Estado eapafiola (Edlc. Bolet,ln Oficial del Estado,
Madrid 19'6, pá@:. 92: "S1 la Adminiltrao16n decid1ese la suspesión defi
nitiva de las obru o dejtUle trlUlscurrir un afio desde la suspensión temporal
sUl ordenar la rellZlu4aci6n de- las mimn1\8, el convatlsta tendtã derech() al
"aJor de aquellas. decuvamente- rea.UMdu y al benefJclo industrJB.1 (k las
dejadas de reElJilar". En el derecho Italiano, el articulo 345 de la Ley de
ls.vori pubbl!cl" concede. s. La Adm1nIJtn.elón PúbU~ la. prerrogativa de
"rfsolvere In qua!unque ..empo n eontmtto, tnedianw 11 pagamento deI lll\'orl
eseguiU e deI va.Lore deI material uUl esiltentl Jn cantlere. oJtre aI deCimo
dell'JD1pol'te t1ell'o1J6l'e non esegu1te", stlCQn clt&. de CIANPLONE, Antonio.
L'AppaUo lti Opere PubbH~he, G1Ufrê. 34Uin. 1981, l)ág. 1'1~. En Jlái. 1'73.
c1tanlio a JEZE, ~t1en!l que los cahier8 des charges traen diSpo81clonea
seme!antes a las antes CQmentadas ('f'Ct tamblén Bl:NOT. Franela Paul.
El Derecbo ...dm1nl....ti'f'O Francês, Inst. ã !:atudios AdmtnJ.strat:.vot>, Madrl.d,
1977, peg. 808). Ya concltúdo el present8 tnbaJo. foo publicado en EI
Dereeho de 108 dias 27 y 28 de may~ de 1988. un excelente estudto de
SUASTAVlNO, EUB.'l P., titulado "Indcmnl.&aclonel par la. s.ctlvidad licita
les1va deI ElItado". donde comenta. ~l faDo (tamblén publicado eI n de
mayo) en autos "Ramos' José c/Munf(lipalidsd de Bueno! Aires". CNCiv..
Bala p. noviembM 19-965 que- apUca. an&1oglcament.e la 1l.mltac16n lnliemnt
zatorill. de la. u,y de Exproplaclones.
En lo que aquJ Interess, cabe sefíaIar qqe eL autor aoepta la proeed~ncja

de :a. lndemnJzaclón deI lucro oesante en los CIl$OS de revoeae1ona DO!
oportunldad de actos y contra.tos adJn1D1Btra.tJV08, en particuJar el de obra
publica. slntéticamente por las sigutentea rlUlOnes: a,) deber de reparaclón
lDtesraJ. del <W'io patrlmonlal; ti) ID~n al cuo de la. reatrtctl.6n
eate.b11lclda en la 1ey ll.e exproptaclones; :c) 1nex1stenc1a de l1m1taclón en
la Ley de Obraa Pllblicas n.O 13.064.
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1. I ntroduçao

Vários Autores tt!m visto no interdktum de homitle libero exhlbrndo
a origem romana do instituto do habeas t'orpus.

Tal posição doutrinnrUl - {'Oro a qual não concordamos - chamou·
nos a atenção, traduzido esse chamomeuto por um certo incÔlnodo quanto
11.0 citado posicionamento, e resolvemos analisar e observar mais de ~o
o problema. Disto resultou a elaboração do presente trabalho monográfico~

em que procurarf'IIlos nos cingir ao cotejo critico dos dois institutos ~

BC e interdito -, deixando, outrossim. de falar em institutOl outros que
guardam certa parecença com os institutos enfocados - como os forais
e ou tros, referidos no direito português e passando, deste, ao brasileiro 
por entendermos não serem verdadeiros eles de cadeia entre o HC B OI
i"terdkta, conquanto vozes existam a se oporem À nossa tese. Falaremos,
aqui. sim, dos interditos e do BC. como dIssemos, em cotejo crltico, sim·
plesmeate, deixando, inclusive, muitas de nossas assertivas adstritas a
conhecimento anterior ou a latere da matéria.

Certos Autores têm visto nos interdicta dos romanos o prot~vo do
habeol corpwl. Discordamos, como dissemos. E o demonstraremos.

Não nos parece, entretanto, que dita demonstração, dentro do tema
que elegemos para o presente tnibalho. seja viável de se desenvolver :lo

partir de uma cronologia cujo "marco zero se finque na distante Roma,
e. a partir daí, cheguemos até aos dias que correm. O caminho inverso
nos parece o ideal para uma melhor compreensão do tema, quando,
inexoravelmente, constataremos a inexis~Bcia ôe líames espaço-temporais,
quer objetivos, quer subjetivos, a vincular os dois institutos focalfzados.
E as razões são várias:

a uma, por tratar-se o habeas cotpu.r, principalmente considerado em
face de todos os aperlei~entos que 1'eee'beu, de instituição relativa·
mente recente, que se vincula a conceitOli também recentes, (direitos
humanos, estado de direito, liberdade indivJdual, estado constitucio
nAl. etc., sendo de se (."Onsiderar o aspecto da libetdade individual tal
~omo a concebemos modernamente, em toda Il sua plenitude, limitada
apenas pela barreira da lei, sendo esta formahnente posta a partir de
pOder legitimamente constituído peja vontade popular), conceitos com
os quais, ao que parece, não estavam os antigos rQDlBnOS tão preocupados
ou pelo menos ~omprometidos, t"mhorll () CG~ttQ liberdade surja nitidG
em alguns de seus institutos;

a duas, por vincular.se o habeas corptl" a idéias consubstanciadas
na existência mesma de um estado de direito, estado constitucional, des
conhecido dos juristas romano'!;

a trAs, em razão da próprill concepção moderna de liberdade indi·
vidual. tão distanciada daquela vigente na romana societOSj
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a quatro, por sugerir o instituto do habeas corpus, por várias razões,
inclusive de raízes comuns, a idéia de um direito penal e, obviamente,
de um direito processual penal, formalmente postos, em moldes jamais
pensados pelos juristas romanos, além de várias outras razões (que
expomos no corpo do presente trabalho), sendo uma das principais, quiçá
a principal, o fato de que o ponto de cotejo que iremos estabelecer no
curso da presente monografia (hnbeas corpus, para o direito atual; inter
dieta, para o direito romano), não é, a nOSSO ver, jamais origem e
originário, posto que não há entre os interditos e o instituto do HC um
perceptível proces8Us de evolução, não havendo, temporal e espacialmente,
nenhum liame referencial, além do que eram os interditos instituiçóljs
de direito privado, ao passo que o HC é, efetivamente, de direito público,
até mesmo em se considerando a clássica divisão (a summa divi~io) do
direito romano em publicum e privatum e suas respectivas definições:
Iw publicum est quod ad Statum rei R011UlMe spectat, privatum quod
ad singulorum utilitatem (ULP!ANO - D. I, 1, 1, 2). Assim é que os
interdicta de homine libero exhibendo visavam à garantia da liberdade
em fatos ocorridos entre particulares (o "Estado" romano seria, aí, int@
cável), enquanto o HC protege o particular do arbítrio do próErio Es
tado, através de seus agentes. Deste modo, interditos e HC podem ser
considerados como figuras que guardam entre si traços de identidade,
mas que são fundamentalmente aiferentes a partir mesmo de sua nam
reza, de sua ratio essendi.

Em realidade, conforme sugere MEZGER, op. cito p. 27, a denomi
nação DIREITO PENAL (que não pode estar apartada do conceito de
habeas corpus) é bem recente e teria sido empregada por RECNERUS

ENCELHAR em 1756 e, embora, como assinala MAGALHÃEs NORONHA, Di
reito Penal, op. cit., p. 20, "a história do direito penal é a história da
humanidade", surgindo com o homem e o acompanhando através dos
tempos, posto que o crime, "qual sombra sinistra, nunca dele se afastou",
é inegável que os romanos, embora com vantagem sobre outros povos, não
se elevaram no direito penal às culminâncias atingidas no direito civil,
havendo mesmo quem se referisse ao fato como sendo os romanos gigantes
no direito civil e pigmeus no direito penal. Em verdade, não tiveram os
romanos o cuidado com a disciplina dos fatos puníveis, essencial para
o estabelecimento de um direito penal, importando-se, tão-llOmente, a
nível jurisprudencial dos casos particulares, a estabelecer rewas destina
das à "prática do justo em relação aos fatos cotidianos". «Ars boni et
aequi" (AmBAL BRUNO, op. cit.), muito embora os esparsos textos penais
que legaram aos pósteros.

Fato é que, numa sociedade que admitia homens livres e escravos
- estes entendidos comO res -, os romanos trataram do bem liberdade
a nível de direito privado.

Não poderiam, assim, admitir, os romanos, jamais o habea" corpus
nos mesmos moldes pelos quais hoje - considerado O real desenvolvimento
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histórico do instituto - o concebemos, Ou mesmo como () conceberam as
comunidades jurídicas do tempo de Joio Sem Terra, conquanto possuís
sem os interd itos exibitórjos citados (institutos de direito privado) I que,
tal qual o BC, visavam (a seu modo) di,;a-se} à garantia da liberdade
de locomoção.

Realmente, numa sociedade em que a escravatura se institucionali
zara, a distância axiológica é infinita em face do que hoje se pode admitir
no contexto do estado de direito, onde: a lib~dade pessoal, constituciO·
nalmente declarada em sua Carta PoUtica, posta esta por Poder Consti
tuinte legitimamente representativo da vontade popular, é a áurea pedra
de toque e somente de forma excepcional pode ser restringida, assim
mesmo nos ~asos em que a lei prevê tais restrições, ditadas estas por
normas talqualmente postas pela vontade do corpo social através de seus
legisladores, obedecidos princípios como Os do nullum crimen, nulla poena
sine proevio Iege penak (em cUla base, como assinala Dom."lDIEU D'E

VAImES in Lea Leçons. .. , op. cit., p. 388, existe "une vérité de valeur
pennanente et universeIle: savoir qu'un homme ne doit être frappé péna.
lement à raison d'un act dont i1 De pouvait, au moment de sa commisS'ion,
apercevoir )e caractere délitlleux"), para i que não se retroceda ao estado
de coisas denunciado pelo MARQUÊS DE: BECCAIUA, cujo desassombro se
constitui em extraordinário débito da humanidade e sua obra o mais po
tente brado que jamais se ouvira em defesa do indivíduo; e para que
Dão se tenha de escrever um novo DO$ Delitos e das Penas e a fim de
que, por mais {)Utra vez não se tenha de. advertir que "só as leis podem
fixar as penas de cada delito e que s6 o direito de fazer leis penais não
pode residir senão na pessoa do legislador, que represente toda a sode~

dade.. ," (BECX:;ARIA. op. cit., p. 35).

2. A idéia de LIBERDADE entre os romanas

Muito se tem escrito hodiernamente sobre LIBERDADE. Como de
monstramos em o item nQ 3 do presentel trabalho, tem. sido o conceito
e a idéia de LIBERDADE um alvo permaaente de diuturnas elucubrações
por parte de fil6sofos, s0ci6logos, políticos e furistas. E as conotações
dadas à palavra LIBERDADE através dos tempos -têm sido as mais
diversas. Até que, em face das impreci86es susdtadas, buscou-se a COn
cretização do conceito e da idéia através da adjetivação, a fim de que
se colocasse como direito: as liberdades... E entendidas como r:lireitos,
as Ii~Idades se confirmam nessa earaeterb:açio, "jA que a erlstência e a
titularidade de direitos, em qualquer sentido, se compreendem aempre
em sentido ..."OCiaJ" {SALDAl'.'HA, Estado cú Direito, Liberdades e Garantios
op. clt., p, 41) . .;g liberdade no direito, dentro de estruturas institucionais,
de convívio comum com o Estado, com a autoridade, cOm o poder e com
a ordem, com os demais indivíduos de que se compõe o grupo social.

.2.94
~- -- ~_.
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Se hoje entendemos que o homem é livre por natureza, tal como
afirma o artigo primeiro da Declaração de Direitos do Homem e do
Cidadão, de 1789, que tomamos por ratío esseruli do instituto do habeas
corpus, de tal forma não pensavam os antigos romanos, embora mentores
dos interdicta (uma das razões por que não podemos entender que este
instituto seja origem do HC, apenas um remoto ponto de identidade com
esta conquista da humanidade - conquista, sim, este; aquele, não, o que
se constitui em um ponto a mais de reforço à nossa tese).

Assim é que, para os romanos, havia, basicamente, duas classes dis·
tintas de seres humanos, merecedores de tratamento diferenciado: OS
LIVRES e os ESCRAVOS. Embora admita JosÉ CABLOS MOREIRA ALVES,
op. cit., p. 111, que "a liberdade é a regra; a escravidão é a exceção".
Todavia, exceção ou não, tal posicionamento jurídico se mostra flagran
temente contrário a tudo o que norteia o instituto do habeas corpus, às
idéias que coexistem com este remedíum iuris sendo inconcebível nos
dias que correm.

Deste modo, vamos encontrar em ULPB.NO (5,3: 19,5) os seguintes
dados que nos são particularmente interessantes na presente monografia:

- "Pessoa é o stljeito de direito. Se homem, chama-se 'pessoa
física'; se ente moral, 'pessoa jurídica'."

- "Capacidade de gozo (ou personalidade) é a aptidão do
homem para adquirir direitos e ficar sujeito a obrigações."

- "Capacidade de exercício (ou capacidade) é a responsabi
lidade de exercer seus (próprios) direitos."

- "Para a capacidade do sujeito se exige sua liberdade (status
libertatis), sua cidadania romana (status civitatis) e sua indepen
dência do pátrio poder (status familiae) ,"

Assim, a liberdade era fundamental para que o homem fosse sujeito
de direito, coisa que, obviamente, não era o escravo.

Como prelecionou M. CANAAN, op. cit., p. 201, "O estado de liberda
de" (necessário para que o homem pudesse ter direitos e ser considerado
pessoa) "podia existir por si só; os outros, porém, dependiam uns dos
outros: o de família, do de cidade, e este, do de liberdade" - o que significa
ser este o mais importante dos status, exatamente o dizente ao enfocado
instituto do habeas corpus, que leva por ratio o fato de que todo homem
é, em princípio, livre, coisa que, para os romanos, não era verdadeira ou
fundamental (o que distancia infinitamente o HC dos ínterdicta).

Em J. 1,3,1; G. 1,9; encontramos: "Liberdade é a faculdade natural
daquele a quem é dado fazer o que quiser, salvo o proibido pekJ força
ou pelo direito" (grifamos).
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"A suma. divisão do direito das pessoas é esta, a saber~ todos os
homens ou sãD livres ou são escravos" (GAIO}.

Por sua vez, DS homens livres ou jão 'ngl!nuos ou são libertos.

lnghluos - são os nascidos livres, que nunca foram escravos. Gozam
de todos Os diIeitos.

Libertos - São os alforriados de justa escravidão (conforme as pala
vras do Jus Civile: "justa escravidão", e"pressâo que ao jurista modemo
outro sentimento não pode motivar senão O da repulsa).

Em ULP. 1,5 "amos encontrar:

Há trt!S classes de libertos:

I - Cidadãos: os escravos '1lforriados segundo u Jus Civile.

II - Latinos Ilmianos: os aUorríado5 segundo o direito pretoriano.
Têm todos os direitos, salvo o connubium e o testamenti factio. Deriva
seu nome da Lei /unia NOf'bana, que lhes regulou a condição, assemelhan
do-a àquela dos antigos habitantes do Lácio {latinos).

lU - Deditícios: os escravos criminosos alforriados. Nunca se
tornam cidadãos romanos; não podem residir em Roma OU dentro de 100
milhas. Derivam seu nome do fato de sual condição ser semelhante à dOS
inimigos que se entregam na guerra incondicionalmente.

O liberto deve para quem o a1forriQul (patrono):

a) obsequium - não pode acioná·lo sem a outorga judicial~

b) operae - prestação de vários serviços;

c) bona - metade de sua herança, se falecer sem filhos.

Em G. 1,159 encontramos:

Capim diminutio - to a altera~o da I\':apacidade de gmo ou perso-
nalidade, id est, altl:'ração de um dos trésdatus. Pode ser:

Má:dma - quando perde a liberdade. I

Média - quando conservada a liberdade, perde a cidadania.

Mínima - ljuando se muJa o estado de família (adcç-Jo, ad-rogação,
casamento cum mllPIII da mulher, emancipação).

Finalmente, dispõe G. 1, 52 sobre os escravos:

"A escravidão é uma instituiçiio do direito das gentes pela qual alguém
está, contrariamente à natureza, sujeito ao poder alheiO."

Sobre a escravidão, informa CAETANO SCIASClA, in Sinopse ... , op.
cit., p. 24:
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"O escravo, perante o Jus CiLile, é coisa (resQ; mns na realidade, sendo
homem, sua personalidade, por influência da filosofia estóica e do cris
tianismo, foi indiretamente reconhecida."

"O senhor tem sobre o seu escravo o direito de vida e de morte
(itls vitae ef necis) e pode entregá-lo [l terceiro prejudicado (jus noxae
dandi). Na República, entretanto, o homicídio do escravo alheio é punido
como o de qualquer pessoa. No império o senhor que castiga cOm dema
siada crueldade seu escravo é obrigado a vendê-lo."

"O escravo não tem <1ireito de família, e sua relação conjugal se
chama contubernium. Entretanto, aplicam-se.lhe os impedimentos matri~

maniais dos homens livres."

"O escravo não tem prioridade, (' tudo o que adquire é de seu senhor.
Entretanto, o senhor costuma deixar-lhe um pecúlio, com o qual o escravo
chega até a resgatar-se."

"O escravo contrata só em vantagem de seu senhor. Mas se este lhe
tiver dado um pecúlio, responde para com os credores dentro de seu
montante. A obrigação do escravo para COm (J senhor ou o terceiro é uma
obrigação natural. O escravo juridicamente não pode prejudicar seu senhor.
Desde que pratica um dano a um terceiro, o senhor atual pode isentar-se
de pagar indenização, entregando à vítima o escravo (ius noxae dmuli)."

Por tudo isto, e por todo o mais, as idéias romanas de liberdade
jamais poderiam gerar um instituto que pudesse ser tido como a semente
do habeas corpus, repetimos.

As Institutos de Justiniano indicam quais as fontes da escravidão
(J. 1,3):

a) Fontes do Jus Gentium:

I - cativeiro de guerra: o inimigo, prisioneiro, torna-se escravo dos
romanos (servitus iusta); o romano, feito prisioneiro, torna-se escravo
do inimigo (servitus iniusta);

II - nascimento: filho de escravo escravo c, salvo se a mãe, entre
a concepção e o parto, ainda que por um momento, foi livre.

b) Fontes do Jus Civile:

I - devedor insolvente vendido além do Tibre;

II - réu de roubo flagrante;

lU - aquele que se suhtraiu ao incensas (recenseamento);

IV - o maior de 20 anos que se finge escravo e se deixa vender para
dividir O preço;
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v - a mulher que se uniu ao escravo alheio contra a vontade do
senhor.

Pela alforria (TlUInumi8sio - ULP. 1,6), o senhor libertava seu escravo
c o fazia dentro de moldes e formas ditados pelo direito civil ou pelo
direito pretoriano. A condição dos alforriados por direito pretoriano foi
regulada peja Let Tania (latinos junianos). Na época cristã se conheoo 11
manumisrlo in .sacros$(Jnt~ ecde8Üs, alforria feita na igreja em presença.
dos fiéis, constituindo...se, aí, um ponto de ligação do direito romano com
o direito da Igreja, direitos que se chegaram a. tocar intimamente, moti
vando, assim a observação de GABRIEL tE: BRAS. op. dt., p. 209~ "sans le
droit ramain, y aurait-il un droit c1assiqlle de l'F.:glise? Sans le droit canon,
lc droit romain allrait-il pénétré Gans la Chrétienté?"

A alforria austringia-se a várias leis, :todas do inkio do Principado,
como a Lei Senda, 3. Lej Tania Norbana ,e a Lei Fufía Ganinia.

Dispunha, ainda, o direito romano sobre as pessoas quase escravas
(G. 1,138; VLP. 2.1) que eram as pessoas in mancipio (fillios vendidos,
ou rnandpados, pf'lo paterfamilw.\', em Roma, ou entregues a outrem para
indenização por prejuízos, sendo livres em condição de escravos), o statu
liber (eselava alfOlTiado sob conàiçáo suspensiva) e os colonos (homens
Ih'res, trabalhadores em latifúndio, que não podem se afastar da terra).

Tudo isto, afora a discriminação e a heterogênea distribuição de
direitos sempre existente em Roma, conforme demonstra J. M. OnroN
Snxm in A Privação .. . , op. cit., ao tratar da concepção de liberdades
vigente nO seio da romana sociedade, além' do que, como assinala DONNE
llU:L: VE VABBES, op. cit., p. 389, era "Ia regle ttllllum crimen nulla rJOeM
sine lege, étrangere a notre ancien droit commc au droit romain .....

Ora, com tal concepção de liberdade (e a nossa possui raízes helênicas,
ressalve-se), em nada se assemelham os romanos ao homo contemporaneus.
Logo, não há por que se admitir os interdlcla como origem, semeutet do
instituto do habeas corpus: enquanto este se vincula a uma conoepçã.o
social de plena e irrenunciável liberdade, liberdade inerente a todo e
qualquer indivíduo, aqueles tiveram sua vigência dentro de um panoramll
social e jurídico cujo conceito de liberdade era bem outro, bem distan·
dado desta Sacietl/S, que vê na lib(~rdade aquilo que viu ROUSSEAU, op. clt.,
capo lV (De rEsdavo~e) - isto é, um bem inalienável, irrenunciável:

"Puisque aucun homme n'a une autorité naturelle sur son
sem blable. et puisque la force ne proàuit aucun dtoit ( ... ) re·
noncer li. .m liberté, c'est renoIlCer à sa qualité d'bomme, aux
droit de llmmanité, mêrne ases devoirs".

3. Os tempos modernos: LIBERDADE e ESTADO DE DIREITO

A idéia de LIBERDADE t: um tanto difusa c tão pouco precisa que
sempre foi motivo de profundas elueubrações por parte de filósofos, juristas
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- e toda uma gama de outros cstudioso~ - que jamais corueguiram trans
portá·la do plano do abstrato para o do concreto.

Tal idéia sobrenadava no r:10mento historicamente grave da Hevolução
francesa, todavia sempre como um conceito haralhado, geral, indetermi
nado, abstrato: liberté, éWdité, fl'fltcmlt(, era. a trilogia revolucionária.

Esse conceito ideaJ, por inspiração dos pensadores franceses, foi se
inserir na Constituição dos Estados Unidos da América como um vocábulo
indefinido, misterioso, abstrato: LIBERTY.

. Mas não era essa, a liberdade dogmática. a que aqui nos interessa.
Interessa·nos, sim, a libErdade COnereta e concretizada, tal como pensada
pelos ingleses, que sempre li procnraJam delimitar, dar <:ontornos precisos,
despir sua aura de mhiério, ddmir, entim. E o fizeram atravl'S c.a ad:eti
vação, conferindo ao impreciso conceito um atributo: liberúade pessoal,
libcrclauc de imprensa, ele.

Como adverte VICE.."ITE fERRER :\ETO PAIV.'\. in Elementos..., op. cit.,
pp. 66/67, ao tratar dos direitos ahsolutos do homem, "do dirello do homem
sobre suas ações deriva-se em primeiro lugar o direito de liberdade" (dis
cordamos da terminologia, pois entendemos ser a Hberdade, em si, um
direito - direito subjetivo que se objetiva com H ordem juddica formal
mente posta) ... ":\ liberdade é um:l iacddade (;1.:(', bem como :odas as
faculdades do homem, de\"c dirigir-.~t' aos seus fins racionais ( ... )". "E
como os fins são muitos, pode dizC'r-~e que há tantas espécies de liberdade
quantos são os fins fi. que se refere. Assim é que há liberdade religiosa,
liberdade moral, liberdade de ensino ... , liberdade de comércio, liberdade
jurídica ou política ... "

Concretizada e definida a liberdade CClmo liberdade de ]ol'omoçào
(que, aqui, é a que DOS interessa, como Leitrrwtiv do instituto do habeas
corpus), diremos que ela é aquela que exprime o direito de ir, ficar p vir,
ou seja, the pou;er oI locomolion dos íngJe.~e5: o ius rniJmmdi, ambuumdi,
cundi u.ltro citroque, cujas privações ilícitas encontram l'Umo remédio legal
o habeas corpus.

Através dos tempos, várias l~m sido as eonotaçôcs Jadas ií. palavra
LIBERDADE. Como assinala Nu.so~ SALDASUA (verbete LIBERDADE
in Enr:iclofJédilJ Saraíoo do Direito, op. dt.), "a liherdade !em sido enten·
dida em termos reli~iosos, metaf:sícos, psi<..'Ológicos, sociais".

Trologicamentf', temos, a paror da Bíblia, trcs importantes conotações:
a) a liberdade CQmo oposição à escravidão (~xodo, onde ressalta o sentido
espiritual ~; b) a liberdade nD sentido de oposição à escravidão - nu sentido
material (o cativeiro do E~ito ~; e c) a liberdade como salva~'úo: "a verda
de vos lihertará". São Paulo define, ontologicamt'nte, a liberdade como "a
libertação do espírito da escravidão e do temor. O Nov() Testamento, que
faIa abundantemente de liberdade, refere-se, principalrnente, à liberação
do pe<lado, da lei c da morte.
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Fílosoficamente~ vários são os enfoques sob os quais é a liberdade
colocada: para A1usTó'Iu.Es, a liberdade' é encarada como ausência de
limitação; para SPINOZA, um estado de totalidade; para a Hlosofia moderna
(a partir de HooBES c Locn) 1 a liberdade é possibilidade e opção, sendo
finita e condicionada.

SíLVIO m: i\IAu:DO. op. dt., p. 359, põe em loco o pensamento de
vários filósofos acerca da liberdade: .

SA....ro TOMÁS DE AQUINO busca esgotar o tl'Itla no "livre arbítrio".
Para ele a liberdade é o que se revela com a consciência individual 8 social.
O homem se sente üvre antes e depois de agir.

Para LocKJ';, dois tipos de liberdade: liberdade de vontade, freedom
("we are bom frce as we are bom fational"), e liberdade poHtica, liberty.

Sn;ART MUJ.. segue os passos de Locxs, além de entender a liberdade
como um fato moral, como o fez KANT; lMJerdade da vontade (Freiheit
MS Willens), algo empírico-psicológico.

HEGEL <.'Onceitua a liberdade como ponto nodal da racionalidade, da
filosofia, do direito, da moral e do espírito.

Para BERGSON: "00 appelle liberté le rapport du moi concret à l'aete
qu'i! aCC'omplit. Cc rapport est indéfinissable, pré<:isément parce que naus
sommes lihr('~. O:> .Hl,uyse, cn effl't, une chose. mais 1100 pas UIl progres; on
décompose de ]'étendue, mais non pas de la dume."

Para KARL JASPEBS, wa liberdade é algo vazio se não se vincula à verda
de da qual tem brOtado e à qual ela servo".

MAX SCHELLEl\ ("Schristen aus dero Naeblass") afirma que "a libero
dade é um tenno cujo significado, no mínimo, contém um membro de um
conjunto cuja qualidade s6 se entende na r~lação com esse conJunto".

Pode ainda a LIBERDADE ser enfocada sociológica e politicamente,
sendo que sociologicamente se vê abandonado Q aspecto voniode, discutin
do-se, tão-somente, o problema da liberdade de ação (suposto de responsa
bilidade tanto mora] como jurídica), enquadrando-se, aí, os conceitos
rOmanos de facultas agendá (direito subjeti'lO) e a libertas agendá (direito
objetivo).

Vimos, então, quão impreciso é o conceito-idéia de liberdade (Uberfy,
liberté ... ), o fluaI deve ser concreti:r.aoo e delimitado (pou;er 01 locomo
tion etc.) em face do instituto do HC, que visa, em realidade, não ú
liberdade abstrata, mas, sim, ao ius mJln!?fldi ambulandi, eut!di flitro
citroque, especificamente.
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f: o que, inescusavelmente, podemos entender, não s6 do que até aqui
expusemos, também do que passamos a colocar, por acréscimo:

Smou, As garantÚ1S. .. , op. cit., p. 9, afirma peremptório que "a liber
dade não é um direito: é um conjunto de prerrogativas que nascem com o
homem e se desenvolvem em obediência a seus anseios, apuramento e
idiossincrasias". E argumenta o alentado Autor que "não é direito porque,
independendo da coletividade humana e se prepondo a qualquer inter
relação entre os homens, antecede, naturalmente, à manifestação primária
da vida jurídica... " (Crítica: parece que o consagrado Autor se esquece
da elementar distinção entre direitos subjetivos e direitos objetivos e da
existência dos chamados direitos erga omnes). E termina SIDOU dizendo
que, inobstante se nutra, a liberdade, do convívio social, indepe:nde da
relação humana. Data venia, discordamos, ainda, do Autor: se, em geral,
os direitos pressupõem dois pólos relacionais (credor! devedor, por exem
pIo), existem direitos - e isto é iusofismável - que não exigem uma
perfeita delimitação relaciona!: há um titular e o restante do corpo social
deve respeitar essa titularidade, sendo direitos erga omnes oponíveis a
todos indistintamente, sendo o difuso corpo social sujeito passivo deste
direito chamado LIBERDADE.

Em nosso arrimo, o emérito PONTES DE MlRANDA, oro cito (Tratado ... ,
voI. I, p. 162):

"O direito de personalidade, Os direitos, as pretensões que
dele se irradiam são irrenunciáveis, inalienáveis, írrestringíveis.
São direitos irradiados dele os de vida, liberdade, saúde (integri
dade física e psíquica), honra, igualdade" (grifalTl<W a palavra
"liberdade" ) .

Já em sua célebre Posse de Direitos Pessoais, op. cit., p. 82, disse o
insigne RUl BARBOSA, citando FELÍCIO OOS SANTOS:

"Dizemos ainda que alguém está na posse de sua liberdade. E
haverá direito mais pessoal?" (grifamos a palavra "direito", já
grifada por RUI a palavra "liberdade").

E é eSsa posse que visa garantir o instituto do habeas corpus . ..

Nos tempos contemporâneos (e, historicamente, começam estes com a
Revolução francesa, como preleciona SOUTO MAIOR, op. cito p. 20), vamos
encontrar, a partir de 1789, uma permanente preocupação com os chama
dos direitos humanos, gerada no bojo dos ideólogos do séc. XVIII, cuja
versão factual foi a Revolução francesa e que vai ser a pedra de toque da
Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela ONU em
1948, cujo preâmbulo assim começa:

"Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente
a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e
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inalienaveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no
mnndo; ... "

Isto é a evidência de que tais valores sociais e iuridicos são colocados
acima d'e quaisquer ontros, passando as instituições sociais a serem "marca·
das pelo signo da liberdade, idéia nuclear a presidir a formação dos novos
hiper,çistrnlB.ç .,ócio-culturais" (SÍLVIO DE MACEDO, op. cit., p. 364).

Assim é que no ESTADO MODER~D (c mais, e melhor: nO ESTADO
DE DIREITO) é fundamental o respeito no valor LIBEHDADE, o qual vai
encontrar a slla máxima proteçrto a partir Idos ptóprios textos constitucio
nais dos vários Estados, alguns dos quah \TaTlSCI~vemos a t)tulo de ilus
tração:

"Artigo XIII (aprovado em 1Ç) de fevereiro de 1865, ratificado
em 18 dez. 1865) - Seção I - Não existirá nos Estados Unidos
ou em território sujeito à sua jurisdição nenhuma fonna de escra
vatura Gil de sf1'Vidão involuntária, salvo tratando-se dp punição
de um erime e tendo sido o autor legalmente condenado" (Consti
tuição dos Estados Unidos da América).

"Art. 19 O~ homens nascem esio livres e ij;uais em direitos.....

Art. 49 A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que
não prejudique a outrem: assim,' o exercido dos direitos naturais
de cada homem náo tem por limites senão os que asseguram aos
outros membros da sociedade o gero dos mesmos direitos. Estes
limites apenas podem ser determinados pela lei.

Art. 79 Ninguém pode ser acusado, preso Ou detido. senão
nos casos detenninados pela lei e de acoúlo COm as formas por
['.~ta prescritas ... " (Declaração t:Uw; Direitos elo Homem e do Cida
dão - França -, de 26-8-1789, constituindo direito em vigor,
objeto de remissão da vigente Constituição em seu preâmbulo).

"Art. 13. A liberdade pessolll é invloláve\.
I

Niio se admite forma alguma. de detenção, de inspeção ou
de busca pessoal, nem qualquer outra resli'ição à liberdade pessoal
senão por ato fundamentado da 8utoridllde judicial, nos casos e
nOs tennos da lei ....................•.................... ,

Art. 16. Qualquer cidadãoppde circular e pennanecer li·
vremcnte em qualquer parte do território nacional, salvo os limites
em geral estabelecidos por lei , , , "
{Constítuiçei(} dll Repú1Jlica ltalianrt, 27 de dezembro de 1947) .
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"I - ])os direitos fundarnr-ntnis

Art. 19 A dignidade da ppssoa Jmmana é sagrad<1. Todos os
a~('nl('s da autoridade pública têm o r1Pver ahsolnto de a respcítar
e protc~er.

2. O povo alcnüo H'conhpcc, pois. a c'xistc\ncía de direitos
do homem, invioláveis (' inalienáveis, como fundamento de toda
ri comunidade humana, da paz e da jllstic,:a no mundo.

3. Os direitos fundamentais aqui enunciados comtituem
prrceitos jurídicos dil'ctaml'ntp aplie,ín'is, <}lW vinculam os Pode
res Legislativo, Executivo e .ll1dicial.

ArL 2/!

.:2. A 1ilwrcbc1 c' da pessoa I'· in\'Íolúvl'1. SI"1 a ki pode
I'('.~trjngi, C'5W'S dirf'ilos" (CfJllst itJliçtio rfl1 RepríMica Federal Ale
mil, Lei fundamcnLl1 ch' 2.'3-5-49).

"Art. 5':' .~ Conr...deraçüo garante aos c:.mtiies o territ6rio, a
soberania dent;-o dos .!imites fixados no art. 3(), <l.~ slIas Constitui-
ções, a liberdade e os direitm do povo "
(Constituição da Confederação StlÍça. 29-,1-1S74, atualizada até
:H-12-19(9) .

Assim se expressa a no.;;sa Carta FU1llbnwntal (F.mC'TH1a Constitucional
nO 1/69):

"Art. 15.3. A COllstituiçJo assegura aos brasi1eirm e aos es
trangeiros residC'ntes no Paí, a inviolabllidade dos direitos ('ÜneCl'
nentes i\ vida, ti liberdade, :l segurança e 2l propriedade, nos ter
mOs seguintes:

§ J:2. :\inguérn será orC'SD 5!)llâo em flagrante ddito ou por
ordem f'scrita de autoridade competente. A lei disporá sobre a
prestação de fiança. A prisão 011 detenção de qualquer pessoa será
imediatamente (,oH\unicada ao juiz ("tllnpett'nte, que a relax:uú, se
não for legal.

§ 20, Dar-se-á lwbca.~ rorp!l8 sempre que alguém sofrer ou
s~~ ach:tr ameaçado de sofrer violéncia Ou l'oação em sua liberdade
de loeomoçii.o, por ilegalidade ou abuso de podC'r.

-----~ -_. -_.__._-~- ----_._~--~.
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Como observa SlOOU (Garantias..., p. 37), r'um excurso pelas páginas
de quase todas as Cartas constitucionai~1vigentes, a quase unanimidade
deste quartel de século permite observar como elas se comportam na
garantia dos direitos coletivos (.,.; OS estatut06 básicos nacionais as con·
sagram, num compromisso formal, solene e irrenunciável, contrafdo não
apenas com seus jurisdicionad&.>, porém com o homem de todos os qua~

drantes do mundo, comunheiro sem dúvida dos meSmos direitos coletivos,
como se lê no pórtico da Declaração universal: Todos os seres humanos
nascem liVTef> {' ip;\Hlif> em di~nil~adc e direitos ... "

Assim, fi maioria das Constituições e:nfoca concretamente o ius manen·
di, ambulandi, eundi ultro citroque, visaDdo sua proteção, estatuindo sobre
o respeito deste sagrado direito até mesmo por parte do próprio Estado, o
que se verifica através do instituto do habeas corpus, o qual, conquanto
tenha suas raízes fincadas na MOf!,na Charta Uberlafum, em seu § 29 (que
acabou sendo desrespeitada, esquecida, ~stergada a cada passo e ·sem
garantias sérias. sem remédios irretorqu{veís, estava exposta ora às deci
sões cobarde!'. de certos jU\7.es, ora às interpretações dos partidários cb
prerrogativa" - PON'TES DE MmA~l)A, op. cft., p. 55), passando pelo Btn Oi
Rights (de mesmo depois da petição de! Direitos, as ordens de habeM
corpus eram denegadas a cada momento .•. muitas vezes, o que era bem
pior, drsobed...ddas". PO:'\"TES. p. 55}, ch('~ndo..~e ao /labeas Corpus Act
(1679), que, embora imperf('ilo comO demonstm P{)~TF.S DE MIRA~D.~ 

op cito -, pode ser considerado como a pedra angular da defesa e da garan·
tia à liberdade, atingindo () estado de direito. onde o habeas corpus se'
aprimora pela exaltação do sentido de Jiherdade.

Para PAULO BONAVlDES - op, cito - "o l?stndo de direito aparece histo
ricamente como criação ideológica da sociedade burguesa, de suas lutas
contra o absolutismo. A. Constituição escrita é o coroamento desse ideal, a
na.~cente legítima de uma ordem limitativa do poder numa escala de valo
re" cuja hierarquia ('omeça com () indivíduo, prOss('gue ('om a sociedade
e termina com o Estado, () último dos tr~ IValm('s",

Por essa conceituação, podemos assimilar um sentido de evolução - o
mesmo sentido que subsiste no eonceito de liberdade e no pr6prio instituto
que a resguarda.

Deste modo, ~onquanto a liberdade haja nascido com o próprio ho·
mem, o seu anjo tutelar sÓ vem a surgir numa fase bem posterior da história
da humanidade (1215... 1679 ... ), todavia, num momC'lIto em quI:' o
direito era ainda bastante incipiente, sendo tão-som('nte () "droit du plus
fort" a que se refere ROUSSEAU em seu COJItmto Social, c quando ainda
não lie podia falar em Estado (em realidade, só se pode falar em Estado
na Idade Moderna - o ESTADO MODERNO, que tende a evoluir em
ESTADO DE DIREITO).
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Assim é que a evolução do conceito de liberdade e de suas garantias
está adstrita à evolução do conceito de Estado,

Se tomarmos por base o ano de 12V5, em que foi assinada a Carta por
João sem Terra, partiríamos de plena Idade Média e teríamos de nos refe
rir a um "Estado Medievar (se é qlle este existiu, como Estado), com
limites jurisdicionais confusos, direito emirJfntemente consuetudinário, or
denamento não unific.:ado, "E~tado" lli"W nacional, n~lo unitário, nào sobe
rano, presa do sistema feudal, com prcdominànda de ]oca[ísmos, o jmpera
dor com pretensões de ser universal (sua autoridade não conhecia limites),
etc. O Estado Moderno (verdadeiramente () E.'ltado - embora não queira
mos discutir a questão nesta monografia: se houve ou não F,.'.tado na Idade
Média, se se poàe precisar uma faixa temporal a que se denomine Idade
Média, se EstadQ seria apenas o chamado Estado Moderno, se Estado,
Estado ~10derno e estado de direito são denominações equivalentes, etc... )
surge negando a tudo isso, mercê do rompimento com o papado, do des
pontar de nacionalidades, da unifícaçao territorial, do enleixamcnto do
pocier, etc.,. E se apedeil,'ltH ('om 3 nwior \'alia aos dMmad().~ direitos
humanos, sendo, na lição de NELSO~ SALDAl'lHA. (Estado de Dif'eito, Libe1'
dades e Garantias, op. dt., p. 39), "tarefa inicial e não diHcil do liberalis
mo destacar, de dentro desses direitos, as liberdades, cuja acepção plural,
de resto, tinha antecedentes na Magna Carta e em outroo documentos pré
liberais", caracterizando-se, então, as liberdades "quase axiomaticamente
como direitos, na elaboração da nova ordem s6cio-politica nascida das
revoluções liberais", entrando, ditas liberdades, "nas Constituições como
conteúdos substanciais do núcleo de prerrogativas que o Estado encontra
no ser }wmmlO ('ornO coi~a anterior à sua lJr('~('IJ(;a: ;)111 prior no ~('ntid()

lógico e prioritário no sentido axio16gico". Começa, assim, o Estado Moder.
no a caminhar em diref,'ão ao estado de direito, o qual. no dizer de DEL
VEccmo, op. cit., p. 271, u[}roveitanc!o um {'!elllento da cl()utrill~ kantiana,
é aquele que reconhece "o valor da personalidade e, pOr conseguinte, o
dever de limitar a sua própria atividade, sempre que esta ameaçar destruir
aquele valor", certo ainda que "o Estado não deverá, sobretudo, invadir o
foro 'otimo da consciência indiViduaI com exigênc:ia.'i arbitrárias, nem
tampouco suprimir a iniciativa e a concorrência individuais"', E mais:
.. . .. que cada .um de seus atos" (do Estado) "tenha sempre por funda
mento a lei como manífestação da vontade geral" (p. 272). E em lapidar
ft>rIDL1la, () mesmo DEL VE<:CCHIO: "}\ antítese entre indivíduo e sociedade
encontrou, assim, no Estado a sua superação racional. O Estado é o órgão
supremo do direito. O direito é uma emanação da natureza humana. O
Estado é, pois, o próprio homem C'omiderado suh s-pede iuris". Para DEL

VF..GCmo, p. 274, devem ser pontos cardeais do Estado Moderno a soberania
da lei, o direito de todos os cidadãos a participarem na sua formação e a
igualdade dos mesmos perante a lei. Lei como fruto da elaboração do Esta
do-Jegish,dnr, por delegação cio povo (' slIj('ita ao controle do Estado-juiz:
"0 Poder Le,!{i.'>'JQtivo edita fi J(>j; outro órgão aprecia-lhe fi cOJllpatibilidade
('om a Constituição" (PONTES DE MIRANDA, Tratado ... , p. 40), Por tudo

------- ._- ._....__ .. _-------
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isto. a.fnda ceminhando de mãos dadas com Da. VEOCHIO, "o Estado é e
deve ser um estodo de direito e não um estado absoluto Ou de polícia·,
tudo pressupondo sempre a noção jurldica de ddadão, inteiramente em·
nha às ideologias e estruturas medievais, cliuul onde surgiu a Magna Chorta
(e, também por isto: por não se conceber o homem como cidadão, daí a
reação), semente do habeas C01pf~9, instituto que ascende a seu maior apo
geu com o esUJdo de direito, sendo. deste. uma das mal! fortes. senão a mais
forte, formas de expressão (estado de direito, sim; não, todavia, nos moldt's
da doutrina de KEr.sEN pela qua1 o Estado é, por si mesmo, estado de
direito, sendo. assim. estado de direito aquele onae pontificara o ~acionai

Socialismo de Hitler - o que. sem sombra de dúvida, é uma i.nominável
heresia). No estado de direito, de se ressaltar, encontra-se o htlbeatt corpuI,
em sua Constituição (votada pelo Poder Constituinte legitimamente posto
pela vontade popular), inscrito com letras áe ouro, (.'Om O traço firme e
indelével com o quald~ estar, tambe§m, inscritos todos os demais direi·
tos do homem e do cidadlo.

4. O habeas corpus - suas origens; di8éulsõo

Não discutiremos. aqui, por ocjos~ a nature:za jurídica do habeas
corpus, sua aplicabilidade, aspectos legais e jurisprudência, o direito
positivo, enfim, nenhum outro aspecto senáo Q da gênese do instituto,
que é o que, realmente, neste estudo, nos interessa. Presuntivllmente,
daremos todos os demais aspectos por conhecidos - por motivos práticos
e parA que não se alongue desnecessariamente () tema ora tratado, posto
que limitad{l espacialmente em nossa tarefa.

Ordinariamente, tem-se dito que a origem do habeas corpus finca·~e

no ano de 1215, na Iuglaterra de Jooo Sem Terra, na Magna Charta
Liberlatum. Assim o afirmam até mesmo aqueles que têm sugerido serem
os interdicta romanos a origem mais remota do remedwm furis constitu
cional e modemamente consagrado. Entre es.'les ilutores se aIÚlha o DOSSO

PO?l."TES DE MIRANDA:

"JOÃO SEM TERRA. - Os principias essenciais do habeus
corpus vêm, na Inglaterra, do ano 1215. Foi no Capitulo 29 da
'Magna Charta Libertatum' que se calcaram, através das idades,
as demais conquistas do povo inglês ~aTa a garantia prtftioo,
imediata e utilit4ria da liberdade física (POl\"TES DE Ml1\ANDA,
História e Prática . . " op. cit., p. 9) .

... .. Não havia. então, qualquer remédio juridico que, por
suas virtudes. se lhe pudesse atribuir o ser fontE" do hDbeas r»rpus",
que· -é posterior à próprio. Ma,lQtJ Charta, de onde procede.
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contudo, em seus princípios de direito público subjetivo" (nossos
os grifos) (POXTES DE MIRANDA, IlistórÚJ .. .", pp. 22/23}.

Assim se refere MAGALHÃES NORONHA in Curso ... , op. cit., p. 384,
às origens do writ:

"Historiadores e juristas apontam a origem do habeas corpus
na Magna CMrta do Rei João Sem Terra, obrigado a outorgá-h
sob a pressão dos 'barões de ferro', em 19 de junho de 1215, nos
campos de Runnymead".

No mesmo diapasão, SARm MALUF, op. cit., p. 395:

"O instituto do habeas corpus tem sua história ligada ao
marco inicial do constitucionalismo inglês: a Magna Carta de
1215."

RALF LoPES PINHEIRO, op. dt., p. 54, ao analisar a Magna Carta e os
procederes de João Sem Terra, preleciona:

"Tais promessas nem sempre foram cumpridas por João Sem
Terra, mas, de qualquer forma, estavam ali escritas e asseguradas
as garantias individuais dos cidadãos. E dessas garantias derivam
e se acham incorporados às Constituições dos povos livres Os se·
guintes preceitos:

a) ( ); b) ( ); ; e) o habeas corpus; f( ( .. .r
Com efeito, a origem do habeas corpus está, como historicamente

consagrado, na Magna Charta Libertatum, e é a partir dela que vemos o
instituto evoluir e chegar aos nOssOs dias, mantidos os indeléveis liames 
coisa inconstatável quanto aos interdicta, se Os tomamos por origem: os
interdicta, conquanto garantissem a liberdade de ir e vir como faz o habeaa
corpus (e este, o único ponto de i<lentidade), o faziam de forma bastante
diversa deste, inclusive tendo natureza distinta da do writ, como teremos
oportunidade de verificar no item n9 5 do presente trabalho.

Se, como afirmou RUI BARBOSA, o habea8 corpus pode ser entendido
COmo "a ordem dada pelo juiz ao coator a fim de fazer cessar a coação",
de se entender que, no caso do HC, a coação se origina no pr6prio Poder
Público (autoridade coatora), enquanto nos interditos a coação era
em geral exercida por um particular sobre outro (neste ponto um reparo
ainda: se o HC é medida fundamentalmente aplicável contra ato da auto
ridade, ou se também contra particular. Diz BOLIVAR PEDROTTI MALGARÉ,

op. cit., pp. 16/17: "Há duas correntes que discutem esse assunto: uma
entendendo que o habeas corpus só tem cabimento se a coação ilegal
provém de ato de autoridade; a outra, muito forte, entende que o HC
sempre tem cabimento, bastando que a liberdade de locomoção de uma
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pessoa esteja sofrendo constrangimento ou coação ilegal, pouco impor
tando para efeito do cabimento da medH1a, de quem parta a ilegalidade
. .. Há, porém, quem sustente que o remédio para fazer cessar uma
coação ou ilegalidade praticada por um particular deveria ser buscado
não através do Hc, mas por medidas outra$ constantes da legislação
penal ... ") , Daí o concluir-se que, DO caso do HC, o Estado busca
controlar os seus próprios atm, investindo contra seus prepostos em defesa
do power of locomotion de seus súditOfl; i já no caso dos interdicta, o Es·
tado investia contra particulares apenas, posto que 05 seus próprios atos
eram intangíveis e insusceptÍveís de reparo. E só esta diferença nos ha~ta

para que não admitamos os interdicta como origem do HC,

A e~ressà{) habeas corpus procede do latim e, em sentido literal.
significa tome o corpo" (habeas, cubjuntlvo de habeo, es, habui, habttum,
Mbere - possuir, tomar posse --l- corpus, corporis = corpo). Menos
literalmente, significa que se tome a pessoa e se apresente ao juiz, que a
julgará. O cerne do HC está na máxima c()ntida na vetusta Magna Cliarta,
em que nuUu9 liber homo capiatur.

PONTES DE MIRANDA, op. cit. (lU~áritl e PrÓtica .. ,), p. 2.'3. elneid'l:

"Habeas corpus eram as palavras iniciais da fórmula do mandado
que o tribunal comeetente concedia, endereçado a 'luantos tivessem em
seu poder, ou guarCla, o corpo do detido", literalmente: "'toma o corpo
deste detido e vem submeter ao tribunal o homem e o easo",

Vozes isoladas apontam outras origens para o HC, f:; o que informa
VICENTE SABtNO JÚNIOR, op. cit., p. 18: "Outros escritores, como GUll.HF.R
ME ONCON, fazem remontar esses princípios à época de Henrique UI
(1154-1189), com sua Carta ... " ( ... ) « ••• E não falta quem aponte,
como antepassado ou precursor desse remédio, certa medida adotada em
plena: Idade Média, noTuero de Le6n (1188), como conseqüência do pacto
poHtico-civil entre o reino e Dom Afonso IX, em que se traçam limitações
progressivas ao poder absoluto dos reis."

Informa RALPH 1.JJ,PES PINHEIRO - 0». cito - citando JAYME D:f. AI.TA

VILA, que muitas das disposições do HC já apareciam em leis anteriores,
como os Estatutos da Paz, de 1022, editados .pelo Rei Luís, o Gordo.

E" O próprio Vla:NTE SABlNO JÚNIOR quem informa (p. 19): "O que
se sabe de positivo é que a mais antiga manifestação legal de ~arantia

da liberdade humana, pelo menos a do horttsm lw..e" (grifamos), 'encon
tra-se no direito romano, inserta no livro 4'3. título 29, 00 Dígesto, repre
sentada pelo interdito De homine libero e.dúbendo: Ait Praetor - Quem
liberum dolo maIo retines, exhibeas; Hoc. interdictum proponitw: tuendae
libertatis causa: videlicet. ne homines liberi retineantur a quoquam."
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Data venia, discordamos do alentado Autor, pelas mesmas razões que
adotamos ao longo do presente trabalho, aduzindo, ainda, que forte argu
mento nos fornece o próprio VlCEl\'TE SABIND JÚNIOR no trecho supra
transcrito, exatamente na frase por nós grifada: "pelo menos a do homem
livre", o que lembra claramente a escravatura romana, que só pode escan
dalizar a consciência jurídica vigente e que é incompatível totalmente
COm os princípios e vaIores que norteiam o instituto do RC, inclusive o
valor (natural) liberdade, que é Ínsito à dita consciência e a partir dela
mensurável, quer objetivamente, quer subjetivamente, como dado sensível
guP, como todo dado do chamado direito natural, 'no puede ser sino expe
rimentado, no ensenado; se vivl', no se inventa, ni se descubre, ni se inves
tiga". .. "porque no es una realidad de la conciencia, sino una entidad
dada siempre. .. antes de toda posible refIexi6n sobre ella, una entidad
qUE' no hace vinculante por obra de la conciencia, ni ~ana en obliga
toriedad por obra de su raeionalización" (WOLF, op. cito p. 214). E é
Ínsito o valor liberdade à consciência jurídica porque o homem é natural
mente livre e O "elementar desejo de ser livre é a força por trás de todas
as liberdades, velhas e novas", Com "pouca necessidade de explicar o que
é esse desejo", o qual "alguns de nós o descobriram de modos inesque
cíveis" (RALF DAHRENDORF, op. cit.).

Se, por um lado, como já dissemos em o item nÇl 2 do presente traba
lho, não havia em Roma o devido respeito à liberdade do homem, em face
do Poder Público, ;por outro lado não se deve encarar esse desapreço
como total pela liberdade humana, nem que o sentimento de liberdade
estaria entorpecido no ser humano. Como assevera 5mou in Garantias . ...
op. cit., p. 14, "nos códigos romanos ... se repete que todo homem, por
direito natural, é livre, afirmativa que se encontra em D.4O.10.11 e C.6.S e
7.24. O homem livre" (e pela expressão "homem livre" nos é sugerida a
existência do escravo) "devia permanecer nesse estado e, contra Os atos
que lhe cerceassem a liberdade, se erguiam remédios enérgicos, quando
menos enfáticas declarações de direitos". "O que ocorria em desfavor
dessas declarações é que não havia como contrapô-las aos governos, enér
gicas como fossem, em frente dos particulares" (o que é completamente
contrário às diretrizes que regem o BC, dirigido, principalmente. contra o
arbítrio dos agentes do Poder Público - o que é conclusivo em lavor de
nossa tese. Ressaltamos, ao ensejo, que esse respeito I'elativo à liberdade
humana, sobre o qual falamos linhas acima, não nos permite vislumbrar
nos interditos a origem romana do HC: o respeito à liberdade, aí, d~ve

ser rotaI). Prossegue 8mou: "... era da peculiaridade do direito romano
que o Estado não 'Podia ser acionaào."

Assim, não podemos ver, ComO origem do BC, os interditos. E insisti
mos na origem inglesa (1215) do instituto, origem que - o que é impor
tante - não é s6 do HC, também do consagrado princípio do nullum
crimen, o qual, conforme argumenta SEBASTIAN SoLER - op. cit., p. 12 
"n'est pas sorti, complet et achevé de la téte de Minerve pour se projeter,
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invarié ct ínvariabJe, sur J'Histoire", mas, COID<> bem demonstrado pelo
renomado Autor, teve sua origem no ~ 29 da Carta de João Sem Terra,
que é o aHa, COmo dissemos, não só do He, também do principio da
anterioridade da lei, sendo certo que "apres la Grande Cl\arte, il y a eu
encore en Anglaterre de nombreux bill8, of atteinders et en France, de
nombreuses Leffrea cU oochet" (SOLER, op. cit.). O § 29 da Magna Carta
"doit être considéré comme une fonne primitive qui n'en viendra que
postérieurement, en réaJité de.> sii~des apres, à mettre l'accent SUl l'exigencc
de la priorité de la loi par rapport au fait".

Assim é que, sobretudo por terem origens comuns, o nullum crimetl
e o He caminham de mãos dadas ate Os nossos días e continuam a cons
tituir culminàncias dentro do estado de direito - o que, absolutamente,
não ocorreu em Roma, em nenhum de seus estádios.

E, se, por um lado, em Roma não havía uma tradição de liberdade 
já que, aí, se consagnva a escravatura -, na Inglaterra se objetivava a
mantença daquilo que o povo entendia como algo que já lhe peitem:ia:
"We must vindkate OUI" ancient liberties, we must reinforce tbe laws
made by our ancestors", diziam as petições de direitos apresentadas aos
príncipes.

Assim, ROMA e INGLATERRA, duas cons{'ü~ncias hem distinta.~;

INTERDITOS c HABEAS CORPUS, dois f:utos estanques dessas distin.
tas consciências ...

5. Os inte1'ditos. O interdictum de hamine libero emibendc

O vocábulD intcrdicta (sing. itltemictum) possui a seguinte etimo
logia: inter (entre) -1- didm, a, um (part. passado do verbo dilco, is, Ui,
ere = dizer), donde o verbo interdicere> significando interdizer, inter
ditar, decretar, enfim, prolatar decisãO terminati"a de um BUgio: inter
duas dictum ("dito entre dois" litigantes.).

Eram os interditos ordenações proferidas pelos Magistrados, objeti
vando que certos acontecimentos se con~assem, criando-se, mantendo
se ou recompondo-se situações, até que a causa. fosse mais detidamente
examinada com vistas a uma futura decisãO definitiva.

Os interdicta tinham, priocipahnente, 10 earâter possessório e, basica
mente, até Justiniano, dividiam-se em dua~ classes: os de retenção Ou de
manutenção de posse (retinendae PQsses8ÍOJlÍB cavsa) c os de recuperação
ou de reintegração de posse (recupe1a.ndae poareasionts C4W8d), embora
existissem, ainda, os destinados à condução àos filhos (de lfberia ducendi8),
a fazer exibir os filhos (de liberis exhibendis), de fazer exibir a mulher
casada (de uxore ducendo veZ exhibenda) ,I aos quais, no fundo, podemos
considerar cOmO possess6rios, posto que, para o paterfamUJaa, um filho
Ou a mulher não tinham o sentido hodierno,1 sim uma conotação de simples
res e, naturalmente, passiveis de posse.

--------
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JOsÉ CARLOS MOREmA ALVES, Op. cit., p. 263, informa que "no período
clássico os interditos eram numerosos. Assim, permitiam ao paterfamilias
reaver o fiUusfamilia8 (ou a mulher in manu) retido por um estranho".
(O que não comporta nenhum paralelismo com o HC, até mesmo porque
era providência intentada por particular em face de outro particular.)

Enorme foi a importância dos interditos no direito romano e de tal
forma que foram absorvidos pelo direito moderno. No Brasil, eles evo
luíram e se apresentaram em diversas formas e aspectos. Adaptaram-se
contemporaneamente, modificaram-se, tomaram aspecto de ações, como
no caso dos interditos retinendae e recuperandae possessionis, que cons
tituem fundamentos importantes das ações possess6rias em nosso direito
positivo privado.

No tocante ao interdictum dR, homine libero exhibendo (e o direito
romano conheceu vários interditos exibitórios), autores há que afirmam
ter sido tal instituto a "origem e raiz mais remota" do habeas corpus,
como o douto PINro FERREIRA (in Enciclopédia Saraíva do Díreíto, op.
cit., p. 305) ou o mestre PONTES DE MIRANDA, in História e Prática ... ,
op, cit., p. 21 e parte UI, opiniões contra as quais, venia concessa, nos
insurgimos, posto que, se de um lado há semelhanças entre os interditos
e o HC, ditos institutos não são senão semelhantes, não iguais, pesando,
assim, o fato de serem, aqueles, institutos de direito privado e este, de
direito público; mais: os primeiros visavam à tutela da liberdade amea
çada ou violada por um particular, enquanto o HC sugere, princi
palmente, a violação por parte do Estado através de seus prepostos, via
de ilegalidade ou abuso de poder. Além do mais, não há, historicamente,
nenhuma indicação de evolução de um ao outro instituto, apenas um
enorme espaço de tempo a intermediá-los, espaço-temporal, em que vamOS
constatar apenas o permanente desejo de proteção à liberdade, eviden
ciado através de esforços jurídicos estanques. Ao demais, é inescusável
que, ao se afirmar que uma coisa tem origem em outra, necessária a
constatação de liames entre a fonte primária e o derivado. E, in cosu,
esses liames inexistem, sendo que, em lugar deles, apenas um vazio espaço
temporal, não adiantando que tais ou quais doutrinadores - mesmo usan
do de argumentos de autoridade - afirmem da originariedade apenas
pela constatação de semelhança (e não de liames e de necessária evolução
do instituto dito original). € o que demonstra a literatura a respeito,
mesmo sob as peremptórias alegações de que o HC tem sua origem nos
ínterdicta.

Por outro lado, sustentamos - e o fazemos em vários pontos deste
trabalho - o total distanciamento entre os institutos sob análise, mercê,
inclusive, da disparidade existente entre o tratamento dado ao bem liber
dade no direito romano (o conceito de liberdade entre os romanos) e
O vigente entendimento liberal de liberdade. A esse pr~sito, cai como
uma luva a afinnativa de Smou (As Garantias .. " p. 12) de que '"em
Roma, em qualquer dos três estádios de sua longa hist6ria cobrindo
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treze séculos ( ... ), tampouco ali, dizíamos, se pode apontaI respeito à
liberdade do homem em face do puder público. A única garantia a obsta
culizar 05 possíveis abusos de poder coDsi>tia na acusação do magistrado
(funcionário) quando expirasse o tempo. em gera~ de um ano. do múnus
em que fora investido. O Estado romlUlC não podia ser acionado, não
respondia pOI seus agentes, nem mesmo admitkz ação contra ele,r (gri.
famos). Logo, nio poderia admitir o direito romano o ne nos moldes em
que tal instituto é, lealmente, admitido. Como bem demonstram ALVARO

VILAçA. AzEvEDO (Interdicta, C'p. cil.) e· DoMINGOS SÁvro BRANDÃo LIMA
(lnterdicta adipis<:endae P06sess-íonis, etc., op. dt.), vários foram os inter
~itos (quase sempre possessórios) de lJue se valeu o direito romano para
a resolução das quae6tio ~nterduos, isto "além do procedimento per for
mulam ( ... ) da extraordinária cognitfa" (DoMINGOS SÁVIO BRANDÃo,
Interdk:tum, op. dt.). e das legis acHo.

A determinação da origem do procedimento interditaI, apesar das
exaustivas pesquisas, continua bastante ob6cura;. há falta de elementos e
dados precisos para se dizer quando tal procedimento comt.'Çou a ser
usado, admitindo alguns autores a possihilidade de que haja sido ao
tempo das ações da lei (na esfera administrativa), sendo certo que ao
tempo da Lei das XII Tábuas "já existiam interditos para proteger situa
ções e interesses que ainda não gozavam da tutela, como ainda para
certos direitos que estavam protegiaos na referida lei" {DOMINGOS SAVlO,

Interdktum). Mais tarde, com [) procedimento p6r formultJm, nOvos inter
ditos, ao lado dos antigos, vieram a acentllar a diferença entre interoictum
e actio como dois modos distin~os de tutela juridica, chegando os inter
ditos a serem muito numerosos, ('Ilsejaoo<\ oomo demonstra SARA CoRREIA

(lnterdictum lI, op. cit.), divisões múltiplas, tanto do ponto de vista da
fonna como do fundo.

Como salienta PlSTO FvnlEl1lA (Interditos, op. cit.), "os interditos
têm uma fundamentação histórica e social na necessidade prática do
direito", não sendo viável "a existência do direito sem uma garantia obje
tiva. mesmo à distância, que é a coercibilidade". Por isso, certos interesses
e situações permaneciam sem proteção de ~çã<>- legal e, assim, os inter
ditos foram criados e tiveram sua origem.: Dest,s - e Pn-im FElffiED\A
enumera 41 - o Il\"TERDICTUM DE HOMINE LIBERO EXHIBENOO
é que, de perto, mais nos interessa.

Relacionado entre os interditos exibitóriOs (não há, nestes, pelo menOs
diretamente, o caráter possessório), o fnterdfctum de hotmne Ubero
exhibendo, ao lado do interdictum de libe1U exh1bendis, era ação prin
cipal para restituir-se a um homem livre SUQ faculdade- de ir, ficar e vir
(D., de üheris exhibendis, item ducendis, 43.30; C. de Ubet'Í8 e:rhU1endi8
seu ducendis et de homine libero exhibendc, 8, S~ D. de homtne libero
exhOJendo, 43, 29; GAlO IV, ~ 182; L. 2 § 7; D .. de int6f'dictis sWe extra-
ordinarlis actionibU8, quae pro his cornpetunt, 43, 1).
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Apenas, como já demonstrado, os interditos eram requeridos contra
particulares, jamais, por impossibilidade jurídica, contra funcionários do
Estado romano, nesta qualidade, o que distancia sobremaneira os inter
ditos do HC, cuja ratio essendi maior é exatamente a tutela da liberdade
individual em face da autoridade do Estado por atos de seus prepostos,
violadores, estes, da liberdade de locomoção.

o interdito de homine libero exhibendo, que é o que, aqui, redmente
nos interessa, neste cotejo com o HC, surge como corolário de uma estru
tura social estratificada, dividida Cm classes sujeitas a tratamentos diver
sos, Ele se respaldava no fato de serem livres (ingênuos, libertos e
clientes) aqueles cujo status era necessário retomar. Assim, o decreto era
expedido pelo Pretor ante a restrição físÍCa individual, a pedido do coacto
ou de alguém por ele (mera semelhança com o HC, mera semelhança
procedimental), esbarrando-se, touavia, quando o fato coação partia do
Estado, via de seus funcionários, que não podia, ex vi legis, ser acionado
em qualquer hipótese, sob qualquer pretexto, e seus agentes, agindo em
seu nome, só após um ano de afastamento de seu munus publicum. Se a
coação provinha de um particular, era esse compelido a exibir o homem
ante O Pretor, ou, se motivos tivesse de manter o cárcere (como no caso
do devedor insolvente), promover a ação competente, produzir provas
e arrostar o ônus de uma possível sucumbência, como qualquer litigante.
Estes aspectos nos parecem definitivos, por si s6s, para negarmos que
sejam os interditos origem do instituto do habea.y corpus, a par dos demais
apontados no curso desta monografia.

6. Conclusões

Apesar de autores de peso sempre se referirem aos interditos do
direito romano, ao tratarem do 'wbcas corptls, como sendo aqueles a
origem deste, tal vinculação - assim () entendemos - inexiste, pE'las
várias razões que apontamos ao longo da presente monografia, não sendo,
pelo exposto, os iriderdicta a remota semente do HC, her6ico remédio
constitucional contra as turbações da liberdade pessoal de ir, vir e per
manecer - the pou;er of locomotion referido pelos ingleses.

Diferentemente dos interdícta, o haheas crJrrms (e, aí, também mIl
ponto de diferença - um dos muitos pontos) é conquista da humanidade
e, como tal, enquadrado na lapidar frase de VON JIIElUNG com a qual
abrimos o presente trabalho e que, a seguir, traduzimos:

"Todo direito que existe no mundo foi alcançado atraves de
luta: seus postulados mais importantes tiveram de ser conquis
tados num combate contra as cortes dos opositores; todo e qual
quer direito, seja o direito dum povo, seja o direito dum inm
víduo, só se afirma através duma disposição ininterrupta para
a luta."
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A prática do processo legislativo

ROSL'lETHE MO:'\TEIRO SOARES

Assessora da C'tmara dos Deputados

lntroduçefu

o título nos convida a iniciar este texto explicitando o fato
de que, no Congresso, só se dá, formalmente, uma parte do pro
cesso legislativo - a parte visivel do iceberg. Antes dela, e para
lelamente, sem eventos formais ou documentação, todo um pro
cesso de negociação se estende, às vezes intra e extrafronteira
estadual e nacional (1).

A tendência à descentralização não é típica do Brasil. Pelo
contrário, o poder centralizado íá era uma herança brasileira e
elevou-se ainda mais nos recentes anos de governo autoritário. E
não apenas devido ao autoritarismo, mas em conseqüência também
de termos completado um estágio de desenvolvimento com a criação
de uma estrutura tecnoburocrática ampla, já que nosso progresso
tem sido um processo basicamente induzido e) pelo governo, pre
sidencialista por excelência (3).

Por outro lado, nosso sistema, de nuances capitalistas, porém
quase socialista na sua forma de aplicação, torna O Governo o
maior comprador do sistema. Desnecessário dizer~se que o maior
cliente do sistema "capitalista" torna-se também o dispenseiro de

( 1) SOARES, R. M. Conferência sobre Legislativos, Chicago, 1973,

(2) FURTADO, Celso. Um Projeto para o Bra8Ü, 1968

( 3) Sua Maje8tade o Presittente.
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favores (provável futuro governo de wellare). 1:, ainda, o &Ivo
principal de atenção de todos os demais agentes soeiais. Como
maior comprador, o ctExecutivo" passa a ser, pratieamente, "o
governo". Ele dá a tônica. dos demal.s processos polftlcos (t) que
compõem o Estada enquanto a. democracia não se plurallza. Os
demais poderes se tornam menores, na medida em que não inau
guram pontes, nem estrada.s. nem escolas.

Entretanto, mesmo a legislação proposta pelo Executivo, e a
que ~te poder emite, em usurpação da função legislativa, classi
camente sediada no Congresso, tem, freqüentementeJ origem nas
negociações de parlamentares, com ba$& eleitorais e partidárias.
Até 88 normas de dtsciplinamento dos programas, nos Departa
mentos, têm origem nas pressões parlamentares, na sua função de
veículo de comunicação dos eleitores a todos os niveis de jurisdiçio.

O relacionamento que antecede a. ,formalização da norma pode
ter invertida sua tônica vetorial, como na caso brasileiro. Só em
casos excepcionais, quando envolve segredas, tais como estratégia
de Implantação da própria norma e'), ou impacto para reversio
de conceito popular do poder dirigente, deixa de passar pela nego
ciação prévia. com parlamentares e seus a.ssociad08 polfticos.

Nos regimes de exceção, os agentes dessa negociação tornam-se
politicamente vinculados a líderes 'parlamenta.r~, mesmo que
tenham iniciado caneira como tecnocratas da. burocracia.. :& que
o homem, poUtico por natureza, em contado com a "coisa pública",
acaba por buscar nela a saciedade de sua necessidade natural de
aplauso e aprova.ção. Sua forma mais elevada é a transcendên
cia (6). A exposição ao públJco é que conduz o políticoJ mais fre
qüentemente, a situações de confronto e de conflito, em que ele
acaba por transcender-se na realizaçio do "bem público". Nem é
outra a razão pela qual se acredita na superloridade do colegiado
como principal guardIão dos objetivos f1naJs de qualquer .sociedade.

Os políticos podem desvirtuar-se, desviando-se dessa tendência
e bwcando o poder pelo poder, mas, a1nda. assim, a medida. de seu

( " ) LOWl. T. The End 01 Libera!~m.

( l) ) A eumplo do Plano Cruzado, mantido em aesredo pare. im~to popular e
Impedimento da especuJaçAo.

( 6) MYRDAL. Q. Dinllmica Ifa.r Mudemças Sodllil. Ed. Coorden&da, U172.
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sucesso permanece sendo o aplauso e aprovação das massas popu
lares e a vinculação de aliados, tantos quantos pos&ível. No caso do
político, em uma democracia, esse aplauso é essencial, porque é o
próprio voto.

Processo informal

O processo informal, prévio, que molda a legislação, pode ser
a sugestão, o pedido ou mesmo a percepção isolada do próprio
político, advinda do seu contacto com a comunidade, grupos de
interesse e repartições do Governo.

Ele continua, mesmo depois de iniciado o proceSBo formal, pelo
acompanhamento, pressão e negociação com pares e instâncias
superiores para aprovação do ato legislativo. Naturalmente, tam
bém é antecedido do apoio e de sua busca, ostensiva ou discreta
em forma de campanhas e do próprio voto.

Quando um parlamentar percebe a necessidade comunitária,
serve de veículo ou canal de comunicação do povo para a ins
tância que possa atendê-la. As vezes declina de sua condição de
legislador para recorrer diretamente ao Executivo quando a con
juntura é tal que, como no caso brasileiro recente e presente, aquele
poder detém as condições de atendimento pronto (7). Excetuadas
as condições menos democráticas como a nossa, parlamentares
normalmente pressionariam o Executivo por ação e tomariam a
iniciativa da norma legal necessária no seu Parlamento.

Não é necessariamente o parlamentar que tem a primeira
percepção dessa necessidade. O elemento social deixa de buscá-lo,
o que deve ser, muito provavelmente, o nosso caso no passado
recente, na medida em que percebe que suas iniciativas não têm
eficácia ou eficiência. Naturalmente passa. a procurar outros canais,
que acabam por evidenciar novos potenciais de representatividade
politica e democrática, desaguando, eventualmente, no Parlamento
quando a sociedade evolui para o pluripartidarismo ou pluralismo.

Nem é outro o motivo que faz do Secretário de Estado poten
cial concorrente dos votos do político já em exercício (e vice-versa),

( 7 ) A exemplo do caso das JWltall de Conciliação e Julgamento recentemente
aprovadas pelo Congresso, vetadas pele. Presidência. e reeditadas em projeto
do Executivo.
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no.s &tados em que os Secretários ofer~em mais poder simbólico
de política (11) que o exercício parlamentar.

& repartições do Executivo, por bso que durante um governo
autoritário são constante fonte de legislação substantiva (por melo
de portarias e atos), também podem, servir de veículos de comu
nicação da comunidade. Num processo aberto de democrada podem
levar diretamente ao Congresso as necessidades percebidas. Numa
democracia de bu!ocracia mais rígida e piramidal, poderiam con
duzir a informação da necessidade percebida a um nivel superior
de sua hierarquia interna.

Assim, quando o regime tende menos para a democracia, essas
negociações não passam de imposiçio. Se o pluralismo democrá
tico é apenas incipiente, há barganha interna apenas no Partido
ou coalizão que apóia o governo. Os, demais Partidos só entram
no processo de harganha à proporção que a democracia se está
consolidando.

Processo formal

O processo se formaUza em direç:ão à lei (excluídos os atos
normativos menores) com início na. I Carta Magna, que presen
temente prescreve também parte doa procedimentos legislativos
dentro do Congresso (0).

Constitucionalmente, são partes do processo legislativo:

Emendas à Constituição;
Leis Complementares à ConstJtuJçio;
Leis Ordinárias e Códigos;

Leis Delegadas;
Decre1;oo-Leis;
Decretos Legislativos;
Resoluções.

A tramitação de cada tipo de projeto é detalhada no Regimento
de cada Casa do Congresso. A titulo de exemplo, apresentamos
um quadro sinótlco da tramitação do projeto de lei e do projeto

(8) EDELMAN, T. Tlle Sllmbolic elfects 01 Porft1c•.

( 9) Art. (6 da Constituição Federal.

320 R. Int. legJal.....ma a. 23 ... 92 m./tI.a:. ]916



de resolução, sem detalhes, apenas ilustrativo de algumas palestras
que costumávam08 apresentar a estagiários freqüentando a Câma
ra (fig. I).

No Regimento toda a legislação prevista é apresentada sob a
forma de proíetos que integram o conjunto das proposições. Além
dos projeto.s, são proposições os requerimentos, emendas, pareceres
e indicações (fig. 11).

Todas. as proposições integram o processo legislativo formal e
mais os discursos, debates, audiências, inquéritos, trabalhos de
comissões, apreciação em Comissão e Plenárío até a remessa para
a Casa revisora ou sanção presidencial. As emendas à Constituição
e os decretos legislativos são promulgados pelo Congresso; as reso
luções, pela Casa que as emite (lO).

A prática. se dá a partir dos Deputados individualmente, das
Comissões e da Mesa; do Senado, na Câmara, e da Câmara, no
Senado; da Presidência da República (ponta do fluxo de comu
nicação do Poder Executivo na União) e dos Tribunais Federais.

Nem todas essas entidades iniciam qualquer tipo de pro
posição. TOdas podem ilÚciar projetos de lei. Os pareceres, reque
rimentos, emendas e indicações têm origem interna, bem como os
decretos legislativos, ainda que, no caso destes, a. motivação .seja
freqüentemente a solicitação da Presidência (11).

Os projetos de lei de iniciativa de parlamentares podem ter
início em ambas as Casas, servindo a outra como Câmara revisora.
Quando a iniciativa das leis é do Executivo, sua tramitação normal
(o mesmo se dá quando a mensagem se refere a legislação con
cernente a Tribunais) tem inicio na Câmara e a revisão se faz no
senado, exceto naquelas áreas previstaa na Constituição como
atribuição exclusIva do Senaào. Mas o Executivo pode exigir tra
mitação sumária de suas propostas nos termos do art. 51, § 2Q

(40 dias), quando, então, as duas Casas fazem apreciação conjunta

(lO) Reglm~nto Comum.

(U) A exemplo do que ocorre na homologação dos trataCi08 internacionais,
ex pclst, finnados inicialmente pelo Executivo e que, Por isso mesmo, só
podem ser homologados ou rejeitados. mll.S não emendados.
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da matéria; exceto quando se trata de Códigos, q1W! sio leis que
demandam estUd06 prolongados. O Congresso homologa ainda. 0&
decretos-leis, ou pode rejeitá-los. no; prazo de 60 dias, sem que a
rejeição signifique nulidade dos atos pratieados durante a aprecia
ção. Não pode, porém, emendá-los (I~).

Algumas vezes um assunto requer delegação (leis delegadas)
especifica, que é feita à Colllissão de qUalquer das Caau ou à
Presidência da Repúbltca por meio de uma. resolução. A resolução
é peça legislativa também de economia interna das casas do Con
gresso (11) .

Os projetos são distribuídos, deppiB &t verificadas pela Secre
taria-Geral a .sua correção gráfica 'e i pos.sJb1lldade de anexação a.
matéria Já em tramitação, a pelo mellOB uma Comissão e no mUi
m() a. três. Quando a uma SÓ, esta será a de Constituição e Justiça,
primeira pela qual todos os projetos: devetão passar. A Comissão
de Justiça pode mandar arquivar o projeto .se rejeitado por mais
de dois terços dos seus membros.

Em seguida, o processo é enviado a mais duas ComJssões para.
apreciação no mérito técnico. Prevê o Beglmento que deverá tor~

mar-se Comi.ssão Especial se o projeto for mais abrangente. Na
prática, porém, uma Comissão solicita-o da Presidência, se um
membro demonstra interesse no assunto e submete o requerimento
a seus pares com aprovação. Dlflcilmente um projeto, a menos que
esteja tramitando em regime de urgência, é negado à vista de uma
quarta ou quinta Comissão.

Há prazos para a apreciação em IComissão, mas eles não são
rígidos, exceto quando em tramitação urgente ou prloritâria,
quando, então, à falta de parecer, o projeto pode ser relatado em
Plenário, por um membro da Comissão ou por indicação da Pre
sidência da Mesa.

(12) MeMDD quando o recime busca um traAanento democratico, tem-se obIe1'.
\lado. no Brasn, que a.s estratégias de Qoferno. a ~ncla de seus proJetCIs,

&. presaio setorial e, sobretudo, um cond1Cllonamento polItico de aupremac1a
do Executivo sempre o conduz a emlUr decretos-leis e a. reCOlTer ~ 1mpollç1o
de prazos ao LeilsJat1vo.

(13) Art. 123 do Re8imePto Interna.
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Os projetos de resolução não vão às Comissões; são relatados
e apreciados pela Mesa antes de irem ao Plenário.

Antes da tramitação em Comissões, os projetos, e também os
requerimentos de informação, recebem numeração na Secretaria
Geral da Mesa e são publicados em avulsos, já com indicação das
Comissões a que devem ser submetidos, ou letra indicativa de que
já têm pareceres ou estão sendo apreciados em segunda discussão.
O autor pode requerer certo número de avulsos, a critério da Mesa,
para divulgação de sua proposta. Todos os projetos, enquanto
tramitando, são mantidos em avulsos, além do processo original
e cópias nas Comissões. Os avulsos estão à disposição dos parla
mentares e mesmo do público freqüentador das dependências da
Casa.

Propostas de emenda à Constituição têm um tratamento dife
renciado.

As Constituições analíticas como a nossa dão origem a modi~

ficaçães mais freqüentes que as gerais. Nossa Constituição de 1967
tem presentemente 26 emendas, além da 2~, que lhe prevê o fim
com a convocação da Constituinte para 1987.

Podem iniciar emendas à Constituição o Presidente da Repú
blica e o Congresso, este por meio de proposta com assinatura de
2/3 de cada Casa (14).

Alguns dos preceitos constitucionais são explicitados em lei
complementar, segunda na hierarquia das leis e que, por isso mes
mo, exige quorum próprIo (maioria absoluta dos votos das duas
Casas) para sua aprovação (art. 50 da CF).

o decreto legislativo é freqüentemente usado para homologar
atos diplomáticos, inclusive as viagens presidenciais.

A prática legislativa na.'l Comissões

Enquanto no Plenário se dá o ShC1W do processo legislativo,
nas COmissões há trabalho de bastidores e ensaios do espetáculo

(14) o art. 47 é a. versão a.tual do processo de emend9.8 à Constituição, que variou
freqUentemente nos últimos 20 a.nos, cada vez que o Executlvo desejava faci
litar ou dificultar mudanças à Constituição.
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principal. Ali as manobras artisticu, a arte do debate e do arre
batamento praticam-se com freqüên.cla, e os momentos uquentestl

são mais imprevistos que no Plenário. O debate tanto é poUtico
como técnico e é técnico-polt1co também. ·Como os regulamentos
são mais do tipo "mesa-redonda"; há um verdadeiro "be.te-bola"
entre adversários políticos e defensores de posiÇõe9 técnicas e fUo
sóticas. diferentes.

Tivemos oportunidade de assiBtlrl a debates do brllhante Dr.
Tancredo Neves, que, na sua extraordinária fluência, p~ um
craque de futebol driblando no dl.scurso os ataques e defesas de
seus adversários.

Os presidentes de Comissões têm grande poder na. sua área.
de ação, na medida em que distribuem &aS relatores (favoráveLs
ou contra) a matéria que deve passar pela sua Comissão. Esse
poder ampllar-se-á extraordinariamente quando, em vez de meras
implicações institucionais, como atualmente, os projetos tiverem
impUcitos e, por comeqüência, os relatórios e pareceres da COm1&9ão
sobre matéria econômico-f1nancelra (o. poder da bolsa).

se a. Comissão puder aprovar mat4r1& cOm despesa ou receita,
seu poder crescerá, tanto para os interasaa40s diretos como para
os controladores da referida despesa e receita, seus executores e
beneficiár:los.

Os relatores {ia matéria diBtribu1da nas Comissões freqüen
temente recorrem às assessorias de que !dispQem: as da Câmara ou
do Senado, do Estado, do Executivo e i de classes organizadas na
sociedade. Es.saB últimas tanto oferecem informação e opinião de
antemão como se transformam em grupos de pressão.

sendo recente ainda a abertura democrática. no Bra.sll. e coin
cidente com um movimento universal de desejo de particlpação
popular direta nos negócios públicos, o Congresso está. tendo difi
culdades pela. presença demasiadO ativa desses grupos 1188 arenas
decisórias. Tantas têm 81do, nos últ:ln1oo tempos, a insatisfação
popular e, em nosso caso, a repressão t, manifestação pública que
80S pressões agora se fazem mals presentes até pela ação viva nos
Plenários.

324 R. J.f. 109ill. B...tflle •.. 23 n. 92 out./..... 191'



As manifestações são menores a nivel de Comissões porque o
público ainda não conhece o processo. Além disso, os projetos que
conseguem um consenso institucional maior não são muitos; a
sociedade recém--começou a organizar-se para a defesa de interesses
comuns a grupos. A proporção que essas pressões aumentem, tam
bém alcançarão as Comissões mais intensamente, até porque supõe
se que elas, em breve, tornarão a distribuir os rC{:ursos com que
se administra e constrói o progresso a nível público,

o relator apresenta seu relatórío ao Plenário da Comissão e
tem bastante oportunidade para debatê-lo. Não precisa exatamente
de dotes oratórios, mas de habilidade na argumentação técnica
(de politica, economia, direito etc.). Certamente encontrará am
biente para debate, até mesmo entre os que o apóiam, em princi
pio, mas não concordam com pontos da argumentação. São fre
qüentes os debates doutrinários da matéria específica.

Os debates de Comissão são extremamente interessantes e
altamente ilustrativos da vida nacional. Há muito menos retórica
que no Plenário. A audiência é reduzida, quase sempre, a quem
entende do assunto ou tem muito interesse nele.

o Presidente da Comissão modera o debate e eventualmente
deixa a cadeira presidencial para dele participar. Freqüentemente,
ele também avoca o parecer de projetos de seu interesse poUtico.
A pedido, submete à votação as prorrogações do debate, vista do
projeto a algum membro, audiência de autoridade sobre o assunto
e outros tipos de requerimento.

Também é por via da atividade de Comissões que o Legisla
tivo exerCe suas funções de mobilização, educação, fiscalização e
controle. Os simpósios, mesas-redondas, inquéritos e organizações
de apoio ao consumidor e usuário de serviços públicos são formas
do exercício dessas funções. Produzem, no mínimo, volumes de
depoimentos e análises de técnicos de extrema utilidade para o
redirecionamento das leis e a mobilização das áreas do processo
decisório setorial. k!. vezes, essa mobilização resulta ainda em mu·
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danças nas atitudes dos governantes ou seus prepostos em impor.
tantes setores da vida nacional (1~).

o exercício prolongado da ativirJade de Comissão técnica tam
bém gera a especialização e treino cio próprio parlamentar para
sua função e capacitação para. liderança e influência de tipo téc
nico especifico junto MS organismos do Executivo.

Ação legislativa

Paaaa.do o tr~mite em Comissôea_ os projetos voltam à Meaa
prontos para inclusão na Ordem do Dia.

Teoricamente, isso se daria, de pronto, na seq'Üência crono
lógica. Entretanto, é na organização dessa agenda que entra a
negociação entre polit1cos de cada Partido e até do mesmo Partido.
Raramente essa negociação, debate e ação anterior ao consenso
alcança a arena interna do Plenário. A mai<:lria dos pro3etos 1á
chega à Ordem do Dia com olleu destino definido. Nem é outro o
motivo pelo qual o Plenário só está cheio quando há ainda falta
de consenso ou ele precisa ser explicitado na chamada nominal (!lI).

Além da legiferante, que inclui todo o processo legislativo sob
as categorias antes explicitadas, há. aç40 parlamentar definida nas
demais funções do LegIslativo. Vão desd.e a legitimação dos atos do
Executivo com atitudes e pronunciamentos de apoio, além da vota
ção mesma, em caso de decretos, até I funções de comunicação e
mandato, 80 atender diretamente e agenciar necessidades do elei
torado, não só as individuais como também 89 coletivas àos vários
grupos que procuram seus eleitos. A 'função de intermedlaçio dos
interesses de grupos organizados é das que mais cresce no momen~

to em que a sociedade se politiza e organiza e nada tem de nega-

<UU NAo Iio freqUentes talvez eIlIIU mud&Dou, bWJ lnerementadamente obeer~

va·se o redirecionamento de programu. O P'UPCI partidário da Cocene, por
exemplo, teve oportllD1dMle de 1n!luenclar lP'U1dtmente B Budene espeo1a)

mente em seua critérios de aVBllaçAo de projetos.

(16) ~te 6 um dos motivos pelos quais o PlenáriO rammente está cheio.
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tlva como imaginam certos analistas que vêem no parlamentar
um estadista s6 interessado num suposto "bem geral", indefinido
numa democracia plurali9ta.

Por sua vez o lobby não tem aceitação no quadro das valo
rações nacionais brasileiras porque nasceu sob o estigma do precon
ceito devido à diferenciação dos que têm acesso aos que decidem
(poucos), e dos que não têm (muitos).

Numa sociedade de distâncias demasiadas entre os segmentos
sociais, sobretudo de maiorias marginalizadas e, portanto, iropas
sibUitadas de exercer pressões, seria difícil aceitar como natural
essa função da sociedade democrática, nascida onde as distâncias
não são tão grandes, onde na prática todos podem exercer pressão
pelos seus direitos.

Nossos antecedentes de pobreza e feudalismo e, a seguir, o
reforço xenofoblsta contra o lobby~ posto que o empresariado
mais forte, por muito tempo, se confundia com o estrangeiro, serão,
aos poucos, superados pela realidade: a sociedade se organiza, as
distâncias se encurtam, a sociedade se integra e começa a pres
sionar.

Até agora, a Câmara dos Deputados ousou apenas regula~

mentar a Situação de representantes de cla,s..,es profissionais. Leva~

rá algum tempo, mesmo que a norma se anteceda aos fatas, pa.ra
a aceltação, sem preconceitos, da função que já existe, mas não
é admitida claramente - do agenciamento de interesses, inclusive
dos comerciais e industriais. Os intermediários dos interesses
comunitários, igualmente lobbyistas, são bem-vindos e aceitos
universalmente.

A fiscalização e controle

Consta que as funções fiscalizadoras e controladoras do Parla
mento foram as primeiras na Grã-Bretanha. Os senhores das glebas
que se reuniam no inverno, quando não era possivel a lida dos
campos, debatiam a regularidade do USQ de suas contribuições e
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de sua destinação ao reino (lT). Aprofettava-8e a ocasião para veri
ficar que aporte à coroa, portanto à União, poderia fuer cada
senhor. MaIs tarde, passou...se a escrever esse acordo e, como nem
sempre os emissários eram. fiéis, ainda a segu:r, a exigir·se assina
tura da8 partes - o rei e os senhores -. para que o "acordo não
se modIficasse no caminho.

Esse debat.e é que ter-&e-ia evol111ào na História, até a plêlade
de funções que hoje tem o Parlaniento.

Os "abusos do Poder Executivo da era consumista estão toman
do cada vez mais relevante a função" f1scaJ.izadora e controladora
do LegislatIvo. A maior parte dos Estadoa organizados tem hoje
alguma forma de controle do Executivo por parte do Legislativo.
lt uma função de aparência cara que, entreUanto, barateia o proces
so de governo, tomando-o responsável em todos os niveis e ~urla

diçõcs. Governos mais modernos, inclusive estaduais, por exemplo
nos Estados Unidos, têm sofisticado ai função fiscalizadora, princi
palmente a auditoria de avaliação, até o ponto de verificar a efi
cácia da. própria lei em relação aos interesses da comunidade pela
mesma visada.

Nas sociedades já organizadas e plurali.stas, tão logo 08 grupos
se organizam, toma ênfase a. função d.e fiscalização e igualmente
a de controle.

No Congresso brasileiro, mesmo previstas na Constituição, 88

funções de fiscalização .são apenas e precariamente exercidu por
atitudes isoladas. O posicionamentopartldirio e as Comissões de
Inquérito têm sido, por tradição, ou por condicionamentos nega
tivos, lnefica~s. ~ requerimentos de informação e compareci
mento de Ministros à Casa são out~ forma. de fiscaliz&çio, M
vezes, eficaz.

De maneira apenas formal, porém. sem maior repercU88ão,
a função flscalizatória está. prevista no Regi..'D.ento de cada Casa,
pela Comissão de Fiseallzação Financeira e Tomada de Contas (18),
na Câmara, e Comissão de Fiscalização e Controle, no Senado (I~).

(17) HEAPHBY Ir BE.AKLINI.
wn Art. 46 da COIlBtitu1çAo federal.
(19) SOARES. R. M. In RevUta de lntormaç40 Le~l4tjva. n.o 88.
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A previsão constitucional nunca se efetivara sequer em regu
lamentação; a conjuntura não fora propícia até dezembro de 1984,
quando se aprovou a Lei Benevides. Mesmo esta é, afinal, extre
mamente conservadora, .face ao prolongado cond'cionamento por
que passaram as instituições nos últimos vinte anos.

Cabe uma explicação breve, nossa conjectura, das razões pelas
quais a Câmara não logrou aprovar projeto de resolução que pos
sibilite a implantação da Comissão prevista na Lei n97. 295/84
(Lei Benevides).

As mudanças estruturaiS' na sua organização são especialmen
te dificeis pelas características dos sistemas públicos dependentes
de uma superestrutura de poder que nem sempre se integra às
normaS' de administração eficiente. Qualquer mudança pode signi
ficar ameaça a posições e vantagens adquiridas por grupos, ou
interesses de base na tradiçâo. Esse seria o caso de qualquer orga
nização legislativa - uma burocracia como as demais, estruturada,
no caso da Câmara, em forte hierarquia e fortemente inclinada
para a inércia (no fluxo de mudançaS' internas), graças à relação
d;stante entre a cúpula decisória e o organismo executante de seus
interesses.

Na Câmara, essas dificuldades se agravam pelo fato de que
o trabalho dos Deputados é disperso e lhes exige uma atenção
simultânea em muitas frentes. A administração da própria Casa
é apenas mais uma das frentes em concorrência pelo tempo e
atenção do parlamentar. Os organismos de apoio têm que eoncor·
rer com outros aspectos mais interessantes de sua atividade inten
sa e são, mui freqüentemente, negligenciados. Como não é um
hábito entre nós delegar, sequer legal na maioria das CirCUIlBtân·
cias nacionais, a administração é sempre relegada a um plano
secundário de decisões.

Agrava-se o problema, porquanto a maioria das decisões apa
rentemente implica em despesa ou pelo menos em gastos, empre
gos, aperfeiçoamento de pessoal, reestrutura, mudanças de métodos,
de gerentes, de posições - fatos que a media associa a atos de
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desperdício e corrupção, antes mesmo de analisá-l08 para nrlficar
que podem ser altamente positivos.

A mobilização de tantos Deputados em torno de qualquer
mudança necessária é tarefa politica de bastante dificuldade, em
face da concorrência com outras. alternaUvas.

No senado, mesmo submetido a iguais normas burocr'ticu,
o univer.so das decisões se faz em menor escala. 8ãc poucos os
8enadorea em relação aos Deputados, mais voltados para o tmblto
de política. externa, porque, Já bastante realizados no âmbito pes
.soal restrito de administração, têm maior interesse a nível estadual
e nacional. Os senadores delegam com maior facilidade &OS admi·
nistradores os destinos da. sua organi»ação de apolo e a tarefa do
acompanhamento da mutação do cenário para o exercício poUt1co
de que se encarregam.

Por outro lado, o êmbito da concorrência profissiOnal é tam·
bém mais aberto no senado, onde a organização hierárquica ê
menos rígida, quase em círculos não concêntricos. Há conconin·
ela entre as própriu organ~zaçõe3 dOIS .subsistemas que assim con
duzem o sistema global a um progre8lO administrativo conflltivo
(no sentido técnico da palavra).

Nem é outro o motivo pelo qual, o apolo admin1stratlvo do
senado é mais moderno e progresaista. O da CAmara depende de
um lento processo decisório, cheio de percalços e de árduo acerto.
passo a passo, para um consenso entre muitos políticas. adminis
tradores políticos e corpo executante politizado.

O administrador do Senado não tem tanta garantia de sua
posição hierárquica, a não ser o propm apolo polttlco de que goze
e sua eficácia em relação aos resultados de seu trabalho. Na CAma.
ra, o político depende mais de uma prolongada experiência do
administrador e teme mudanças numa casa. cujo funcionamento
ele mal conhece. Ele próprio não tem condições de executai' mu
danças a não ser lentamente e não tem muitos setores .!Ob seu
controle para a delegação - pode evitntualmente delegar a um
ou doJs dos quais vai depender totalmente, bem como à instituição.

Ao início da recente mudança social que temos chamado de
"contra-reVOlução", originária da Nova República, o Senado Federal
aproveitou o momento estratégico (20) :s-ra implantar ao men08
um embrião de sua. Comissão de FiseaUlBação e Controle. A Clma
ra perdeu o momento. As variáveis a que nos reportamos, e que

(:10) Como obeen'1un08 em DOMO trabalho em Recife - 1.M4,

no R. Inf.....i... I,..IN_ a. 2J n. 91 .lIt./~••. 191'



marcam a rigidez do sistema, não permitiram que a Câmara acom
panhasse o Senado na reformulação. As decisões são sempre mo
destas, mais ainda que moderadas, em face de uma estreita vigi
lância de um corpo político amplo.

Mesmo no Benado, não se fez muito mais que criar a Comis
são. A dificuldade ai está menos na instalação da fiscalização, pro
priamente dita, que nos condicionamentos institucionais do pas
sado recente que ainda permeiam as atitudes, mesmo na atuaU~

dade do novo governo.

Ainda que num colegiado menor, no caso do senado, seja
mais rápida a negociação para aprovar a criação de novas estru
turas, como foi o caso, as maiorias, de pronto, se deram conta de
que não convinha (pelo menos a curto prazo) ao Governo a que
servem mudar regras cômodas de um jogo politico de hegemonia
no Executivo.

o recente vicio de comportamento da maioria das instituições
legislativas não lhes permite sobrepor suas prerrogativas ao apa
rente interesse, de curto prazo, de apoiar "o Governo", como se
fala do Poder Executivo.

o Executivo, por sua vez, pressiona essas maiorias no interesse
hedonístico de curto prazo - não perder votações, não aprovar
projetos de fiscalização ou de contestação ou de qualquer forma
de oposição. Não se aprovam nem mesmo os projetos aos quais o
Partido da Maioria é favorável, que são reeditados sob a respon
sabilidade do EXecutivo.

Esse tipo de atuação, naturalmente, não passa de demonstra
ção vazia de força. Depõe contra o ramo mais representativo do
Governo, tomando-o vitima da arbitrariedade, e contra o próprio
Executivo, por desviá-lo de suas funções e torná-lo terrível U8UI
pador das funções de representatividade do Legislativo. O Exe
cutivo capta ainda, com tal atitude, a desconfiança e antipatia
dos sistemas sociais organizados, e fomenta a busca provisória de
proteção paternalística por parte de populações não organizadas
socialmente.

Mesmo depois do advento da Nova República, os parlamen
tares têm que juntar-se a esses buscadores de paternalismo, ainda
não integrados socialmente, para concretizar alguns dos seus ob
jetivos à busca de votos (21). t que sabem que seus projetos
seriam recusados se não tramitassem sob a proteção do Executivo.

(21) Como no exemplo da nota 7.
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Entretanto, o relacionamento vl.ciado entre as 1natltulçõea
brasileiras. tendo o Executivo como :variá\1el Independente, p0de
ria corrigir-se por meio da própria ftBealizaçio e controle - a volta
do Parlamento a suas origens. Ela pode atê ser usada. pelo próprio
Executivo, como instrumento de autopoUciamento setorial, evi
dência de bom desempenha dos programas públicos e canal de
intensa comunicação entre os Poderes.

No Legislativo, a f1scalização eCQlltrole em moldes modernos,
sob o enfoque de avaliação, pode servir de via. de treinamento,
recomposição de suas estruturas e dlsclpllnamento dos fi1110B do
proce.w> legislativo para a importante função da orçamentaçio 
hoje in1;e1ramente na esfera do Executivo. apenas homologada,
em tese, pelo Legislativo.

A proporção que ambos os Poderes se habituarem à f1acaU
zaçio e controle, o próprio Executivo }8l'ceberá a função como um
"lubrificante" de seu mecanismo. Nao é em vão que dispositivo
constitucional de vários Estado.s e da próprio governo centraI. ame
ricanos obriga repartições setoriais à\ "Qres~ de oontas cllreta
ao respectivo Legislativo. Não se tr~ apenas de contas financei
ras e legaIs, mas da ev1dencíação de eficácia. e eficiência. tanto do.s
gastos como da própria lei. De certa forma, o próprio Parlamento
se analLsa e avalia ao fiscalizar o Executivo; na verificação da
execução, descobre--Be também a eficActa ou falha do próprio testa
legal - os setorea a serem moblUzadoa, wesslonados e Tecon&
clonados ou redirecionados em seu trabalhp.

Regi1'1te'nto em refCJMTUI.

. Dado que o processo legislativo f01lJJlal, dentro da Câmara dos
Deputados, está. preso 80 Regimentlo, Interno, convém, de todo
modo, um c{)mentário sobre o mesnu>!e sua corrente e prevtsfvel
reforma.

O presente Regimento da Càm~ define as eatruturas. 1L&
peças e os procedimentos do processG IegJslath"o e da ação parla
mentar. Integram o mesmo, ainda, toclos os atos que fixam e te
guIam o apoio organizacional e técnieD. Estes, no entanto, eatla
dispersos em atas que fiXam. e regulam o apol.., organizacional ~

téCnico. Só uma. Resolução (a de nQ 2(), de la'?!) rep-resentat1va
de uma reformulação geral da organiZação foi, na época, abra.n
gente e, ainda hoje, representa a bate estrotural da. Câmara. 11':
central1zadora como o HegImento Interno.

O fluxo das práticas do processo ge;qénco está defin;do em cada
organismo onde se dá, e, no Titulo V dó Regimento, a deUberaçio,
composta de tramitação, discussão, votação, redação final, prefe-
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rência, urgência, prioridade, prejudicialidade e arquivamento. Há
capítulos dispondo sobre o processo especial dos projetos de inicia
tiva da Presidência da República e dos projetos de leis periódicas
como o Orçamento. A cada inicio de Legislatura (4 arios). o Regi~

menta Interno é consolidado pela Mesa, exceto as peças sobre a
organização de apoio e sua administração.

Recentemente, antes do presente período pr~leitoral, obser~

vava-se, no Congresso, grande desejo mudancista sobre os pnce
dimentos regimentais e sua base estrutural de apoio. Permeava
nos comentários de corredor um sentimento de insatisfação, que
aos poucos foi-se definindo sobre pontos tais como ovato de lide~

rança, a pouca flexibilidade de debate ou inquirição quando do
comparecimento de Ministros à Câmara, o esvaziamento das Co
missões e do Plenário, a centralização das decisões na Mesa a res~

peito da economia interna da -Casa. Era a insatisfação generali~
zada sobre a falta de participação que serviu de inicio às campa~

nhas intensas da imprensa.

A própria Mesa, não sabemos se em atendimento ou como
estratégia de esvaziamento da pressão düusa 1Il8.S presente, criou,
então, uma Comissão para Reforma do Regimento Interno.

Dessa Comissão surgiu um anteprojeto de Regimento Interno.
Acreditamos que esse anteprojeto não seja levado adiante, já que
a próxima Constituinte demandará seu próprio Regimento e o
processo legislativo será bastante minimizado enquanto ela dure.
Ela também detenninará novos procedimentos para a Câmara p6s~

Constituinte, que poderá ter novos moldes de atuação. No entanto.
o anteprojeto poderá servir como boa base para o Regimento que
sucederá à promulgação da nova Constituição.

O relator do anteprojeto de reforma do Regimento foi o
Deputado Ernani satyro, recém~falecido e constituinte de 1946.
A base do relatório foi o conjunto de sugestões formalizadas por
assessores e Deputados, debatido em algumas sessões formais e
informais da referida Comissão.

Ainda que bem conservador, o anteprojeto pretendia diminuir
a centralização de poder da Mesa, partilhando-o com um colegiado
de Lideres; eliminaria o voto de liderança, refonnulando. de modo
mais realista, o processo de votação para atender ao enorme volu
me de projetos de menor expressão. Os mais polêmicos teriam
apreciação em dias predeterminados, quando, sabidamente, os par
lamentares não têm que atender suas bases eleitorais nos Estados.

As Comissões atribuía-se mais liberdade de ação, permitindo
se-lhes a triagem de projetos pela rejeição com recurso ao Plenário.
Abria-se mais o debate com Ministros quando de seu compareci-
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mento à Casa, e explicitava-Sil a provid«!ncla de ação pela não·
obedi6nc1a do Executivo quando do pedido de informação. Regu
Iavawe, outroaslm, o grupamento de Paz'tidos, que se vislumbravam
muitos em futuro próximo (visão ames da. Constituinte).

Mesmo que não se pretenda ir além de tão modestas mudan
ças, o projeto não parece ter despertado .suficiente interesse pol1tico
ao concorrer com pacotes, ataqueaj4rnalfaticQ.'l. pré-eleiçães e ou
tr06 eventos do calendário político recente. Seria. preciso aquele
momento estratégico de oportunidades superpostas a que noa refe
rimos algumas vezes em n0880S trabalhos - em que os promotores
da reforma, em minoria. encontr8SaQ1 a maioria não só em neces
sidade de mudançu, como disponiveJ i em...!.relação aos fatos rele
vantes da agenda e conjuntura poUt1caa \u).

Orçamento no CongrUBO

O Orçamento não foi tratado no an~projeto de reforma do
Regimento Interna da Câmara. s: ainda visto. no Regimento atual,
como um tipo de projeto peri6dico~ apreciado por uma COm1asáo
Mista, de setembro a outubro. a partir da proposta do Executivo
sumariamente anaUsada e perfunctoriamente estudada.

Há estrutur81l organizaclonaJs In.st1tl1cionallzac1as que deve
riam (se suficientes e atuallzadu) prover a ColXl1&9ão Mista com o
assessoramento especUico. Entretanto, essas organizações não se
desenvolveram 8 contento e até se ,elclef()fJ8J'8.m e involulram na
Câmara, dBdas a velocidade das mu~B,8 das metodologlas de
análise orçamentár1a, por um lado, e 11 lnérciapolítico-funcional do
Congresso, por outro lado. Em face do pedodo recente de 20 anos
de impedimento. primeIro institucional e hoje devIdo ao próprio
condicionamento do legJ.slador e de suq instituições, o Orça
mento perdeu o aporte da instituição representativa. Os par
lamentares foram aos POUCOlt deixando de emendá.-lo. certos de
que nia o podiam fazer por mais que se exercitas.sem em criati
vidade.

Não só a proposta-projeto é do ~cu1:jivo, como há proibição
constitucional de reformulação da meams. permitindo-se apenas
emendas que não lhe alterem propoll'9Õe8 entre as verbas e redis
tribuição da verba de assistência social - quase nada, portan
to fll).

H6. constante protesto pol1tIco contra ,o impedimento consti
tucional de atuação parlamentar sobre O OrçtJ.mento. especifIcamen
te sobre matérIa econõmlco-financdra.. Esses protestos. porém,
nunca safram do campo retórico e de anáUse inconstitucional.
(22) Ver nOllO trabalho PoMr Legl.slaHvo noBruril1 19'111. editado pela Ciman

ÓOll DepuWlb.
(33) Art. f15. I 1"'.· da ConstItu1ç60 federal.
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A nova Repúblíca, tendo tido a iniciativa de convocar nova Cons
tituinte, poderá, provavelmente, apoiar a abertura da nova Consti
tuição para esses aspectos da atividade orçamentária no congresso.
Se conseguir maioria, no entanto, dificilmente permitirá que a ini
ciativa do Orçamento deixe de ser do Executivo. Até porque, além
de contrariar, com a iniciativa do Congresso, em matéria seme·
lhante, o princípio do planejamento que o Congresso igualmente
teria que aprovar, dispõe o Executivo de todo um mecanismo a
nível miJústerial para as previsões de receita e de despesa.

É possível, no entanto, que caminhemos para ampla modifica,.
ção do próprio processo legislativo, se ao Congresso for permitido
controlar, ao men08, o Orçamento e apresentar~lhe mudanças
substanciais, como aos Planos de Governo. Mais ainda, se a abertu
ra for ao ponto de admitir legislação independente por parte dos
parlamentares, com reflexo econômic~financeiro. Nesse caso, cabe
rá, antes de tudo, o autodiscipUnamento de um novo processo
legislativo para que cada lei não venha a quebrar a previsão orça~

mentária, mas se inclua devidamente na mesma por verbas e
metas globais previamente estabelecidas.

Em países onde há total liberdade para a ação parlamentar,
muitas vezes se observou uma substancial dificuldade nesse disci
plinam-ento. No Brasil, antes do período autoritário, quebravam~se

todas as previsões orçamentárias e não era possível o controle.

Os americanos (24) só recentemente se impuseram certas nor
mas para tornar inteligível seu processo orçamentário, tanto a
nível executivo como legislativo.

:! nosso pen.samento que poderíamos iniciar nOBSO próprio
treinamento, no Brasil, a partir da fiscalização e controle e por
substancial reciclagem do fluxo de trabalho das Comissões em
relação às Assessorias, antes de podermos ter qualquer tipo de
incursão na área de Orçamento.

Entre outras reformas na área administrativa de apoio ao
Congresso, o trabalho conjunto nas duas Casas seria de todo neces·
gários em várias etapas da fiscalização, como no Orçamento.

Podemos pensar que estamos longe disso, mas não temos,
necessariamente, que trilhar todos os caminhos e incorrer em todos
os erros que outras democracias tiveram que vivenciar. Podemos
aproveitar de sua experiência iniciando processos de mudanças
por expedientes simples, tais como a obrigatoriedade de relatório.s
diretos ao Legislativo por parte de executores de programas-chave
do cenário nacional. Quebrando-se uma estrutura hierárquica
(24} lmpoundement and Bu4get Bill, 1978 - US Congresso BelnlnAr:lo d~ Estudas

sobre Orçamento da União, em Albany;Washington, 1986, fev" Hopldns Un,

R. I.f. 1..lsl. Brosílio a. 23 n. 92 ollt./dell. 1986 315



hipertrotlada e ineficiente do relacionamento entre os poderes
constituídos, pode1"-~iam criar novas canais de Interação entre
OI podere!.

Que excrescência maior poderiamoa citar que o fato de que
o Congreaeo Jamais recorre ao acervo:de anáUses de que se ocupa
o Tribunal de Contas para o controle da ação execut1va?

Recentemente. no senado Federal,: o i4hUstro- sayad colocou
como objetivos prioritários do Governo a universalização e total
transparência do processo orçamentâJlio da União. Em uma demo
cracia recém-reeuperada com extraordlDárJa e decisiva part.tcipaçAo
d& 1Mdia e mobilização do povo, nAo Temos como excluir o
contribuinte de partlclpaT em todos OI at08lde governo, diretamen
te ou via representaçl.o parlamentar. O ideal democrátleo exige
que o Congresso se equipe e treine para um trabalho constante
e permanente de fiaca1izaçâo e ava1~1c diretamente vinculado
ao processo de orçamentação. O Orçamento, em tal proceuo, torna
se a. própria via da oràem governamental eldo prOCe&80 leg1slativo.

Concl1UOO

Conalderande« que grande parte da legislação atua sobre o
montante dos gastos públicos ou sobre, a maneira como se gasta
o dinheiro do erário, os controles ex ante (Orçamento) e ex po8t
(auditoria avallattva) deverão, no futuro,. d{U' a ternlca do processo
legislativo, tanto formal oomo prátteol e 1n1onnal.

cad& peça de legislação estará, JlP futf.U'O, vinculada 80 pu
sado de bons resultados de uma linha 4e programas e à perspectiva
de, fiscalização e conseqtiente me1horamen~ da atuação execuUva.
e legislativa.. Isso sequer significa. que\ o COngN.SSO tenha que ter
a. inlclativa do Orçamento. Ele pode .r prp~tado pelo EucutJ.vo
em linhas gerais, analisAdo e aprovado em grandes somas setoriais
pelo Leg1slativ(), com as emenda,.,. que jUlgue necessárias, e dentro
de um planejamento plurianual, sem que seja tolhido o seu
direito de também iniciar legislação que não quebre sua a.provação
anterior. Pode, sobretudo, integrar-se na anélise e elaboração orça
mentária desde o infelo, gerando intellgênafa interna para atuar
simultaneamente à. do Executivo na I aglutinação e BJlá.Mse du
cifras do Orçamento da União.

El!lta nos parece a. única via de go-temo:respoMável 'para uma
democracia que renasce sob a égide dt enorme mobllip(Ao parti
clpa.ttvar que recebe a integra do apd1d das 6rgios de Imprensa
num espetacular voto de confiança em govemantes que pretendem
reconstruir a sociedade em moldes rna1s juttos.
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Estabilidade e Fundo de Garantia
Análise constitucional da compatibilidade
dos dois sistemas

TORQUATO IARDI:'>[

Advogado. Mestre em Direito (Uni
versidi.Ule de Michigan, Ann p,.rborJ.
Professor na Univer3idade de Brasília

I

o Congresso Nacional tem em sua pauta, em diferentes fases de
tramitação legislativa, cerca de 150 projetos de lei dispondo sobre os
regimes da estabilidade com indenização ao trabalhador despedido,
ou fundo de garantia equivalente (art. 165, xm, Constituição federal).

A relevância do tema é espelhada pela ação cotidiana de traba·
lhadores e empresáríos no Congresso, pela repercussão na imprensa
poIÍtíca e pelas freqüentes manifestações de líderes dos Partidos
Políticos.

Os projetos foram motivados pela dura recessão econômica dos
anos 1~~-'e.4:-, cau'sa 0.0 graDo.e númeTD ue ut:::.t:IDlitt::-gautis t{C1t: 'e'r1\~D

conheceu o País. Buscou-se, dessarte, equilibrar o ônus social e econô
mico da crise, mediante propostas de mecanismos que, ao empre
gador, conferissem maior comprometimento social e, ao empregado,
permitissem mais segurança e tranqüilidade quanto à sua subsistên·
cía e à de sua família.

Melhorada embora a situação econômica, recuperado o cresci
mento, aumentado o número de empregos, diminuída dramaticamente
a inflação, permanece, contudo, o interesse de se ver aprovado algum
projeto que combine, de modo talvez mais justo, mas, certamente,
mais estável, os dois sistemas prevístos na Constituição. Conter,
compensar e conviver com a pressão por melhores salários, de sorte
a manter sadias as contas empresariais, parece implicar, inarredavel·
mente, na concessão de mais certeza na continuidade do contr~to de
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trabalho. Os empregadores em geral hão de ter consciência de que,
agora, mediante lei ordinária. ou, mais tarae, na Assembléia Consti
tuinte, muitas das disposições desses projetos encontrarão guarida
na ordem juddica positiva.

Essas iniciativas podem ser agrupadas da seguinte maneira,
conforme sua motivação:

1) estabilidade permanente ou indenização decorrente
de automação: veda a demissão de empregados causada pela
aquisição de robôs ou outros processos de automaçio, ou
obriga sua utilização em outra atividade na mesma empresa,
ou cria indenização pela demissão, mantido o fundo de
garantia (4 projetos);

2) permanente, em razão de acidente de trabalho ou
doença profissional irrecu~rável, com ou sem aproveita.
mento em outra atividade na mesma empresa, mantido o
fundo de garantia (6 projetos);

3) permanente, pelo mero decurso de um prazo (noven
ta dias ou dois, cinco ou dez anos), mantido o fundo de
garantia (26 projetos);

4) permanente, imediata com o contrato de trabalho.
permitida a demissão por justa causa, mantido o fundo de
garantia (11 projetos);

5) provisória, motivada por acidente de trabalho ou
doença profissional, enquanto perdurar o tratamento ou a
recuperação (10 projetos);

6) provisória, durante reclamatória trabalhista ou até
trânsito em julgado da última decisão (4 projetos);

7) provisória, enquanto no desempenho de eneargo
público, serviço militar, direção partidária ou cargo eletivo
(12 projetos);

8) provisória, para empregada gestante, por periodos
superiores aos atuais (15 projetos):

9) provisória, enquanto no e~rcfcio de cargos em
sindicatos ou associações de classe (24 projetos);

10) aumento das indenizações por dispensa imotivada,
além do fundo de garantia (18 projetos); e
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11) outras hipóteses, e. g.: doze meses após o casamen
to; 12 ou 24 meses ou até data certa futura. incondicionada
mente; após dois anos, pela metade do tempo trabalhado;
por um ano ou dois aos bancários; para aeroviários, após
três anos ou indenização em dobro; professores, durante o
ano letivo; empregada doméstica gestante; para os empre
gados de financeiras sob intervenção etc., em alguns cas~s

ressalvada a dispensa por justa causa (24 projetos).

O estudo que aqui se propõe é de natureza constituciDnal: aten
tar, sem preconceitos, para os princípios filosóficos e para os valores
éticos que inspiraram a Constituição, e pensar sobre como dar conse
cução material positiva à vontade nacional expressada pelo consti
tuinte.

II

C·O direito à existência, como direito primordial que é de todo
ser humano, é universalmente reconhecído. Direito à existência quer,
porém, dizer direito à subsistência. Todo homem tem, pois, direito aos
meios necessários para a satisfação conveniente de todas as necessida
des vitais próprias e de sua família: alimentação, vestuário, habitação,
higiene (tanto preventiva como curativa), transporte, recreação,
educação e previdência. Acontece, entretanto, que as contingências
humanas e a nossa atual organização social impõem à quase totalida
de dos homens a obrigação de procurar os meios de subsistência no
trabalho, ou seja, na aplicação de atividade à produção de bens ou
serviços em proveito de alguém que os retribua. In sudore vultus
tui vesceris panem. Daí decorre ser o direito ao trabalho corolário
imediato do próprio direito à existência e, portanto, como este,
também um direito primordial.

Entendida, como hoje é, a função do Estado, não somente como a
de um guardião do direito, mas também como a de promotor do bem
comum, do bem-estar social, é lógico que lhe incumbe não somente o
dever de garantir a liberdade de trabalho, como até mesmo o de
proporcionar este trabalho a todo homem vãlido, e ainda o de suprir
a sua falta, seja por motivos objetivos (chômage}, seja por motivos
subjetivos (invalidez, vadiagem)"(l).

Essa visão do direito individual ao trabalho, com o que implica
de ônus aos donos de capital e de responsabilidade ao Estado, reflete
o avanço das idéias sOcializantes que varrem o mundo desde meados

(1) A. F. C&SARINO Jr., Dlreifn Soeial Brasileiro, ~.o val., p. 8. Ed. Sar,',lÍvi1. S
Paulo, 1970 (grilos acrescidos).
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do século passado, transformando a estrutura social, de um lado, e
revolucionando o papel do Poder Público. de outro. Conseqüência
imediata dessa luta é a revolução da ordem jurídica - visto o direito,
como não pode deixar de ser. como instrumento da poUtica. da
economia e da sociologia: de preceioos de defesa do individuo contra
o Estado para conceitos de cooperação entre grupos sociais, catego
rias profissionais e o Estado; de um sistema formal insensivel às dife
renças sociais, culturais, econômicas e políticas para um outro cuja
premissa é exatamente a percepção aguda das diversidades; de uma
ordem que deveria se tornar mais justa por si mesma para uma outra
engajada em apressar o fim das necessidades básicas a uma vida
humana maís digna. Em sintese. a transição do Estado liberal de
direito para {) Estado social de direito.

m
o Estado liberal de direito foi concebido para uma situação

econômica próspera, para um momento de paz social; é uma ordem
neutra - em relação às transformações sociais - e formal - no Que
tange o tratamento jurídico do cidadão. Tal neutralidade diante dos
fatos SOCiais e tal formalidade - presumindo a igualdade de todos 
mostraram-se insuficientes para atender à demanda soclal de oportu
nidades de trabalho e serviços em geral. Não foi possivel realizar
justiça social no volume e na velocidade exigidos pela sociedade.

O Estado liberal tornou-se, assim, vitima de seu próprio sucesso:

1 - deixando espaço livre ao talento e à criatividade, acumulou
riqueza imensa, mas não foi capaz de distribuí·la, e

2 - garantindo a livre expressão :do pensamento e franqueando
democraticamente o sufrágio universBl, gerou sua própria oposição.

Foi para conservar seus postulados básicos e mais nobres 
consubstanciados nas Cartas de direitos individuais da Inglaterra,
dos Estados Unidos e da França - e para não se tornar anacrÔnico
que o Estado liberal evoluiu para o Estado social de direito. Só assim
pôde realizar iustiça social mais universal, corrigindo os desvios e as
insuficiências que a "mão invisível" clássica fora incapaz de evitar.

As aspirações sociais são agora convertidas em direito positivo,
com o que harmoniza-se a segurança toei.1 com a Mgur.nça lurfdica.
As conquistas do Estado liberai, postas em cheque por movimentos
de reforma social. são definitivamente salvas pela perspectiva nova
que o Estado social de direito acresceLJ à personalidade humana: o ser
político inevitavelmente inserido e influenciado pelo meio social col..
tivo.
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A transição de um Estado de liberdades negativas - fundado em
proibições ao Poder Publico - para um Estaào de liberdades positivas
- assentado na responsabilidade coletiva e cooperativa - reflete o
ensinamento de que "o Estado, como instituição, deve adaptar-se JS
novas situações sociais e históricas, para não ser impulsionado cega·
mente pelas forças de seu tempo" C·l).

"As sociedades" - é líção antiga - "obrigam os fatos s3ciais a
variar segundo verdadeiro6 potenciais dos seus campos... ~ão há
tempo social dotado de propriedades métricas independentes dos
corpos que nele se acham. Não hã o continente - espaço, tempo 
que possa existir sem conteúdo, que é a energia (... ;; existe. sim, (l

indecomponível, o indissoluvelmente :igado: espaço, tempo e energia.
Onde chega uma relação humana, aí começam o tempo social e o
espaço social, como surge a gravitação onde quer que o tensor mate
rial seja diferente de zero, isto é, onde quer que apareça energia" eJ.

IV

o problema do Estado social de direito consiste em criar uma
situação de bem·estar geral que garanta o desenvolvimento da pessoa
humana e respeite o ordenamento jurídico: ~sto não é possível sem
uma perspectiva ética (f).

Essa perspectiva oferece o direito social. Em sentido positivo
genérico, consiste ele no "complexo de princípios e normas imperati
vas que têm por objeto a adaptação da forma jurídica à realidade
social, considerando os homens na sua personalidade concreta e como
membros de grupos sociais düerentes do Estado e tendo em vista,
principalmente, as diferenças de situação econômica entre eles
existente" (11).

Em sentido restrito, direito social é "a ciência dos prindpios e
leis geralmente imperativas. cujo objetivo imediato é, tendo em vista
o bem comum, auxiliar as pessoas (... ), dependentes do produto de
se'.} trabalho para a subsistência própria e de suas famílias, a satisfa-

(:.:n KARL :MAN~HEJM i:l PONTES DE MIRAl'CJA, infra, nota 8.

í3l PONTES DE MIRA......DA, Introdução à Sodologia. Geral, p 102-103 (:926\,

(4) PABLO LUCAS VERDO, El Estado Liberal de Derecho y el };stado Social
de J)el'ecb".

(5) A. F. CESARINO Jr., op. dt., L" vol., p. ZJ.

----_.- .__.._-----
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zerem convenientemente suas necessidades vitais e a terem acesso à
propriedade privada"(6),

Estão presentes nesses conceitos os postulados do Estado liberal e
do Estado social de direito: expectativa de propriedade priVldl
mediante trlgalho digno, visando ao bem comum, conforme uma
ordem jurídica formal atenta à perso....Udad. concreta dos individuos.

Esses postulados, postos harmonicamente pela ação coletiva da
sociedade em cooperação com o Estado. permitem configurar o direito
econamlco como o "complexo de normas e leis imperativas que regu
lamentam a agricultura, o comércio e a indústria, tendo em vista har
monizar suas atividades e subordiná-las, ao bem comum, protegendo o
economicamente mais fraco contra o eeonomicamente mais forte" (1).

Essa proteção torna-se, dessarte, um Imperativo itlco que confere
legitimidade ao Estado.

Decorrem dessa ordem de pensamento os princípios constitucio
nais da ordem econômica e social brasileira.

V

Tais princípios (Constituição federal, arts. 160 e 165) têm como
cerne a justiça social e a melhoria da condição do trabalhador. Inspi
ram eles todo um sistema de distribuiçáo da riqueza, de criação de
oportunidades de progresso individuall e coletivo, de suprimento pelo
Estado das incapacidades de necessitados de proverem à sua educação
e saúde, sistema cujo financiamento é feito mediante contribuições
proporcionais à capacidade econômica de cada qual: imposto sobre
a renda e proventos, FGTS, previdência social, PIS-PASEP, FINSOCIAL,
empréstimos compulsórios sobre poder I aquisitivo etc.

Esse sistema impõe a presen~a do 'Estado, mediante administra
ção econômica genérica, de sorte a subsidiar e complementar a inicia·
tiva privada, que continua a merecer a proteção e o estímulo do Poder
Público.

Trata-se aqui de uma iniciativa privada socializada, harmonizada
com o interesse e o bem comum; não mais aquela do Iatat gendarme,
neutro e distante, mero garantidor da ordem pública e do status quo.

(61 Id. lbld.

(7) Id lbJd.
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A propriedade obrrga: é o mandamento da Constituic:ão de
Weimar (1919) que inspirou o conceito de função social da proprie
dade (Constituição federal, art. 160, Ill~.

Dessarte, se insuficiente a capacidade não estatal de solucionar
os problemas sociais mais graves, obrigatória se torna a intervenção
do Estado. É claro, observados os C'ritérios e () contorno constitucio
nais.

"A Constituição a ninguém assegura a liberdade de
cDnduzir os seus negócios de modo que o público em g2ral
ou algum::! classe do povo possa ser por ele lesada: a fis2aJi
zação dos preços, como as outras for:nas de controle, só se
pode reputar inconstitucional quando arbitrária, àesnecessá
ria, injustificável" (').

Essa ordem constitucional socializada e a respo:,-." madura e
refletida do liberalismo às investidas revolucionárias e totalitárias dos
socialismos não democráticos. A igualdade política e jurídica formal
do Estado liberal clássico acresceu-se, com igual força, o processo de
igualização das oportunidades econômicas, de trabalho, de saúde, de
educação etc.. É uma ordem. portanto. que irmana liberalismo e socia
lismo democrático, sem antinomia ou inrompatibiJidade jdcológica;
cuida-se de combinar o melhor de duas escolhas criando uma terceira
via, o Estado social de direito.

VI

A valorização do trabalho como condição da dignidade humana é
outro dos postulados centrais da ordem econômica c social (art. 160,
III, Constituição federal), donde seu desdobramento em ü1l'm('r(1~;

dispositivos do artígo 165 da Constituição.

o trabalho é a aplicação da atividade humana à produção. Para
quem dele dependa para sua subsistência e o preste a terceiro, com
quem crie, portanto, liame de dependência econômica ou subordi
nação jurídica, torna-se o trabalho desenvolvimento da atividade
humana em proveito de alguém que o retribui.

(8) PONTES DE MIRANDA. Comento à consto .... lDlU} VI, ar!. 16a.

R. Inf. legi'l. Brasílio a. 23 n. 92 out./dez. 1966 345



A proteção constitucional do trabalbo opera-s& justamente ai, na
dependência econÔmica ou subordinação jurídica decorrentes do
contrato de trabalho, de sorte a garantir justiça sodal, a melhoria da
condição social do trabalhador e a valorização do trabalho como
condição da dignidade humana, mediante tutela estatal direta que
evite va'ntagem arbitrária ou abuso daquela dependência ou subordi·
nação.

Salário mínimo, salário·família, salário noturno superior ao
diurno, descanso de jornada, repouSO' semanal remunerado, férias
anuais, higiene e segurança do trabalho, proteçào da mulher e do
menor. assistência sanitária, hospitalar e médica preventiva, previ.
dência social, aposentadoria, greve, participação nos lucros e na gestão
e estabilidade ou fundo de garantia são exemplos que não esgotam
os mecanismos da ação tutelar do Estado em busca dos ideais consti·
tucionais.

Reconhece, dessarte, a ordem constitucional, a necessidade de
proteger o direito ao trabalho.

vu
'É no contexto dessa ordem principi066gicI e desse sistema positi.

vo que devem ser analisados os projetos de lei que cuidam de combi
nar os dois sistemas previstos na Constituição: estabilidade, com inde
nização ao trabalhador despedido, ou fundo de garantia equivalente
(art. 165, XIII,l.

Do ponto de vista da análise constitucional, os projetos são de
três espécies:

1 - os que criam hipóteses de estabilidade provisória
condicional, permitida a despedida imotivada uma vez supe·
rada a cláusula restritiva, mantido o regime do fundo de
garantia;

II - os que combinam a .estabilidade do atual regime
da CLT e o fundo de garantia; e

111 -' os que conferem estabilidade permanente e
vedam a despedida quando in;tplementada certa condição,
mantida a obrigatoriedade de depósito no fundo de garantia.
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Os projetos que criam hipóteses de estabilidade provisória condi
cionada a circunstâncias que se esgotam em tempo razoável, tais como
tratamento de doença profissional ou recuperação de acidente de
trabalho; enquanto perdurar litígio judicial entre empregado e empre
gador ou estiver o empregado no desempenho de encargo público,
serviço militar, direção partidária ou cargo eletivo; durante final de
gestação e nas semanas de recuperação da mãe ou se estiver no exer·
cício de direção sindical ou classista, realizam os ideais plasmados na
ordem constitucional positiva: não conflitam com o sistema do fundo
de garantia; apenas condicionam sua implementação, no que tange a
despedida imotivada. Nada impede que o empregador, após suportar o
anus social provisório que dele exige a lei, despeça o empregado.

O empregador faz, dessartc, uso social de sua propriedade, reali
zando justiça social e dignificando o trabalho. Sendo provisória a
condicionante onerosa, não se coloca em risco a viabilidade econô'
mica do empreendimento, princípio constitucional de igual porte
(Constituição federal, ari. 160, I), cujo desatendimento geraria irre
versível inconstitucionalidade. Assim é que alguns projetos permitem
que o empregador se exonere da obrigação mediante comprovação de
que o ônus social está a colocar em risco a continuidade da empresa.

Igualmente compatíveis com a ordem constitucional socializada
os projetos que combinam a estabilidade do atual regime da CLT
(art. 492) com o fundo de garantia, posta a harmonia nestes termos:
ao direito de despedir empregado no sistema do fundo de garantia,
regulado por i.i ordinária, ficam acrescidas, por lei ordinária, exigên
cias que inibem o livre arbítrio que hoje se confere ao empregador
naquele sistema, de sorte a proteger, mediante tutela estatal, o homem
e a família que possuem exclusivamente seu trabalho como meio de
garantia de sua subsistência e de sua dignidade de vida. Não fica
vedado ao empregador despedir: seu livre dispor fica diminuído.

Tal intervenção do Estado dá substância aos princípios constitu
cionais sociais já enunciados.

Esses dois grupos de projetos - estabilidade provisória condi
cionada e harmonização da CLT com o l"GTS - exprimem, ainda,
uma forma de concretização de outras duas máximas constitucionais:
a harmonia e solidariedade entre as categorias sociais de produção

------------_._- --
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(art. 160, IV) e a participação dos trabalhadores nos lucros da empre
sa (art. 165, V). Dessarte, não se tem o' confronto capital/trabalho,
que no liberalismo clássico deveria ser resolvido pela negociação livre
e díreta entre partes evidentemente ltispares, mas, sim, a comunhão
de interesses entre forças interdependentes. tornadas harmônicas
pela tutela estatal compensadora da disparidade.

vm
Outra sorte, contudo, merecem os projetos que conferem estabi

lidade permanente, vedada a despedida, quando implementada cem
condição, e mantida a obrigatoriedade de depósitos no fundo de
garantia.

A impositividade fere toda a ordem enunciada pela Constituição, a
começar pelo mandamento explicito de coexistirem dois sistemas, os
quais devem refletir e concretizar os grandes mandamentos sociais
constitucionali2:ados cuja natureza só pode conduzir à harmonia e
valorização justa dos fatores sociais e dos fatores econômicos. A
regulamentação infra-constitucional não pode agredir nem a norma,
nem o espírito da ordem constitucional.

IX

A interpretação constitucional é necessariamente teleológica. Na
forma escrita da Constituição não pode o analísta encontrar senão o
que esteja no corpo de ideais que a sociedade escolheu plasmar no
texto magno. De1e deve retirar todas as ,conseqüêndas possiveis que
levem à materialização perene dos grandes propósitos. Para isto, não
há como escapar à evolução social histórica; 'não há como desaten
der aos novos tempos.

A visão presa aos dogmas do passado fere de morte a Constitui·
ção. Esta s6 garante ordem enquanto organismo vivo; enquanto refle
tir um hoje nascido de um ontem histórico, o qual enseje um amanhâ
melhor e mais maduro.

Esse amanhã brasileiro melhor e maia maduro só será possivel
mediante medidas sociais do porte desses projetos estudados, os quais
podem ensejar a harmonia social impreseiJuUvel a um progresso por
todos compartilhado.
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Trabalho do menor:
realidade e ordem legal

CÂNDIDO ALBERTO GOMES

AssCEsor do Senado Federal

No Brasil a população ingressa cedo no mercado de trabalho, com
baixo grau de escolarização ou sem qualquer escolarização. Este ingr~sso,

como se sabe, é um momento enleial da carreira, tendo importante~

reflexos sobre toda a vida ativa do indivíduo. Além dos níveis de saída
da escola, a estrutura ocupacional possui diferentes portas atr:lvé~ (hs
quais as pessoas ingressam em diversos escalões. Quem comE"ça mal tende
a não terminar bem. Ademais, existe a questão da continuidade da esco
larização. Parte dos trabalhadores consegue manter-se na escola, enquanto
outro grupo deixa os estudos antes mesmo da sua entrada no mundo do
traballio ou faz cessar, após algum tempo, aquela con<:omitància. :\este
sentido, existe uma antiga controvérsia a respeito da possível cDmpetição
entre escolarização e atividade laboral. Para lIns o trabalho conduz à
evasão escolar, enquanto para outros o trabalho é até uma condição para
manter-se na ou retornar à escola. Tal controvérsia inclui a própria fixaçuo
da idade mínima para o trabalho, estatuída pela Constituição Feneral.

Este estudo visa a realizar um balanço das pesquisas sobre o assunto,
de modo a assinalar áreas de consenso e de divergência, tendo em vista
buscar indicações para aqueles que formulam políticas públicas. Assim,
num primeiro momento analisaremos as pesquisas arroladas e depuis, na
medida em que isto for possível, confrontaremos seus resultados com os
principais dispositivos legais em vigor. Por fim, levantaremos questões
p, as analisaremos em face dos projetos de lei atualmente em tramitaç.:i.o
no Congresso Nacional.

Tra.balho apresentadQ na Reunião Anual da Associação Nacional de PeEquisll.
e Pós-Graduação em Ciências SociaIs, GT de Estudos Legislativos, Aguas de São
Pedro. São Paulo, 1985.

R. I.f. 1..111. Brelmo a. 23 n. 92 out'/"s. 1986 349



o que di:z; li literatura?

Sem a pretensão, ainda que longínqua, de sennos exaustivos, arrolamos
aC) todo 41 estudos, divididos em três g~pos pam maior facilidade ck
análise:

1) estudos SQbre trabalho e educaçã~ do menor, haseados em dados
agregados (total: 10);

2) estudos sobre trabalho (' educação do menor de caráter quanti
tativo e qualitativo a nível local e regional (total: 20);

3) estudos de acompanhamento àe egressQfi de cursos profissionali.
zantes (capazes de informar sobre a inserQão 006 indivíduos no mercado
de trabalho), análises de grupos de estudantes e outras pesquisas
(tolal: 11).

Observando o conjunto, verificamos inicialmente a f"smagadora pre·
dominância. de estudos quantitativos (37) sobre OS qualitativos (4). Estes
últimos são mais recentes e s6 em dois calOS se integram a informações
estatísticas. Quanto aOs estudos quantitativos, observamos a salutar ten
dência de utilizar os conjuntos de dados agregados a nível nacional
(Censos, Pesquisas :-.lacionais por Amostra IDomiciliar (PNAD's) e Rela
çã.o Anual de Informações Sociais (RAIS). 'No que se refere aos surooy'i,
sua distribuição favorece nitidamente as regiões mais providas de recursos,
que podem, assim, financiar o conhecimento de sua própria realidade.
Ao passo que os estudos de dados agregados tendem a ser descritivos
e exploratórios, focalizando freqüentemente emprego, desemprego e salá
rios, os surveys tem, como seria de se esperar, espectro mais amplo de
temas.

Retratando a escassez de infonnaçães sobre os temas em apreço,
grande parte das pesquisas tem caráter descritivo ou e"ploratório. Con
quanto não poucos trabalhos sejam liastantE rigorosos, raros silo aqueles
l]ue delineiam claramente um referenCial teórico e que resenham Os estudos
anteriores sobre o melimo assunto. Não é preciso frisar os graves prejuízos
que tais lacunas causam à acumulação cdtica do conhecimento científico
e à sua disponibilidade para orientar políticas públicas. Lamentavelmente
repetimos lacunas constatadas há (~erca de "mte anos em países desenvol
vidos, ~omo os Estados Unidos, no estudo do trabalho juvenil. Observa
mos também às vezes a utilização acrítica de juízos de valor, comi> a de
(~ue o menor necessita menos do trabalho que {) adulto, a desptito das
condições de pobre7.a em que vive (para uma critica, cf. SP1NDEl, 1985,
1985, a).

Quanto à metodologia utilizada, os estudos qualitativos merecem
incremento bem maior para que possamos descer a outros niveis de pro-
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fundidade. ~aturalmenlc métodos cll1untitativos e qualilativos, longe de
se oporem, a nosso "cr devem complementar-se mEtllamcntt'. Sendo (,SCflS~O

o conhecimento da realidade nacional, não nos podemos dar ao ~uxo de
ueixar de bater a qualquer das portas que lhe dão aCCS50.

Em face deste acervo de pesquisas, com seu predo'>o aporte, mas
também COm suas lacunas, que podemos extrair a respeito (1;) trahalhn
do menorF

:"-lo Brasil a população começa fi trab,l1har cedo, tangida especial
mente pela pobreza. Os grupos são lançados ao rncrC'd.do de trabalho em
"ondas" sucessivas. As "ondas" mais prematuras são as de mais haix<l
origem sócio-{."{'onômica e se dcstir:am às piores posições da ,:~trutura

ocupacional. Como ao pior começo teude a corresponder um fó!ego limi
tado da carreira profissional, "emos [!Uc grande parte da n05S,1 poplllaçilo
economicamente ativa tem o seu status de destino fortemente atreladu
ao seu status de origem. Enquanto as famílias pobres, geralmente dedic~,

<la.. a ocupações manuais, colocam seus membros no mereaib de trabaJ1]l)
para ampliar seus parcos recursos, as famílias de status sódo-ecundmico
( SSE) médio preservam seus filhos pura que eles possam ingressar em
melhores condições. Neste particular, existe uma prioridade dos membros
familiares em sua participação no mercado de trabalho (BILAC, 1978.
Brasil, 1982, a): nos grupos familiares àe baixo SSE trabalham primeiro
o seu chefe, depois os filhos maiores de 18 anos, os filhos m~norcs de lo
anos (os do sexo masculino antes dos do sexo feminino, os mais velhos
fintes dos mais novos) e, por fim, {) cônjuge do sexo feminino. Já 1I0S

!"TJ11pOS familiares de médio SSE) trah::dham primeiro () chde (do sexo
masculino), o cônjuge do sexo feminino e os ~ilhos maiores (os do sexo
masculino antes dus do sexo !C'minino :1.

Os grupos menos privilegiados, que entram primei:o no merNdo,
são do sexo masculino, residentes em áreas rurais e em re~iões menos
desenvolvidas, de mais baixo SSE, de haixo nível de escolaridade c filho~

dc pais qut' têm ocUpaçÕ€8 rnanuni~. Este sã() os que entram nas primei
ras "ondas", antes mesmo da idade mínim,l u(' admissão ao trahalho.

O quadro 1 resume os principais fatores que condnzem () menor .30

trabulho. A contradição entre as constatações de CAUlElRA (1960) C GOMES

(19S2, 1983), de um lado, {' de GOU\'FJ.'I. e HAVIGHUR,<;T (1969), de outro,
certamente se deve à diversidade entre as populações estudadas. EWluanto
cs primeiros abordaram, respectivamente, as populações rural e total,
os últimos estudaram alunos do ensino médio, grupo seIPcionado cujas
oportunidades ocupacionais provavelmente estar j,llo m'lis prl'St'l!tes em
regiões de alto nível de àcsenvolvlmento rflativo. De modo gerai. (I perfil
exibido peio quadro 1 coincide com os fatores levantados por RODCERS

c STASDl:XG (1981) para os países de baixa renda. (Vcr quadro 1 na filla/.}

------_._--.--------
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Em termos de localização na estrutura ocupacional, os menores tendem
a trabalhar elevado número de horas semanais ea perceber baixos salários,
poucos dispondo de cobertura previdenciária. Stus "emprege)s" são encon
trados ~obIetudo através de meios infonnlds. Suas atividades são el:ercidas
notoriamente nOS setores primário e terciário da economia. Isto quer dizer
que grande parte deles se situa no setor ,tnfonnal do mercado de trabalho.
Com efeito, segundo 8PlNDE'l.. (]!?35), paalt cada menor no setor formal
f>xistem 10 em útividade no setor informal. Apesar, porém, destas precárias
condições de trabalho, mesmo em período de prosperidade O desempn"go
do menor e do jovem em geral tende a superar significativamente o do
adulto (cf. BARBOSA, 1975; ÜL1VElRA, 1976; 'SOUZA, 1975). Para isto, é claro,
contribui a mobilidade dos jovens em busta de melhor trabalho. Todavia,
Com efeito, segundo SPL'lJDEL (1985), para cada menor no setor fomal
elevando·se os critérios de sekção dos menort'S, refletidos no nível de
escolaridade. Assim, segundo a conclusbo de SPINDEL (1985), () menor se
configura como mão-de-obra descartável.

Os estudos de egressos (aqui o níve-Ilde cobertura do nOssO trabalho
é o menos satisfatório, jà que muitas destas pesquisas têm difusão reS
trita) patenteiam a importância das oportunidades educacionais, sobre
tudo a aprendj~agem efetiva. Tal preparação, ,pelo menos nas área~ e
setores estudados, permite aos indivíduos elevados níveis de emprego e
remuneração quando comparados àqueles que não tiveram estas oportu.
nidades. O curw regular é ponderável para sUpd'rar as barreiras da idade
e da experiência profissional. Aliás, os critérios de seleção mais valoriza
dos pelas empresas são a experiência, a rfJCOmendação do candidato por
outras pessoas e a educação, representada especialmente pela aprendiza
gem. ~ão é, pois, difícil de entender por que oS,menores alcançam eleva·
dos níveis de desemprego e huscam trabalbo predominantemente através
de meios informais.

Por outro lado, as pesquisas sobre alunos 'do antigo ensino médio,
conquanto àistantes no tempo, descortina.m outra realidade. Como 'oi

entrada no mercado se dá em geral cedo. predominam neste nlun.:ldo o
trabalhador que estuda c o estudante que trabalha. t cIaro que Os grupos
mais pobres, que começaram mais precocemente a atividade Jaboral,
raramente estão aqui representados. Assim, o alunado de nivel médio,
por ser um grupo ainda assim selecionado. tem elevadas aspirações. Como
já atingiu um elevado niveI da pirâmide (ou obelisco) educacional, deseja
atingir-lhe o topo, seguindo uma ocupação de nível superior.

Estes aspectos nos levam a discutir as Ielaçóes entTe trabalho e esco·
la ri:zaçàe). Uma das idéia$ estabelecidas é que o trabalho prejudica a fre
qüência à escola. Na verdade, o conjunto das pe$quisas nos mostra a im
possibilidade de afirmar uma relação mecânica entre trabalho e escolari
zação. Há tipos de trabalho que realmente impedem o menor de ir à
escola, Touband~lhe inestimáveiç oportunidades, ~o entanto, em algumas
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circunstàncias o trabalho pode favorecer o estudo. O quadro 2 resume
os fatores desfavoráveis à roncomitância trabalh~estudo. A simples ins
peção indica que a pobreza é o grande obstáculo. O trabalho no setor
informal, além do trabalho inseguro em geral e de baixa remuneração,
destacadamente na agricultura (em particular quando não é exercido
com a família), desfavorecem a permanência ou reentrada na escola. 8ó
para o pequeno contingent<', devidamente peneirado, que dispõe de em
pregos fixos, nc~ setor formal, cujas prf1llêllCias familiares lhe permitem
controlar uma parte maior do seu salário, o trabalho facilita o acesso à
escola. É preciso ainda que as tarefas não sejam extenuantes e a jornada
de trabalho não seja muito longa (o máximo de 9 horas é um marco
significativo, segundo vários pstudos, o que confirma ser bem curta a
jornada de estudo para o trabalhador). Vale dizer, é necessário rrue a
levis!ação s('ja cumprida. (Ver quadro 2 no final.)

Quanto à idade, duas constatações parecem contraditórias: a p~rtir

d(}.ç 15 anOs a renda sacrificada peja escolarização tende li ser significa.
tiva. \1ao5, por outro lado, atl' ns 15 anOs (~s rendimentos não são signifi
cativamente afetados pela escolarização, dada possivelmente a concentra·
ção em baixos níveis ocupacionais. Isto quer dizer que, quando a escolari.
dade efllneça afazer (li:eren~'a, os m:lis pohres têm dificultada sua he.
,!üêneia à ('scola, pois o custo de oportunidade aumenta cada vez mais.

A escola, aliás, retratad1 muitas vezes como a grande vilã da históri.a,
não chega a ser absolvida pelos estudos em tela, mas fica com uma im
portante parcela de culpa. Com efeito, nota-se que não poucos menores
se evadem antes de trabalhar c que a escolarização é sócio-economica
mente seletiva, porém, ao lado da pob'reza, o papel da escola é, diríamos,
muito menos grave, embora relevante. Constata-se que a sociedade urbano.
industrial conta, inclusive, com alguns pod<:.'rosos incentivos à f'Scolaridade.
como a concepção de educação COmo canal de ascensão social, a identi
dade da freqüência escolar com a catcgmia "jovcm" (oposta à de "m.1rgí
unI") e a exposição, através do trabalho remunerado, a situações onde Se

exige c se enfatiza a ('scolaridade (d. SI'IXIW,L, 1983; ~fJ.DEIRA, 1984).

No que concerne à escola e ao trabalho, as pesquisas ainda contri
buem para contestar algum ('li('hê~. Um deles é de que, nas áreas rurais,
os p<.lis preferem a concomitància do trabalho e estudo. :\0 entanto, pais
proprietários contrariam suas próprias expectativas e fazt'm C<nll que
Sl'US filhos estudem apenas (o que se supõe ser mais efetivo), ao passo
que os menos aquinhoados se evadem da escoLa para a atividade laboral
(DE:>L-\.RTINI e LA.."G, 1980). Outro clichê sobrc o qual a pesquisa lança
dúvidas é o de que a <K;iosidade do menor o leva à delinqüência. Não
só intelectuais e políticos temem tal desocupação, mas também muitos
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adultos das camadas populares. Todavia, certos tipos de trabalho podem
levar à delinqüência. :e (I caso da atividade de rua, onde o menor fica
exposto a situações de corrupção, de oonflito e violência, como li. disputa
pelo ponto, a defe!a da mercadoria, o confronto com a fiscalização e poli
cia etc. (cf. MACHADO NETO, 1980; Brasil. Distrito Federal, 1983). Como
se vê, generalizaçõe! são perigosas. Ainda outro cliebê colocado em dúvida
é que O menor precisa menos trabalhar Ique o adulto, sohretudo do sexo
masculino. Esta vislo patriarcal se esoot'06. l,.'m contato com 1\ realidade,
onde, em situações de pobre7.a, é difícil! afinnar que tipo de participação
é menos importante para o orçamento: inclusive ("Il) grupos familiares
fragmentados, em que a mulher oU,mrsmo, o menor p o cabeça (ef.
SPINDEL, 1985; MACHADO NETO, 1980).

A legillação em face da realitlnM

Diante deste quadro preocupante, comO se coloca r.. legislação? Lamen
tavelmente a pesquisa não nos oferece um quadro muito daro. &t8 i!,
por sinal, uma oas renas [aruuas encont1'adas. PodemO'>, todavia, jl1ntar
alguns fragmentos para tentar montar o quebra-(·abeça. Alinharemos
alguns dos principais dispositivos legais f!' as evidencias rlio;ponívt'is 1I0S

estudos por n6s arrolados.

a.) Obrigatoriedade escolor de i a 14 anat de idade (Constituição fedf'ral.
art. 176, ~ 3'i, lI;'

Como é sa·bido, estamos ainda longe de alcançar (I pleno cumprimento
deste dispositivo constituciooaL Evitando repetir dados sobejamente CO\1he
ciclos, sabemos que .uma parte das crianças nunca teve acesso A esrola.
enquanto outra ingressa tarde (depois das "7 ano!' de idade). A oistorção
idade-série, B. repetência e a e\-'asão levam muitos ahmos a deinrem a
escola com um número roouzido de séri~s concluídas. Utilizando dados
da PNAD·82 - com as limita~'ik~ que tal pt'~quisa por amo!õtragem impõe
- CASI1\O e F'I.ETcHm (1985) constataram clue 2,8 milhões de pessoa.,
entraram na primeira série pela primeira vez, enquanto apenas ISO mil
não conseguiram entrar na est'ola. Por outro lado, 95~ da coorte de 5 a
24 an06 rt"Cebeu, em média, 2,1 anos de inlllrução de primeira ~érie por
pessoa. O engarrafamento interno seria um fator relevante pelo qual DS
alunos saem com. escolaridade insuficiente. Em média Il população escolar
recebe alualmente 7,6 anos dt" instrução de l Q gmu por pessoa, embora
complete, também em média, llpl'naS 5,1 'féries. A idade média {los dt>sis
tentes do 19 grau é dt" 15.7 unos de idade (a moda situa-se entre 14 ('
15 anos). quando os fatores antes menciollados dificultam a permanência
na escola. Dos 14 anos em diante espera.5~ q1.l't' o adolt'scente trabalhe,
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os custos de oportunidade crescem e a jornada de trabalho vai dilatando
se. A matrícula no curso noturno é quase a única opção quando os obstá
culos são contornados. E, coma sabemos, 05 cursos noturnos tendem a
ser tentativas de réplica dos cursos diurnos, com grave inadequação à
sua clientela.

h) Proibição de qualquer trabalho a mellores de 12 anos de idade (Cons
tituição federal, art. 165, X)

A proibição só é observada pelo setor formal do mercado de trabalho
e, assim mesmo, com inevitl1vel possibilidade de infração. O trabalho
infantil é uma realidade em nosso País. Assim, CALDEIRA (1960) constatou
que a média de ingresso das crianças no trabalho rural é de 11 anos,
dependend'o do grau de integração familiar e dos tipos e organização da
exploração agrícola. SILVA e MOLI" A (1984) encontraram resultados aná
logos. SOUZA (1975), por sua vez, verificoll, na cidade de São Paulo,
que 5,4% dos menores passaram a trabalhar antes dos 12 anos. GOUVEIA

(1983), pesquisando na área da Grande São Paulo, teve como infor
mantes crianças de até 9 anos. Em Fortalez<l quase metade dos entre·
vistados por GRADVOHL (1980) havia começado a trabalhar entre 7 e 10
anOS. Resultados similares foram encontrados para o Distrito Federal
(Brasil. Distrito Federal, 1983), Por fim, cerca de 1O'.t da população mas
culina de 8-9 anos e cerca de 7% da mesma população trabalhavam em
1982 (CASTRO e FLETCHER, 1'985).

o fato jurídico afasta-se, pois, do fato social. Como é sabido, a idade
mínima para o trabalho atropela a faixa de escolaridade obrigatória, como
ocorre em vários países em desenvolvimento, e deixa de atender à Con
venção n9 138 da 011' (Organização Internacional do Trabalho, 1981).
Estamos, pois, diante de duas ficções; a do cumprimento da escolaridade
fundamental e a de preservação dos menores de 12 anOs quanto às ativi
dades laborais. É possível que o propósito de aproximar o fato jurídico
do fato social tenha animado os autores da Constituição fpderal de 1967.
Baixando a idade mínima, um grupo mais amplo hipoteticamente poderia
ser abrigado no setor formal, saindo da clandestinidade. Todavia, numa
avaliação superficial verifica-se que tal grupo etário não teve os benefí·
cios supostamente pretendidos. Segundo a PNAD-82, apenas 6,24% dos
menores de 12 a 14 anos (observe-se que estão incluídos os de 14 anos)
tinham carteira assinada no emprego principal (n = 73.532). Já na
faixa de 15-17 anos tal proporção subia para 30,00% (n = 786.306). Pelo
menos numa grande metr6pole, um estudo revelou diferentes expectativas
entre menores de 10-14 e de 15·17 anos. Espera-se que estes últimos efe
tivamente trabalhem, enquanto, em relação ao grupo anterior, não se
considera que suas atividades sejam realmente trabalho (MADEIRA, 1984).
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A PNAD-82 confirma que há um aumento substancial de trabalhadores
dos 13 para os 14 anos no Brasil. Embora isto não seja generalizável, é
um indício para traçar poUticas públicas. Sabendo-se que a concomitllncia
de estudo e atividade laboral é difícil (haja vista o baixo percentual rela
tivo dos que o conseguem: pico de 14,00% aos 14 anos, segundo a P~AD-82),

o dispositivo constitucional não parece ter facilitado sobremaneira o avan
ço das crianças trabalhadoras em sua escolaridade e aquisição de direitos
trabalhistas e previdenciários. Por outro lado, mais que a obrigatoriedade
escolar, parecem pesar nas decisões de ingressar/permanecer na escola a
extensão do ensino de 1Q grau para 8 anos, a partir de 1971, a moderni
zação associada aos processos de urbanização e industrialização e a esca
lada de requisitos educacionais para o trabalho, melhor conhecida como
inflação educacional (cf. MADEIRA, 1984; SPTh"DEL, 1983).

o dispositivo constitucional parece, portanto, pouco útil. Seria, porém,
interessante ter uma avaliação longitudinal das mudanças ocorridas antes
e depois deste dispositivo. Para isto há pelo menos uma questão subja
cente a interpretação das estatísticas: o que é considerado trabalho em
díferentes níveis sócio-econÔmicos e situações sociais? Ajudar por longas
horas o tio numa "birosca" de favela pode, em certos ca..~o!, não ser con
siderado trabalho, como também ajudar a fazer doces em casa ou carregar
compras na feira algumas vezes por semana. Apesar desta opinião, tais
atividades podem afetar seriamente a freqüência e aproveitamento eSCO
lares.

11; claro que alterar a idade mínima. sem pretender muwu os fatores
que levam os menores a trabalhar é inútil Tal alteração deve situar-se
num quadro mais amplo de políticas de emprego, salário, educação etc.
que procure enfocar as necessidades que impelem ao trabalho infantil.

c) O trabalho dos menores de 12·14 anos é amdicionado ti freqiiência
escolar e à exectJção de serviços de nmureza leve (CLT, art. 4(0)

Ainda que este dispositivo se refira apenas ao setor formal, trata-se
de um anseio da sociedade que os menores se escolarizem e preservem
sua saúde. Assim, ainda que oS dados se .efiram a toda a população tra
balhadora (setores fonnal e infonnal), é interessante notar que 68,7
e oo,m dos meninos e meninas de 10 anos a 14 anos, respectivamente,
trabalhavam 40 horas e mais por semana (GoMES, 1962). Considerando a
mesma faixa etária, observa·se <lue 10,5~ só trabalhavam e apenas 7,~

conseguiam conciliar trabalho e estudo (CoME$, 1983). Há, pois, sérias
deficiências de escolaridade e não temos evid&1cias de que, meSmo no
setor formal, os serviços infantis sejam sempre de natureza leve.
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d) A icmuu1a máxima de trabalho do menor será de 8 horas, prorrogável
para mais 2 horas ou, excepcionalmente, até 12 horas (Constituição
federal, art. 165, VI, e CLT, art. 413). É proibido o trabalho noturrw
(Constituição federal, art. 165, X)

Já notamos a importância da duração da jornada de trabalho para a
compatibilização do estudo e atividade laboral. Cabe lembrar que as
prorrogações permitidas pela Lei não constituem uma ajuda ao menor,
sobretudo quando comparadas com a legislação de outros países (cf.
MANUS, 1985). Embora lidemos com dados do mercado de trabalho como
tlm todo - e não s6 do setor formal -, cumpre enfatizar o círculo vicioso
já apontado: a pobreza obriga grandes grupos a partirem para a ativi
dad'e laboral com baixa escolaridade, nos piores nichos da estrutura ocupa
cional. Com isto, são reduzidas as probabilidades de acrescentar anos
de escolaridade e de obter ascensão ocupacional (cf. PASTORE, 1979;
Brasil, 1982; ZYl.BERSTAJN, PAGO'ITO e PASTORE, 1985). Apenas a título de
ilustração, mencionemos que 91,7 e 84,8% dos jovens do sexo masculino
e feminino, respectivamente, de 15 a 19 anos trabalhavam 40 horas c
mais por semana (GOMES, 1982). Se bem que tenha aumentado a propor
ção dos que trabalham e estudam, esta proporção tendia a ser sempre
inferior à dos que s6 trabalham para a faixa de 15 a 17 anos (GOMEs,
1983). SPINDEL (1985), em sua pesquisa sobre o setor formal, verificou
que 47,8% das meninas e 31,8 dos meninos que trabalham nas Regiões
Sul e Sudeste se submetem a uma jornada de trabalho superior a 9 horas.

ZYLBERSTAJN, PAGO'ITO e PASTORE (1985) constataram que muitos meno
res vivem jornadas de trabalho de mais de 15 horas, ainda que a ConsD
lidação das Leis do Trabalho (CLT), em seu art. 412, exija um intervalo
nunca inferior a 11 horas para cada período laboral. Se contarmos 8 horas
para o trabalho, 4 para a escola e, no mínimo, 2 horas para o transporte,
não poucos menores têm jornadas de 12 a 14 horas.

e) É proibido o trabalho em indústrias insalubres (Constituição federal,
art. 165, X)

Cerca de dois terços dos menores trabalhadores registrados que
SPINDEL (1985) entrevistou trabalhavam expostos a poeira, gases, subs
tâncias químicas, temperaturas extremas, barulho, queimaduras ef ou
exigências de muito esforço físico. Deve-se fazer a ressalva de que, com
parando as respostas com as efetivas condições de trabalho, observou-se
que muitos menores não se davam conta da insalubridade do seu ambiente
laboral.

t) O menor aprendiz receberá pelo menos meio salário mínimo durante a
primeira metade ela duração mtfxima do seu aprendizado e pelo menos
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dois terços na segunda metade (CLT, art. 80). Os demais trabalhad~·

res menores receberão pelo menos o 8fJIário mínimo (jurisprudência)

A Constituição federal de 1946 proibiu a discriminação do salário
por idade. Ja a ~lrta d€' 1007 foi omissa ~unllt() ao tema. enquanto a Lei
nQ 5.274, de 24 de abril de 1967, estabelecia um escalonamento baseado
na idade para os menores não portadores de curso completo de fonnação
profissional, de modo que este trabalhaddr recebia menos que o salário
mínimo do adulto. Alguns anos mais taroeestas disposições foram revo
gadas pela Lei nQ 6.086, de 15 de julho :de 1974, (pie estahliu o paga·
mento de fra~'õcs do salário mínimo ao aprendiz e silenciou sobre o menor
não aprendiz. A jurisprudêneia firmou, então, que os não aprendizes perce
heriam o salário minimo, restabelecendo em parte a isonomia salarial !l0l
idade.

Considerando toda a população ocupada nO Brasil, a PNAD-77 nos
informa que os rendimentos mensais dos menores de 10 a 14 anOs são
ínfimos, quando comparados aos dos adultos (GoMES, 1983). 54,54% c1ele~

não tinham rendimentos, 31,13~ ganhavam até meio salário mínimo, 10,95%
recebiam de mais de meio a um salário mínimo e 3,~, mais de um
salário mínimo. Do total desta faixa etária apenas 4,000; tinham carteira
assinada, podendo ser aprendizes ou não. Apesar de os Emites das classes
da P:-.rAD dificultarem a análbe (é estabelecida a faixa de meio a um
salário mínimo quando seria preferível incluir na chlsse seguinte os infor
mantes que percebem um salario mínimo). constata-se quc o número
daqueles que tinham a carteira assinada podia ser até menor que o daque
les que percebiam cerca de um salário mmimo. Entretanto, o panorama
geral nos mostra qu<", apesar de as crianças de 10 a 14 anos terem sido
impelidas a trabalhar, seus rendimentos eram muito baixos. Apesar disto
tais quantias deviam ser relevantes para os pa]'(:os orçamentos dos seus
grupos familiares.

Quanto ao grupo etário de 15 a 17 anos, os rendimellto~ tendiam .1

ser mais elevados, ainda que sigllificativ8Ulentc distantes daqueles dos
adultos. 29,l5~ não tinham rC'nc1imcntos. 25,41$ perccbiam até mpio salú
rio mlnimo, 27,40l, de mais de meio a um salário minimo e 18,04%, mai!;
de um salário mínimo. O número dos q'le tinham earteira assinada era
igual a 23,2(Yl; do total, ocorrendo a mesma possibilidade indicada acima.
Vê-se que, em termos globais, a Lei parece ser formalmente cumprida,
porém o setor informal abriga muitos menores não protegidos. Deve-Sl'
notar, entretanto, (lue os menores têm long~s jornadas de trabalho e não
temos dados de salário-hora disponíveis para comparações. ~ possível
que este seja mais baixo do que aparenta.

Comparando-se os rendimentos mensais dos menores <-'Orno um todo
com os dos menores assalar;ados registrados,' verificamos qut' estes últimos
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perçebem muito mais, conforme era de esperar. Se bem que a amostra
de SPlNDEL (1985 a) não possa ser considerada representativa do Brasil
como um todo, computamos os seguintes dados: 26,~ dos menores regis
trados percebem até um salário mínimo, 47,25~, de um a 1,5 salário míni
mo (a divisão de classes é coincidente no original), e 26,27~, acima de
1,5 salário mínimo. Segundo a PNAD.82, 39,88% dos trabalhadores de
10 a 17 anos não tinham rendimentos, 48,25% tinham rendimentos até
um salário mínimo e 11,40% acima de um salário mínimo. Confirma-se,
assim, apesar do precário grau de comparabilidade dos dados, que os
menores com registro em carteira constituem o ápice da pirâmide de
trabalhadores menores, isto é, a "elite" dos desprivilegiados. Aos seus
salários devem acrescentar-se os direitos trabalhistas e previdenciários,
bem como, em certos casos, fringe benefits.

Para explorarmos um pouco mais a questão do salário, fizemos uma
comparação precária do número de menores empregados com carteira
assinada no Brasil e no Estado de São Paulo, região que, segundo as
constatações dos estudos, seria mais sensível a este dispositivo legal (ver
tabela 1).

TABELA 1

EMPREGADOS COM CARTEIRA ASSINADA

PELO ATUAL EMPREGADOR POR IDADE

IDADE BRASn.

1972 1977

SAO PAULO

1982 1972 1971 1982

6,24% 21,51 % 18,86% 13,60%

37,56% 55,11% 60,60% 56,78%

10 - H anos

15 - 19 anos

15 - 17 anos

18 - 19 anos

9,95% 10.01%

34,80% 43,33%

36,69%

51,11%

29,95%

46,21%

55,47%

66.85%

49,79%

tl6,27%

FONTES: PNAD's - 72,'17,82.

Poderíamos esperar que a passagem para a isonomia causasse signifi
cativo desemprego de menores no setor fonnaI. Efetivamente, entre 1972
e 1977 diminuiu o número de empregados de 10 a 14 anos com carteira
assinada em São Paulo, mas não no Brasil como um todo. Entrementes,
o percentual aumentou para a faixa etária de 15 a 19 anOs (existe aqui a
restrição de que o grupo inclui os jovens de 18-19 an()5). Como os ren-
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dimemos de menores e adultos se distaDcfaram em 1970-77 (Brasil, 1982),
é passival que a exigência do salário mtnfmo tivesse seu peso reduzido.
De 1977 a 1982, porém, com a recessão econÔmka, registrou-se alto n(vel
de desemprego de menores, pois as empresas tendem a {..o\ocá-l~ em
baixa prioridade, uma vez que, neste p~rfodi>, os salários de adultos e
menores voltaram a convergir. No caso de Salvador, por exemplo, o acha
tamento dos salários levou à virtual inexistência do setor forma! para
os menores (cf. SPINDEL, 1985, a). Se o refinamento àos dados confirmasse
esta constatação, diríamos que a isonomia causaria certo prejufzo às
crianças, mas não aos adolescentes, sendo a recessão um fator mais pode
roso de desemprego, Diante de tais constatações, seria possível começar
a avaliar os efeitos de dispositivos legais uniformes para situações de
~andE' complexidade. AI~lmas questões então In1rgiriam: auais OS efeitos
da adoção da heteronomia e da isonomia sobre os salários e nível de
empre~o dos diversos grupos de menores f' adultos? Em que medida e
em que situações típicas o menor cumpre a.<; mesmas tarefas dos adultos?
Dois tl."rç~ dos respondentes da 'PeSCl\1\sa de 'SP1Nn\-:L (l98.'5. a), sobre.
hldo meninas, d€('lararam conhecer adultos exercendo as mesmas funções
de menores. A constatação é importante, porém precisamos de mais dados.
Além disto, em que medida e em que situações típicas o menor faz trabn.
lho mais simples e representa (.'Usto si~niflcativo de treinamento para a em
presa? Em oue situações a hf'tt'ronomia e a i!.onomia seriam ad{'qllada~?

Em que medida estes e outros dispositivos podem aff'tar as prioridades de
admissão/demissão dos empregadores e a.~ dedSlÕes de indivíduos e famí
lias no sentido de inwessar no mercado Ide trabalho? Há evidências dI."
que os menores ttml baix.'l prioridade para as empresas (BARBOSA, 1975;
SOUZA, 1975; SpumEL, 1985, 1985, a). Por outro lado, temos algumas infor

mações sobre as prioridades das famílias de diferentes níveis sócio-econô
micos em relação à participação dos seU$ membros em atividades laborais
(p, ex.. B1lJl.c, 1978). Como, porém, a oferta e a demanda interagem no
mercado?

g) As empre803 comerciais e indu.s1rlaif riJo obrigados a assegurar, em
cooperoçi!o, condiÇÕlhv de aprendiza~etn aos seus trabalhadores men01'C3
(Constituição federal, art. 178, parágrafo único)

.... aprendizagem. que é importante 1Xlt'io de formação profissional do
menor em vários países, é estabelecida no Brasil como obriga<;ão le';!;at
Segundo o Deereto-Lei nl? 9.576, de 12 de agosto de 1946. os estabeleci
mentos industriais são obrigados a empregar e matricular nas ereolas
mantidas pelo SENAI um número de aprendizes equivalente a, no mínimo.
5~ e, no màximo, 1~ dos operários existentes em cad'a estabelecimento
e cujos oficios demandem formação profissional.
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Analisando as oportunidades de formação profissional, CASTRO e
FLETCHER (1985) estimaram que, reunindo os cursos do SENAI, SENAC
e Escolas Técnicas Federais, estariam sendo atendidos apenas 14% da
clientela potencial de menores. E evidente que nem todas as ocupações
exigem preparação formal e metódica, mas aquele percentual parece
preocupante. Com efeito, se considerarmos o ano de 1980, o SENAI tinha
64,229 alunos matriculad'os em cursas de aprendizagem. Este número
corresponde a apenas 1,55% do pessoal ligado à prod.ução, ocupado naquele
ano pela indústria de transformação, conforme o Censo Industrial. Reite
ramos que este dado não significa infração legal, mas constitui um ele
mento para o estudo da abrangência da aprendizagem.

Estudos por nós arrolados (PASTORE e As'as, 1979; SENAI/RJ, 1980;
OIT, 1980; LIMA, 1980; SENAI(SP, 1980; LEITE, 1983) revelam a impor
tância da aprendizagem para a superação de barreiras para o emprego,
tais como a idade e a inexperiência profissional. Comparando-se, em setores
e regiões selecionados, ex-aprendizes e jovens das mesmas origens sociais
que não foram aprendizes, verificam-se os elevados níveis de emprego e
salário dos primeiros. É claro que tais resultados não podem ser genera
lizados. Em determinadas situações, a mencionada isonomia salarial
entre menOres não aprendizes e trabalhadores adultos cria grandes difi
culdades ao emprego daqueles que encerraram sua aprendizagem (cf.
resultados de SPINDEL (1985, a) para Salvador). Ainda assim, porém, a
aprendizagem é fator relevante, que não pode ser dC'sprezac1o. Neste senti
do há necessidade de estudos e reformulaçães quanto à fixação das
cotas de aprendizes por empresa, às ocupações ou grupos ocupacionais
que exigem aprendizagem, ao recrutamento e seleção dos aprendizes, às
relações com a escolarídade (tanto em termos de pré-requisitos como do
seu prosseguimento) e às possibilidades e adequaçrto da aprendizagem
metódica no próprio emprego.

Q[lC fazer diante do problema?

o fosso entre a ordem legal e a realidade tem provocado basica
mente dois tipos de reações na literatura, especialmente jurídica: uma se
preocupa em aumentar a proteção ao trabalho do menor, vedando frestas
existentes; outra, em face do desemprego e da ociosidade do menor,
propõe a redução das garantias para facilitar seu acesso ao trabalho e,
em particular, ao emprego no setor fonnaL

Como sabemos, sob o ângulo da maturidade civil. o trabalhador menor,
pelo menos o de 12 a 16 anos de idade, é um nullum patiens. Conside
rado portador de vontade mínima, cuja atuação demanda representação 
e dos 16 aos 18 anos, no mínimo assistência (VILHE:-<A, 1979) -, o menor
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trabalhador se submete a uma intensa e minuciosa regulamentação. Como,
ainda assim, se encontram irregularidades tiO setor formal e certos dispo.
sitivos brasileiros, comparados aos de outros países, são lenientes (cf.
MAXUS, 1985), parte dos juristas e legisladores tende a l"eforçar a regula
mentação existente.

Por outro lado, reconhece-se (lue a intensa tutela de ordcm juridica
não deixa de expor o menor a uma posição precária em face da explora
ção do sell trabalho (cf., p. ex, VILlIE.'1A, 1919). Outras correntes de
opinião preocupam·se com o de">t'mprego e o ócio do menor, observando
quI' a legislação, em vez de protege-lo, marginaliza-o, empurrando-o para
() desemprego c para o setor informal, quando nã() para a criminalidadc
(cf., p. ex. MENOO!llÇA, 1981; SOLAKO SOl\lUNHO, 1983). Empresários, par
seu lado, v(*m a legislação como um obstáculo à c()fltratação de menores
(SPI:\'DEL, 1985. a). A grande imprensa paulistana, conforme análise de
FUKn: SAMPAIO e BruoSClU (19&5), apresenta {) trabalho infantil C{)ml)
necessário para a prevenção da delinqüência, defendendo sua institucio
naJização e a redução do salário do menor.! Técnicos que trabalham com
o menor, em face da agudez oos problemas da pobreza, dividem-se quan
to à perspectiva: um grupo prioriza a adequação do menor ao trabalho
como meio mais eficaz de gerar renda imediata; outro grupo destaca a
carencia social do menor e prioriza a adequaçüo do trabalho ao menor, de
modo a garantir sua organização em formllS de ~onvivência solidária5; por
fim, outro grupo cnfatiza o potencial não realizado do menor e propõe
a integração mútua entre menor (' trabalho (Brasil, 1984).

Como já vimos, afirma-se que a isonomia salarial por idade leva ú
preferência pelo adulto em detrimento do menor que, assim, tem um
papel de contingente de mã~de-obra complementar, sendo preservado,
pelo menos em tese, para a escolarização. Pordm, as necessidades de
mbrcvivência são graves e os menores mfrentam O desemprego. Por outro
lado, a heteronomia salarial favoreçe o emprego do menor, mas não
garante que as tarefas por ele executadas estejam de acordo com sua idade.
Ademais, o menor arrisca-se a df'ixar sua função complementar no merCA
do de trahalho para concorrer vantajosamente COIll o adulto, havendo
prejuízo salarial para ambos os grupos eútios (cf. p. ele., LIMA, 1975;
MENDO:-<ÇA, 1981; SoLANO SoBRlNHO, lQS3). Afinal, col()Ça-se um questio
namento: se o menor trabalha é porque precisa atender a ne('cssidades em
,l!;<.'ral premente~, nào cabendo ao legislador decidir quem deve priorita
riamente trabalhar ou que o salário deve ser pago segundo II idade e
não conforme (l lr,lbalho realizado (SPIXDEL~ 1985) 1985, a).

As duas correntes de opmião se espelham nos projetos de lei em
tramitação no Congresso Nacional, como molttra a tabela 2. Destes proje.
tos, 3 foram de iniciativa do Senado Federal, 19 da Câmara dos Depu
tados c 1 do Poder Ex~utivo. 5 foram apresentados entre 1975 e 1982. O
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agravamento da recessão parC'ce ter levado a uma preocupação maior
com o desemprego infantil e adoll'secnte, pois 11 projetos foram apresen·
tados em 1983, 5 em 1984 e 2 em 1985.

TABELA 2

MEDIDAS PROPOSTAS NOS PROJETOS DE LEI SOBRE O
TRABALHO DO MENOR EM TRAMITAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL

SETEMBRO DE 1935

N9 de Projetos = 23)

MEDIDAS PROPOSTAS

A - De possível impacto limitativo da demanda de mão-de-
obra: Subtotal .

Redução da j ornada de trabalho .

Exigência de autorização judicial ou do Ministério do Tra-
balho para o trabalhador de 12-14 anos .

Aumento de multas a serem pagas por empregadores de
menores em caso de infração , .

Introdução da isonomia salarial na área rural .

Redução das possibilidades de dispensa de aprendiz. .

Não prescrição dos direitos trabalhistas do menor .

Garantia de emprego em idade de prestação do Serviço
Militar , .

Garantia da contagem de tempo de serviço .

B - De possível impacto estimulador da demanda de m(io-de-
obra: Subtotal .

Introdução da heteronomla salarial para não aprendizes ..

Isenção parcial ou total de encargos sociais e trabalhistas
do empregador .

Participação de entidades assistenciais. FUNABEM e
FEBEM's como intermediárias do emprego de menores ..

Equiparação da jornada de trabalho à do adulto .

Dispensa do Serviço Militar para trabalhadores .

Eliminação de parte das formalidades para o trabalho em
condições especiais .
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16 35,5

7 15,7

2 4,4

2 4,4

1 2,2

1 2,2

1 2,2

1 2,2

1 2,2

29 64,4

7 15,7

6 13,3

5 11,1

3 6,'7

3 6,7

2 4,4
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MEDIDAB PROPOBTAS N9 "

FtDçAo de percentagem minima. de menores (a.prendlzes
ou não) sobre o número total de empregados por empresa 2 4,"

Incentivo a.o treinamento em &ervi~o 1 2,2

T O T A L .. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 45 100.0

Fonte dos dados originais: PRODASEN'

Observaçc5e!: 1. O número de medidas propostu é superior ao número de
Projetos de LeI, porqne cada Projeto pode Incluir mais de
uma medida.

2. Em número significativo de casos os Projetos associam
medidas de possíveIs Impactos UmitaUvo e estlmulador da
demanda de mão-de-obra.

A distribuição da tabela 2 patenteia a polarização de posiÇ'Ões, com
predomfnio das medidas de possivel impacto estimulador da demanda do
trabalho do menor. Todavia, é importantel notar gue, em nlÍmero signifi
cativo de projetos, medidas de possível impacto limitativo da demanda
são habilmente associadas a medidas de possível impacto estimulador. Um
exemplo é a redução da jornada de trabalho, buscando compensar a perda
de certas vantagens e favorecer a concilia'lã0 do estudo e trabalho. Com
efeito, a redução da jornada de trabalho e, em geral, o trabalho nO setor
fonnal já foram indicados como importantes facilita dores da(lucJa simulo
taneidade. Notamos, ainda, a preocupaçilo com a institucionalizaçâo do
trabalho do menor, através de entidades assistenciais, FUNABEM e
FEBEN's. Esta intermediação é fato relativamente novo, de muita com
plexidade, que enfrenta um,l legislação ora omissa, OTa protecíonista e
paternalista.

Parece haver também uma tentativa de abrandar a dmmálic;l fronteira
entrL' os setore.~ formal (' informal. facilitando o acesso do menor às {"ffipre
sa~ em troca da eliminação de alguns direitos trabalhistas e prevideneiâ
rios. Entre as áreas pouco contempladas pelos projetos situa-se a aprendi
zagem (que abordamos antes), bem como uma vi!lào mais ampla do menor
no contexto do mercado de traballio, que inclui outros gntp()S etários.

Como termômetro da sociedade, as proposiçôes legislativas refletem,
pois, de um lado, o interesse em aperfeiçoaT as ltis vigentes, tornando--as
tnllis rigorosas; por outro lado, buscam atender às demandas geradas pelo
desemprego e delinqüência do menor.
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Co ru; lusões: .Encontros e desencontros entre pcsqui,ms (' legislação

Este bosejltejo nos mostra (Jlle a jegislação precisa 8er :rvista por l:ÜO
atender ti realidade, mas serú uma tarda difícil tecer áreas de cOnsenso
em torno das mudanças. A tarefa, porém, não apres0nta díÍiculdade
apenas por isto: o arsenal da pesquisa okreee poucas luzes para avaliar
a legislação vigente e fundamentill" novos dispositivos. Graças também
,\ falta de sllbsíJim, :l legisl<1~'ã() tl'rn sido construída em parte com base
em opiniões e até precollceitm. Isto não significa que as leis devam ser
elaboradas tecnocraticamente, mas que a cicmocracia deve estar aliada á
competencia técnica para n[\o se trans;ormar em mera demagogia.

Em outras palavras, é preciso spmihilidade para formar-se uma
agenda de pesquisas mais adequada às necE'Hídades. É preciso que a
legislação seja Jvalia(~a (' que' nüo Si! f'squcça de flUf' ela cobrí' :lpen as ()
setor formal, deixando a descoberto :) restante do mercado àe trabalho.
Há inúmeras indagações sobre os !'feitos de dispositivos relacionados à
escolarização e ú carrt'ira profissional, re1açõe., en:re os setores formal
c informal e rendimentos dos menores. Temos dúvidas a respeito do real
impaet() de certas medidas sobre os mcnor('s (' os adultos. Dentre estas
deslacam-ic a idade mínima de admissão ao trabalho e os salários dos
menores. A aprendi.zagem, por seu lado, requer urgentes estudos sobre os
aspectos antes mencionados. Há também que se analisar o impacto (Li
legislação do estágio e sua coerência com outras situações anúlogas e
normas legais, assim como a prestação do sen'ü.;o milita.r. Ih:,"e-se notar
que muitas de.~tas questões requerem respostas urgentes, porém sua
urgência está na razão inversa da sua precisão. Várias delas estão a exigir
cs~udos longitudinais, ven:adeira rarídade lia pesquisa nacional. Além
di~to, como já nos referimos, uma das lacunas da pesquisa tem sido os
frot:xos laços entre teoria c ernpiria. Ora, o ingresso no mercado de traba
lho, l:>or ser um ponto crucid do processo de estratificação social, pode
ser examinado no contexto das tcorias e pesquisas sobre o 8;<;SlInto. AD
desbravar novos caminhos necessitamos dos rr.ltpaS das leorias, que S~1O

sucessivamente aperfeiçoados com base na experj(~ncia.

É indispensável, pois. cOllstituir esta agenda de pesquisa, cDm suas
prioridades, sensibilizar a comunidade científiea e ~:over-]he os meio~

para o seu cumprimento.

Estes "ão alguns desafio" em tennos de elaboração legíslativa e de
sua execuçii.o. O conhecimento cíentífico, quando inserido em cstrutnra~

democráticas de poder. tende a constituir meio p()deroso de aproximar o
Estado c a Xa~;ão, a leí c a realidade, os ideais c sua concretização. Ele
pode contribuir s<'riamente para que as normas legai:> possam espdba:, as
necessidades, aspira{;ües e expectativas dos diferentes grupos sociais,
tornando-se, ~lssün, mais efetivas.

-- .__ ..__. -------.----------
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1. Introdução

Interessante lei, no âmbito da cultura, acaba de ser promulgada,
concedendo incentivos fiscais, na área do imposto de renda, a pessoas
físicas e jurídicas, para aplicações em atividades de natureza cultural
ou artística.

Essa lei, que vem atender a reclamos dos intelectuais do País,
destina-se a promover o desenvolvimento cultural em nossa terra,
fomentando operações tendentes à sua expansão, estimulando o ingres-
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50 de novos capitais no setor e despertando, ou incrementando, a
criação, a produção e a circulação de obras de arte e de bens culturais
em geraI.

Trata-se de iniciativa que intenta! conciliar o desenvolvimento
econômico com o cultural, mediante a preservação e a expansão de
expressões e de valores artísticos c culturais em geral, dentro da
premissa de que é fundamental, para a Nação, a formação e o incre
mento de cultura autóctone, na defesa de sua própria identidade,
como, aliás, vínhamos acentuando em diferentes trabalhos, em espe
cial, "Direito de Autor e interesse público nos países em desenvolvi
mento", publicado na Revista d. Informação Legislativa (a. 21 n. 82
abr./jun. 1984, p. 377).

Analisaremos a citada lei - que recebeu o nQ 7.505, em 2-7-86.
tendo sido publicada no DOU, de 3-7-88, e republicada, por incorre
ções, em 4-7-86 - slstem.tiundo, para melhor entendimento, suas
disposições, com o objetivo de contribuir para sua difusão e, quiçá,
despertar o interesse de contribuintes 00 imposto de renda para tão
feliz iniciativa. que permitirá a alocação, para o campo da cultura, de
verbas retiradas do referido tributo, a exemplo do que ocorre em
tantas outras atividades.

A perspectiva que Ofa se desceITa vem somar-se a iniciativas
outras, já existentes, por ação dos próprios empresários, que vêm
destinando parcelas consideráveis para investimento em cultura, que
o "marketing" moderno tem mostrado compensador. Com isso, o
Estado junta-se, com espectro mais amplo, ao apoio à cultura, permi
tindo, por outro lado, o ingresso de toda a sociedade - constituída
pelos contribuintes do IR - nesse contexto.

2. O incentivo e seu .Ic.nce

o incentivo previsto na Lei 7.505/86 consiste em .batimento
da renda bruta, para as pessoas físicas, e em dedução como despesa
operacional para as pessoas jurídicas, do valor d. doações, patrocl
nios e investimentos, inclusive despesa! e contribuições necessárias à
sua efetivação, realizada atrnés ou a fllvor d. pessoa jurldica de natu
reza cultur.l, com ou sem fins lucrativos,1 cadastrada no Ministério da
Cultura (art. 1Q).

Verifica-se, pois, que a técnica adotada segue a diretriz de outros
incentivos existentes: na declaração de rendas, o contribuinte descon~

tará, na apuração do imposto devido no exercício, os valores aplicados
nas atividades incentivadas, durante o ano-base.

As operações contempladas são as de doações, patrocinas e inves
timentos, que a prõpria lei define e enuncia (arts. 2Q a 5Çl).
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As aplicações poderão efetivar-se através de pessoas jurídicas (ou
a seu favor), de natureza cultural, públicas ou privadas, com ou sem
fins lucrativos, como, por exemplo, museus, arquivos e bibliotecas
públicas, de um lado, e empresas editoras de livros e de outros bens
intelectuais, produtoras de cinema, de teatro, e outras empresas de
interesse cultural, estas sempre sediadas no País e controladas por
naturais residentes no BrasiL

Para as pessoas físicas, e observado o limite de 10% da renda
bruta, como máximo, o abatimento poderá alcançar, quanto a doa
ções, até 100% do valor aplicado; quanto a patrocínio até 80% do
valor aplicado e, quanto a investimento, até 50% do valor aplicado.
Esse abatimento não se sujeita ao teto de 50% da renda bruta
previsto na legislação do IR (art. 1,9 §§ 19 e 29).

Para as pessoas jurídicas, O incentivo consubstancia-se na dedu·
ção do imposto devido de valor equivalente à aplicação da alíquota
cabível do IR, tendo como base de cálculo: até 100% do valor das
doações; até 80% do valor do patroCÍnio e até 50% do valor do inves
timento. Essa aplicação, respeitado o limite de 2% do imposto devido,
não se subordina a quaisquer outros limites fixados na legislação do
IR (art. 19, §§ 39 e 49).

Ainda quanto a pessoas jurídicas, a lei abre·lhes opção, consistente
em dedução de 5% do imposto devido para destinação ao Fundo de
Promoção Cultural, gerido pelo Ministério da Cultura, sempre que s?
não utilizar, no decorrer de seu período-base, dos benefícios previstos
em seu contexto, e observado o limite de 50% de dedutibilidade do
imposto devido (art. ll!, § 6<'».

Registre-se, outrossim, que os benefícios previstos na lei não ex
cluem ou reduzem outros benefícios, ou abatimentos, ou deduções em
vigor, em especial as doações a entidades de utilidade pública feita
por pessoas físicas ou jurídicas (art. 1~l, § 59).

3. Definição das atividades culturais

Para os fins expostos, a lei define as atividades culturais, em um
extenso elenco não exaustivo, conferindo poderes ao Ministério da
Cultura para a inserção de outras, e prevendo, outrossim, para o
contribuinte, aplicações com ou sem proveito econômic~, em função
das operações básicas de investimento, patrocínio e doação, que concei
tua (arts. 29 a 59).

O rol das atividades, no que concerne a doações e patrocínio
(art. 29), é textualmente o seguinte:

I - incentivar a formação artística e cultural mediante
concessão de bolsas de estudo, de pesquisa, e de trabalho, no
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Brasil ou no exterior a autores, artistas e técnicos brasilei·
ros, ou estrangeiros residentes !nO Brasil;

11 - conceder prêmios a autores, artistas, técnicos de
arte, filme, espetáculos mU~1Ícais e de artes cênicas em
concursos e festivais realizados no Brasil;

I1I - doar bens móveis ou imóveis, obras de arte ou de
valor cultural a museus, bibliotecas. arquivos, e outras enti·
dades de acesso público, de caráter cultural, cadastradas no
Ministério da Cultura;

,v - doar em espécies às mesmas entidades;

V - editar obras relathtas às ciências humanas, às
letras, às artes e outras de cunho cultural;

VI - produzir discos, videos, filmes e outras formas de
reprodução fonovideográficas de caráter cultural;

VII - patrocinar exposições, festivais de arte, espetá
culos teatrais, de dança, de música, de ópera, de circo e ativi·
dades congêneres;

VIII - restaurar, preservar e conservar prédios, monu·
mentos, logradouros, sítios ou ãreas tombadas pelo Poder
Público federal, estadual ou municipal;

,x - restaurar obras de arte e bens móveis de reconhe
cido valor cultural, desde que acessiveis ao público;

x - erigir monumentos, em consonância com os Pode
res Públicos, que visem preservar a memória histórica e
cultural do Pais, com prévia autorização do Ministério da
Cultura;

XI - construir, organizar, equipar, manter ou formar
mu~us, arquivns nu bibli.otecas de lCe&SQ públit:~;

XII - construir, restaurar, reparar ou equipar salas e
outros ambientes destinados a atividades artísticas e cultu
rais em gerai, desde que de propriedade de entidade sem
fins lucrativ()~;

XIII - fornecer recursos para o Fundo de Promoção
Cultural do Ministério da Cultura, para fundações culturais,
ou para instalação e manutenção de cursos de carãter cu!·
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tural ou artístico destinados ao aperfeiçoamento, especiali
zação ou formação de pessoal em estabelecimentos de ensino
sem fins lucrativos;

XIV - incentivar a pesquisa no campo das artes e da
cultura;

XV - preservar o folclore e as tradições populares
nacionais, bem como patrocinar os espetáculos folclóricos
sem fins lucrativos;

XVI - criar, restaurar ou manter jardins botânicos,
parques zoológicos e sítios ecológicos de relevância cultural;

XVII - distribuir gratuitamente ingressos, adquiridos
para esse fim, de espetáculos artísticos ou culturais;

XVIII - doar livros adquiridos no mercado nacional a
bibliotecas de acesso público;

XIX - doar arquivos, bibliotecas e outras coleções par
ticulares que tenham significado especial em seu conjunto a
entidades culturais de acesso público;

xx - fornecer, gratuitamente, passagens para trans
porte de artistas, bolsistas, pesquisadores ou conferencistas,
brasileiros ou residentes no Brasil, quando em missão de
caráter cultural no País ou no exterior, assim reconhecida
pelo Ministério da Cultura;

XXI - custear despesas com transporte e seguro de
objetos de valor cultural destinados a exposição ao público
no País;

XXII - outras atividades assim consideradas pelo
Ministério da Cultura.

A regulamentação e a definição de critérios foi deferida ao
Ministério da Cultura.

Para os objetivos da lei, doação é a transferência definitiva de
bens ou numerário, sem proveito pecuniário para o doador (art. 39),
devendo, para fruir dos incentivos, declarar expressamente, no instru
mento de doação - que será inscrito no Registro de Titulos e
Documentos -, que a operação se faz sob as condições de irreversibi
lidade do ato e inalienabilidade e impenhorabilidade do bem doado
(§ 19 do art. 39).
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Em sua efetivação, frente a comunicação obrigatória do evento
que prevê (art. 8Q) - poderá ser detenninada a realízação de

pericia, pelo Ministério da Cultura ou da Fazenda, para apurar a
autenticidade e o valor do bem doado, correndo as despesas por conta
do doador. Em caso de divergência, prevalecerá, se menor, o valor
atribuido pela perícia, para efeitos fiscais (§§ 29 e 39 do art. 39).

Os donatários de bens ou de valores, na forma prevista na lei,
ficarão isentos da incidência do IR sobre a receita não operacional
obtida em razão da doação (§ 49 do art. 39).

Por outro lado, patrocinlo, para a lei, é a promoção de atividades
culturais, sem proveito patrimonial ou pecuniário direto para o patro
cinador (art. 5Q).

Jã quanto a investimento - que alIei define como aplicação de
bens ou numerário com proveito pecuniário ou patrimonial direto
para o investidor - as atividades, expressamente e de modo exaustivo
fixadas, são as seguintes (art. 4Q):

I - compra ou subscrições de ações nominativas prefe·
renciais sem direito a voto, ou quotas de sociedades limitadas
de empresas livreiras, ou editoriais que publiquem, pelo me
nos, 30% (trinta por cento) dos seus titulos de autores nacio
nais, devidamente cadastrados no Ministério da Cultura;

II - participação em UtUlos patrimoniais de associa
ções, ou em ações nominativas preferenciais sem direito a
voto, quotas do capital social ou de participantes de socie
dades que tenham por finalidade: produções cinematográ
ficas, musicais, de artes cênicas, comercialização de produtos
culturais e outras atividades empresariais de interesse
cultural.

As participações deverão efetivar-se em pessoas jurídicas sedlade.
no pars e controladas. direta ou indiretamente, por pessoas neturel.
residentes no Brasil (§ 1Q do art. 4l;)).

As ações ou cotas adquiridas ficario inllienáveis e impenhor'veil,
não podendo ser utilizadas para fins de caução, ou qualquer outra
forma de garantia, pelo prazo de cinco anos, estendendo-se as restri·
ções ao compromisso de compra e venda I à cessão de direitos à sua
aquisição e a qualquer outro contrato que tenha por objeto o bem e
implique a sua alienação ou gravame~ mesmo que futuros (§ 2Q do
art. 4l;).
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As cotas de participação, estranhas ao capital social, conferem aos
titulares os direitos de: participar no lucro líquido da sociedade, nos
termos do estatuto ou contrato social; resgate, consoante os mesmos
documentos, e através de recursos oriundos de provisão formada com
parcela de lucro líquido anual; fiscalização, nos termos da lei, dos
atos dos administradores da soci~dade. Em contraponto, não conferem
aos titulares direitos de sócio ou acionista, sendo inexigível o capital
contribuído pelos subscritores. Por fim, em caso de liquidação da
sociedade, será o respectivo valor reembolsado aos titulares antes das
ações ou cotas do capital (§ 39 do art. 49).

4. Análise do si$tema

Como se verifica, compõe-se o sistema de operações sem ou com
intuito patrimonial ou pecuniário, situando·se, dentre as primeiras, as
de doações e, dentre as últimas, as de promoção e de investimento,
aquelas sem proveito direto, estas, ao revés, com efeito econômico
direto.

Abrem-se, com isso, ao contribuinte, quanto aos fins visados,
operações:

a) meramente redutoras da carga tributária (doações), em que
se desfaz do bem para obter o abatimento ou a dedução do valor na
declaração;

b) cumuladas com promoção do interessado (patrocínio), em que
o contribuinte realiza atividades culturais, obtendo, por força disso,
vantagens outras, em diferentes campos, inclusive econômico (vanta
gens indiretas); e

c) cumuladas com retorno financeiro para o interessado (inves
timentos), em que o contribuinte aplica verbas em empresas e asso
ciações do setor, participando depois dos respectivos resultados, na
forma da lei.

Poderão ser destinatários de recursos entidades, órgãos e empre
sas do setor, existentes ou que vierem a se constituir para tanto, cujos
objetivos coincidam com os das atividades enumeradas na lei. Caso
contrário, adaptações poderão ser feitas em seus estatutos ou contra
tos sociais. Além disso, deverão ser cadastradas no Ministério da Cul·
tura e observar os critérios por ele fixados na regulamentação.

Modalidade especial, por fim, é a da destinação ao Fundo de
Promoção Cultural, reservado, como opção, às pessoas jurídicas.
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5 , MeCllnismo dai .pI lCa4jÓft

A aplicação deve, em todos os casos, ser feita diretamente pelo
interessado, não Se admitindo qualquer tipo de intermediação ou corre
tagem (art. 79).

As diferentes operações serão realizadas pelas pessoas ffsicas,
ou juridicas, interessadas, devendo Instrumentar..., documentalmente,
para efeito de comprovação e de preservação dos respectivos direitos.

As pessoas jurídicas beneficiadas deverão comunicu, para fins
de registro, aos Minist'rlos da Cultura e da Fazenda os aportes rece·
bidos e enviar comprovante de sua devida aplicação (art. 89) (sistema
de controle duplo), podendo as entidades em tela celebrar convênios
com órgãos públicos estaduais ou municipais, de1egando-lhes essa
atribuição, desde que as entidades ou empresas beneficiadas não rece·
bam, como doações, patrocínios ou investimentos, quantia superior a
duas mil OTN de cada contribuinte (§ 1Q do art. 89).

As operações superiores a esse valor deverão ser previamente
comunicadas ao Ministério da Fazenda pelo doador, patrocinador ou
investidor, para cadastramento e posterior fiscalização, cabendo ao
Ministério da Cultura certificar se houve, ou não, a atividade incen
tivada (§ 29 do art. 89).

Outrossim, permite a lei às inltitu~ões financeirll, com os
beneficios fiscais que obtiverem com base em suas disposições, a
constituição de carteira especial destinada a financiar, apenas com
a cobertura dos custos operacionais, as atividades culturais acima
mencionadas (art. 69).

A fruiçio do incentivo dar-se-á, anualmente, na declar~io de
renda., mediante a técnica exposta, mas com uma peculiaridade favo
rável ao contribuinte acostumado com o sistema tradicional: a do
diferimento do excedente, no caso de o montante das aplicações
superar 05 limites permitidos, para até os cinco anos seguintes, respei.
tada, em cada qual, a limitação descrita acima (art. 10). Isso significa
que, do valor aplicado em um ano, poderá beneficiar-se o contri
buinte em outros exercidos, desde que se encarte, em cada declaração,
aos limites fixados.

Por fim, deve·se anotar que a lei estabelece restrições quanto à
pessoa beneficiada, proibindo aplicaçõeS em pessoas vlncul1d8' ao
contribuinte, que define como:

.) a pessoa jurídica da qual o conttibuinte seja titular, admi
nistrador, acionista ou sócio à data da operação ou nos doze meses
anteriores;
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b} o cônjuge, os parentes até o terceiro grau, inclusive afins, e os
dependentes do contribuinte ou dos titulares, administradores, acio
nistas ou sócios de pessoa jurídica vinculada ao contribuinte; e

c) o sócio, mesmo quando outra pessoa jurídica (art. 9Ç1).

6. Outros órgãos de administração do sistema

Além dos organismos citados, o sistema envolve, ainda, o
Conselho Federal de Cultura, a quem incumbe acompanhar e super
visionar as aplicações, podendo, em caso de desvios ou irregularidades,
suspender as doações, patrocínios ou investimentos realizados (art.
12), sendo auxiliado, nos respectivos âmbitos, pelos Conselhos Esta
duais t§ l~ do art. 1'2).

Também a Secretaria da Receita Federal integrará a adminis
tração do incentivo, atuando, dentro de suas atribuições especificas,
na fiscalização da execução do programa, quanto à realização das
atividades culturais ou à aplicação dos recursos nela comprometidos
(art. 13).

7. Sanções

A lei prevê sanções administrativas e penais para infrações ao
seu contexto.

De início, quanto às primeiras, estabelece que, sem prejuízo de
sanções penais cabíveis, as infrações às suas disposições importam em
sujeitar o contribuinte à cobrança do IR não recolhido em cada exer·
cício, acrescido de penalidades fixadas na legislação do referido
imposto, além da ?~!da do direito de acesso, após a condenação, aos
benefícios instituídos em seu corpo, e, ainda, ao pagamento de multa
de 30% do valor da operação, assegurado direito de regresso, em
caso de fraude, contra os responsáveis (art. 11).

De cunho penal é a disposição que define como delito autônomo
a redução do IR obtida mediante utilização fraudulenta de qualquer
dos benefícios previstos na lei (art. 14), com pena de reclusão de dois
a seis meses e multa. Sendo praticado por pessoa jurídica, respon
derão o controlador e os administradores que para o crime tiverem
concorrido (§ 1Q do art. 14). Ficam sujeitos às mesmas penas aqueles
que, recebendo recursos, bens ou valores, em função de sistema
exposto, deixem de promover, sem justa causa, atividade cultural
objeto do incentivo (§ 29 do art. 14).
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8. Vigincla, aplicação e regulamentação da lei

A lei entrou em vigor na data de sua publicação (art. 17), apli
cando·se às doações, patrocínios e investimentos realizados a partir
daquela data (art. 16), para produzir efeitos no exercicio financeiro
de 19B7.

o Executivo deverá, por meio de decreto, regulamentar a matéria,
no prazo de cento e vinte dias (art. 15).

Dessa forma, doravante já poderão ser feitas aplicações na área
cultural, para aproveitamento dos incentivos mencionados, cujos efei·
tos se sentirão na declaração de rendas do exercicio de 1987, valendo,
pois, para esse fim, as operações efetivadas desde 3 de julho do
corrente.

9. Considerações finais

Observa-se, pelo exposto, que a lei estabelece - a partir do
modelo tradicional de incentivação, via imposto de renda, com algu·
mas especificidades - um atraente sistema de aplicações financeiras,
ao dispor de pessoas físicas e empre.sãrios de visão, que queiram
deixar de recolher substanciosas parcelas do tributo para estimulação
da cultura em nosso País e expansão do respectivo patrimônio.

A par do sucesso obtido nas diferentes áreas em que foi utili-
zado, o mecanismo em questão possibilita:

- preservação e desenvolvimento de bens culturais;

- formação e expansão da cultura nacional;

- fruição por parcela maior da população dos bens em. causa;

- expansão das atividades empresariais do setor e sólidos investi-
mentos para o aplicador, nas hipóteses compatíveis.

Desperta, outrossim, o espírito altruístico e o gosto pela arte e
pela cultura, um dos elementos fundamentais de afirmação de um
povo.

Claro é que se fazem necessárias a seriedade das aplicações e a
sólida orientação das atividades, para que o sistema floresça. Mas a
lei é o ponto d. partida para o crescimento do setor cultural entre
n6s, que esperamos se faça de acordo com as nossas melhores tradi
ções, a fim de que, nesse campo, possa nosso país alcançar, no cenãrio
mundial. a posição de relevo que, pelos valores que encerra, bem
merece! ...
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Tortura - delito não tradicional
recentemente criminalizado na Grécia (*)

Pruf. [J r. J1Il":~~,1 ])ju.... Y~lOs D. SI'I:'\El.LIf>

Univcr:sidade de AWl1zas

Tradução de

AIl),IID.... BERG,\"\[]'''! :\lrOTrO

Profe~~ora de Direito Penal e de Dir~i1 o
Penltene:llrio - Brasilia

1. Atitudes em relação à tortura

Com razão tem sido sustentado que a prática de tortura não
é nova nem limitada a algum especifico sistema politico ou regime,
a determinada cultura ou religião ou, ainda, situação geográfica.
Desde as eras primitivas da história da humanidade, sempre houve
muita gente que acreditasse no poder coercitivo da tortura (1),

l°, Titulo ori~jnal: "TORTURE - a non conve-ntlonal offense criminalist'd
recently in Gre€<:e".

(1) BAsSlmwr, Torture m htstorical and geo~raDhic perspectivt', in Revue
lnternationale lie Droit Penal, voI. 411, pp. 23, 30. G. W. KEETON - J. WIL
LIAMS. F.neycwpaedia B,ituTmica, "Torture", vol :12, p. 3l4, !.f. Particular
lnente- MELLOH. A. La Torture: Son Histoire, S'OTl Abolition, Sa Réapparf~

t.ion au XX.c Sit'cle. Paris, 1961, pp. 55-60.
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sem que, até hoje, lamentavelmente, essa crença ou convicção se
tenha extinguido.

Não ohstante, já em tempos bastante remotos podem ser
encontrados sínais de oposição à tortura. Os argumentos teóricos
levantados contIa ela na Grécia e em :Roma antigas, porém, frisa
vam mais a falta de eficácia prát!ca que o seu caráter imoral (2).

Particular1l1€nte reveladora é a extensão em que naquelas anti
gas civilizações era pennitida a tortura. Na Grécia antiga. e nos
primeiros períodos de Roma, a tortura era praticada somente contra
escravos - jamais contra homens livres ('). Dai se poder, hoje,
inferir que a tortura era subconscientemente considerada como
um tratamento impróprío para. seres humanos, de vez que usada
somente com criaturas que não eram tidas como tais.

Mais tarde, em Roma, a tortura começou a ser aplicada tam·
bém a homens livres, em certos casos de crime, mas os nobres
de superior estirpe continuavam isentos dela. NJ isenções, contudo,
não se estendiam aos acusados de alta traição (4). Essas distinções
são bons exerr.plos do que, até mesmo nos nossos dias, certas pessoas
de elevada posição pensam dessa prâtica: para elas, a tortura é
eficaz método coercitivo, podendo ser aplicada em taís ou quais
circunstâncias - desde que, porém, só seja infligida aos "outros".

2 . Os quatro períodos da história da tortura

Se examinarmos a orientação das leis a respeito da tortura,
no passado histórico, podemos disttngpir três períodos.

No primeiro periodo, a tortura era praticada sem qualquer
intervenção legal. Ê o período de t~ncta informal.

No :;egundo período, surgiram normas legais proibindo B
tortura em certas conjunturas, mas em outras admitindo-a e regu
lando-a como parte do processo legal- como método de interro
gatório e como farma de pena. Pode-se denominá-lo período de
tortura legal.

Em tempos mais recentes, severas criticas contra a tortura,
não s6 em razão da sua ineficácia, mas principalmente quanto

(2) MELLOR, op. cit., pp. 61-69.

(3) Essa discriminação foi mantida também por algumas leis especiais da Idade
Média. Cf. MELLOR, OI'. cit., p. n.

(4) MELLOR, 011. cit .. p. 58.
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ao seu caráter imoral, têm gradativamente levado à abolição e à
proibição da sua prática; é o que vem ocorrendo nos últimos dois
séculos. Nos dias de hoje, a Constituição da maior parte dos paises
inclui normas que, expressa ou implicitamente, proíbem a tortura
c outros tratamentos cruéis ou desumanos (5). Ademais, muitas
convenções e outros atos internacionais condenam e proibem tais
práticas (6).

Chegamos, assim, a um terceiro período da história da tortura,
que eu denominaria período de mera prmbição. Por causa da con
denação e da proibição nas Constituições da maior parte dos países,
nenhuma lei pode conter qualquer dispositivo que a permita ou
tolere, assim como nenhum tribunal ou qualquer outro órgão j udi
ciário pode impô-la, nem pode ~ual~uer militar, policial ou funcio
nário de prisão infligi-la.

Entretanto, seria ingênuo pensar que a tortura, por ser proibi
da, não seja praticada. Informações oriundas de fontes diversas
confirmam a denúncia, que freqüentemente aparece nos meios de
comunicação, de que a tortura ainda medra em muitas partes do
mundo (').

Infelizmente, o Continente Europeu não constitui exceção a
essa regra, como demonstram as regulares informações da Anistia
Internacional, e, inclusive, casos levados perante a Comissão Euro
péia de Direitos Humanos.

Tais incidentes andam de mãos dadas com a convicção com
partilhada por muita gente, de que a tortura pode ser aplicada,
às vezes, em determinadas circunstâncias, desde que, naturalmente,
seja aplicada aos outros. Essa convicção chega a ser manifestada
publicamente ("). Pode-se admitir que a persistência da tortura,
a despeito das proibições incluídas em tantas leis e outras normas,

(5) CI. Revue Internatio71ale àe Droit Pénal, \{]I. 48, <Jp. 208-211. Talo caso de
todas as Constituições greR"as desde 1821.

{51 Ver ALOIS RIKLIN in Internationa!e Kon-r;ent!onen gegen di Folter (Alois
Rikllu eel.) , Bem, 1979, pp. 209-210,

171 RIKLIN, op. dt., p. 203, falava, em 1979, de 5(10.000 presos em 60 países
onde a tortura era praticada. Um relatórIo mais recente da Anistia Inter
nacional (Torture in ~he Eightíesl regiStra informações de tortura c maus
trat(ls oriundos de 98 paiscs.

(8' Ver, por exemplo. o artigo "The Case of Torture" in NelES Week, June 1982,
p. 4. Ver também as j"clStifica.ções usa.das pela "Compton Commission" no
seu relalório de 1971. cilado em "Rapport SUl' la tonure" (versão francesa)
da Anistia Internacional, 1974, p. 118.
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é devida a essa convicção, poucas vezes contessada em público,
mas firmemente compartilhada em segredo por mais pessoas do
que se imagina.

Assim sendo, a tortura contemporânea difere daquela que era
praticada no periodo da tortura legal. já e somente porque na
atualidade é praticada com meios que impeçam as aparências da
sua 1nflição.

É evidente que são necessárias medidas mais drásticas para,
se não erradicar, pelo menos reduzir esse flagelo.

A busca e a aplicação de tais medidas é a característica do
começo do novo periodo da história da tortura, que pode ser deno
minado período de rigorosa luta contra ela.

Essa luta deve consistir em muitas medidas legais e práticas,
aquelas e esaas no âmbito internacional e no nacional. O u.so da
tortura, que continua a ser feito, apesar de tantas proibições, tem
demonstrado que existe uma rede de malhas tão largas que até
peixes grandes podem escapar (9). Por isso mesmo, as novas medi·
das devem ser tomadas em todos os Ambitos, e devem conduzir a
uma ação harmônica levada a cabo por órgãos públicos e entidades
privadas. Nenhuma brecha deve ser deixada para que a tortura
seja tolerada ou acobertada.

Presentemente, uma luta aberta contra a tortura está sendo
efetuada em duas frenteB:

- Na frente internacional, onde convenções e outros atos
internacionais têm sido elaborados e 88Blnados, obrigando os Esta
dos a tomar medidas eficazes e a cooperar com as organizações
internacionais na luta contra a tortura. A WlSinatura da Convenção
das Nações Unidas contra a tortura e outros tratamentos ou penas
cruéis, desumanos ou degradantes, datada. de 10 de dezembro de
1984 (daqui em diante mencionada como Convenção das Nações
Unidas), é um passo verdadeiramente importante nesse sentido.
Na Europa, a elaboração de uma minuta de Convenção sobre pro·
teção contra a tortura e tratamentos ou eastigos desumanos ou
degradantes de pessoas privadas da sua liberdade constitui outra
notável manifestação.

- Na frente nacional, isto é, no âmbito interno de cada pais,
onde uma série de medidas devem ser tomadas a fim de tornar

(9) RIKLIN. op. cit., p. 2)0.
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efetiva a proibição da tortura. Entre e.s3as medidas, uma, muito
importante, é a criminalização.

3. Fundamentos legais da criminalização

Os países que assumiram compromisso com a Convenção das
Nações Unidas têm, nos termos do art. 49, a obrigação de crimi
nalizar a tortura. Tanto quanto eu saiba, parece que a Grécia é
o primeiro país que tenha cumprido essa obrigação, mesmo antes
de ratüicar a Convenção. Nosso País tinha uma razão mais impor
tante para assim proceder: nossa Constituição de 1975 não s6
proíbe a tortura, como também dispõe (no art. 79) que a tortura
deve ser punida pela lei.

4. Os novos dispositivos legais gregos

A tortura veio a ser tipificada como crime pela Lei nQ 1.500,
de 1985. Os dispositivos dessa lei foram, com efeito, incorporados
no Código Penal grego, como novos artigos, de números, respecti
vamente, 137a, 137b, 137c e 137d. Deve ser frisado que os novos
dispositivos foram incluídos no capítulo do Código que trata dos
crimes contra o Estado e a Constituição (por exemplo, alta traição).
Esse capitulo foi considerado mais apropriado para a inclusão dos
novos artigos do que os capítulos que tratam dos delitos contra
a pessoa, ou dos relacionados com o serviço público. Assim se
entendeu, porque desse modo se evidenciava que a tortura é um
delito contra a dignidade humana, cujo respeito e cuja proteção,
de acordo com a nossa Constituição (art. 29, § 19), são fundamen~

tais obrigações do Estado.

As principais disposições desses artigos (veja-se também o
texto integral, adiante, no anexo) são as seguintes:

A) Tortura

O art. 137a, § 29 , oferece a definição de tortura, definição essa
que tem certas semelhanças com a do art. 1Q da Convenção das
Nações Unidas, mas, por outro lado, tem também algumas dife
renças. Considera-se tortura:

- Qualquer infliçâo sistemática de:

a) intensa dor física;

b) fadiga física exaustiva, perigosa para a saúde;
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c) sofrimento mental capaz de causar sérios danos físicos.

- Qualquer ministração ilegal de substância química, narcó·
tico ou similar, com a finalidade de subjugar a vontade
da vítima.

A tortura defin1da nesses termos é punida com pena de reclu
são de cinco a dez anos (§ 1Q do art.. 1378), quando:

a) :01 cometida por certas pessoas, isto é, funcionários
públicos civis ou mll1tares que tenham determinadas
atribuições (por exemplo: investigação de crimes) ou
que tenham usurpado essas atribuições;

b) quando usaàa para sen1r a uma ou mais de determi,..
nadas jinalicUzdes, isto é:

ba) extorsão de confissão, de testemunho ou de decla
ração de pessoa sob seu poder;

bb) punição de tal pessoa;

bc) intimidação dessa mesma pessoa ou de terceiro.

B) Outras violações da dignidade humana

Além do que acaba de ser dito, o § 3Q do mesmo artigo se
refere a outras sérias vio~ões da dignidade hu.mana (por exem
pIo: lesões corporais, atos de violência, uso do detector de mentiras,
ultraje à dignidade sexual), as quais; quando cometidas por aquelas
mesmas categorias de pessoas (funcionários) e com aquelas mes
mas finalidades, são punidas com detençãb de três a cinco anos.
Este dispositivo profbe, entre outras. coisas, os castigos fora do
comum, cruéis ou degradantes mencIonados em muitos atos inter
nacionais, inclusive na Convenção das Nações Un1das.

C) Exceções: execução legal de penas etc.

o § 41;) do mesmo artigo dispõe que atos ou conseqüências
inerentes à execução legal de penas ou outras restrições legais de
liberdade, ou quaisquer outras medidas legais de coerção proces
sual, não são objeto dos termos desse artigo.

O problema que tem sido invocado a respeito do dispositivo
semelhante, do art. H, 111- parte, in fine, da. Convenção das Nações
Unidas, é que alguns governos podem tom;,.Io inócuo, pela edição
de leis dispondo que, à luz da própria legislação nacional, não .se
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verificam castigos cruéis OlI àeSllmanos. Qualquer lei grega, porém,
que previsse tais punições estaria em contradição com:

a) o art. 79 da Constituição, que proíbe a tortura e qual
quer outra violação da dignidade humana;

b) o art. 2Q, § l Q, que obriga o Estado a respeitar e pro
teger a dignidade humana;

c) o art. 28, § 19. que estabelece que as convenções inter
nacionais prevalecem sobre quaisquer outras disposi
ções legais, o que integra na legislação grega todos
os atos internacionais que proíbem a tortura.

Assim sendo, qualquer lei que previsse penas cruéis ou desu
manas seria inconstitucional, e tais penas não teriam amparo
jurídico, não se íncluirldo elas entre as mencionadas exceções.

D) Formas agravadas

O art. 137b enumera certos casos agravados de tortura em
que a conduta do autor (por exemplo, execuções simuladas ou
choques elétricos) ou as conseqüências do fato (por exemplo, lesões
corporais graves ou a morte) reclamam penas mais severas (reclu
I"fi.o de dez a vinte anes; prisão perpétua, em caso de morte d::.t
vítima) .

E) Justiticaçâo e prazos

Finalmente, é de ser mencionado o que consta do art. 137d,
§§ 2Q e 39;

a) Uma situação de emergência ou uma ordem superior não
podem jamais justificar os delitos de tortura ou de vio1ação da
dignidade humana. Este dispositivo corresponde ao que consta do
art. 2Q, §§ 29 e 3Ç1, da Convenção das Nações Unidas. Conforme
a distinção entre justificação e excusa, que existe no direito grego,
assim como em outros sistemas jurídicos, se alguém age em tais
circunstâncias, sua conduta é sempre injustificável; pode, portanto,
vir a ser chamado a responder por isso em juízo, havendo também
fundamento jurídico para dele ser exigida indenização. Entretanto,
o delinqüente pode, às vezes, ser excusado, ficando isento de pena;
assim somente ocorre, porém, se essas circunstâncias excepcionais
tiverem criado tão invencível pres.são mental no autor do fato, que
não se pedia humanamente pretender que ele agisse de outra modo.

b) Se os fatos de tortura ou de violação da dignidade humana
forem praticados durante um período de governo não eleito demo-
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craticamente, os prazos (para se proeed.er contra o autor ou autores
de qualquer dos fatos de tortura ou de violação da dignidade
humana) começam a correr somente ~PÓS a restauração da ordem
legítima.

ANEXO

Novos artig<l9 do Código Penal~, criminalizando a tortura.
Lei nQ 1. 500/1984 (Gazeta Nacional 1191/28-11-1984) .

Art. 137a. Tortura e outros abusos 'contra a dignidade humana

1 - O funcionário público, civillou mUitar, cujas atribuições
consistem em promoção de ação, ou em. investigação ou exame de
delitos ou de infrações disciplinares, ou em guarda ou tratamento
de presos, é punido com reclusão (cinco a vinte anos) se, no exer
cício das sua.s atribuições, praticar tortura em qualquer pessoa sob
sua autoridade, para fins de: a) extorquir, dela ou de terceiro,
confissão, testemunho, informação OUl declaração, particularmente
denunciando ou aprovando uma ideologia pol1tica ou qualquer
outra; b) punir; c) intimidar a mesma pessoa ou terceiro.

O funcionário público, civil ou n1i.litar, fica sujeito à mesma
pena quando, em obediência a ordem d03 seus superiores ou por
sua própria iniciativa, usurpa tais atribuiç6es e poderes, e pratica
os fatos mencionados acima.

2 - Tortura, no sentido do parágrafo anterior, consiste em
qualquer inflição sistemática de intensa dor ffsica, ou de fadiga
exaustiva tal que ponha em perigo a saúde fisica, ou de sofrimento
mental que acarrete grave dano psiquico, bem como no uso nega!
de substâncias quimicas, drogas ou :outras substâncias naturais
ou artificiais capazes de viciar a vontade '(ia vitima.

3 - .As pessoas que causam lesões corporais ou danos à. saúde,
ou exercem violência fisica ou psiquica, ou cometem qualquer outro
grave abuso contra a dignidade humana, em circunstâncias ou
para os fins previstos no § 1Q, síio' plU1idas, se os fatos por elas
praticados não se enquadrarem llOB tennos do § 29, com detenção
de, no mínimo, três anos (e no máximo de cinco), a não ser que
outras normas cominem pena mais se~era; para os mesmos fatos.
Os abusos contra a dignidade hum.aJ!la incluem particularmente:
a) usa do detector de mentiras; b) prolongado isolamento (con
finamento) prisional; c) ataques sexuais.

4 - Não se incluem no sentid<l: do presente artigo fatos ou
conseqüênciaa da execução licita de penas, nem as restriçõeslfcitas
de liberdade ou as medidas processuais igualmente licitas.
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Art. 137b. Casos especiais

1 - Os fatos mencionados no primeiro parágrafo do artigo
anterior são puníveis com o mínimo de dez anos de reclusão;

a) 5e forem usados meios e métodos de tortura sistematizada,
particularmente pancadas na sola dos pés da vítima, cho
ques elétricos, execuçõ~ simuladas ou uso de substâncias
aiucinógenas;

b) se dos ditos fatos re&ultarem graves lesões corporais na
vítima;

c) se o autor pratica tais fatos habitualmente ou se as cir
cunstâncias indicam que ele é particularmente perigooo~

d) se o autor, na qualidade de superior hierárquico, ordenou
que o fato fosse praticado.

2 - Os fatos mencionados no § 3Q do artigo anterior são
punidos com reclusão de cinco a dez anos, quando se enquadra
rem nos termos das alíneas b, c e d do parágrafo anterior.

3 - Se dos fatos retromencionados resultar a morte da víti
ma, aplicllI-se prisão perpétua.

Art. 137c. Penas acessórias

1 - A condenação por fatos previstos nas arts. 137a e 137b
acarreta, ípso jure, a suspensão dos direitos políticos, permanente,
em caso de prisão perpétua, ou no mínimo por dez anos, em caso
de reclwão de cínco a dez anos, e no mínimo por cinco anos, em
caso de detenção inferior a cinco anos, se não houver outra norma
que determine suspensão mais severa. Acarreta também incapaci
dade para. habilitação -profisaio,nal nos termos do n\ÍmerQ 1 dQ
art. 63, permanente, em caso de reclusão, e por dez anos, em caso
de detenção.

Art. 137d. Disposições gerais

1 - O estado de emergência não pode justificar os tatos de
que tratam os arts. 137a e 137b.

2 - A ordem superior não pode justificar os fatos de que
tratam os arts. 137a e 137b.

3 - Caso os fatos de que tratam os arts. 137a e 137b sejam
praticados durante um período de tempo em que a sobrerania do
povo tenha sido usurpada, 0.9 prazos legais começam a correr
somente a partir da restauração da autoridade legitima.
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4 - A vitima de fatos, de que tratam os arts. 137a e 137b,
tem o direito de reclamar do autor, bem como do Estado - ambos
co-responsáveis - indenização pelos danas sofridos e compensação
por qualquer lesão física ou moral (dor ou sofrimento).

NOTAS DA TRADUÇAO

1 - O Prot. Spinellls rerstra. no seu artigo, que. "nos dias
de hoje, a Constituição da maior parte dos países inclui normas
que, expressa ou implicitamente, profoem a tortura e outros trata
mentos cruéis e desumanos".

- A Constituição do Brasil reza no art. 153. § 14: "Impõe-se
a todas as autoridades o respeito à Integridade fisica e moral dos
detentos e presidiários". Não obstante o uso impróprio de palavras
de sentido especifico - detento e presidiário - ao invés da pala
vra. de sentido genérico - preso - a interpretação tem sido
extensiva. Isto é, a Constituição não entende restringir a proteção
ao detento, que é o preso em cumprimento da pena de detenção,
e ao presidiário, que é o preso provisório recolhido a presidio.
Em outras palavras: não exclui o recluso, que é o preso em cum
primento da pena de reclusão, nem o preso simples, que é o que
está em cumprimento da pena de prisão simples, nem o internado,
que é o preso em cumprimento de medida de segurança. Conforme
pacífica interpretação extensiva, aquelas duas palavras de sentido
específico abrangem, no espírito do dispositivo constitucional, tam
bém o recluso, o preso simple.s e o internado, tanto como qualquer
outra espécie de preso.

2 - No corpo do artigo do Prof. Spinel1is se encontra menção
a muitas convenções internacionais que condenam e proíbem a
tortura.

- Expressamente mencionada é a. "Convenção contra a tor
tura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degra
dantes",

Essa convenção foi assinada, de parte do Brasil, em 23 de
setembro de 1985, pelo Presidente da República, José Sarney, que,
com a Mensagem nQ 195, de 3 de junho de 1986, a enviou ao
Congresso Nacional, para os fins do art. 44, inciso I, da Constitui·
ção (que atribui a competência exclusiva ao Congresso Nacional
para "resolver definitivamente sobre os tratados, convenções e atos
internacionais celebrados pelo Presidente da República"); cumpri
das as formalidades de acordo com esse dispositivo constitucional,
a Convenção terá força de lei no Bl'88ll.

Na versão em português, que é a do documento enviado ao
Congresso Nacional, é o seguinte o texto dos artigos da mesma
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Convenção mencionados pelo Prof. Spinellis, ou a que, direta ou
indiretamente, correspondem os novos artigos do Código Penal
Grego:

Art. 19

1 - Para os fins da presente Convenção, o termo "tortura"
d~igna qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, ftsicos
ou mentais.. são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim
de obter, dela ou de uma terceira peasoa, informações ou confis
sões; de ca~tiF:á-la por ato Que ela ou uma terceira pessoa tenha
cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas;
ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer
natureza; quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um
funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públi
cas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquies
cência. Não se considerará como tortura as dores ou rofrimentos
que sejam conseqüência unicamente de sanções legítimas, ou que
sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram.

2 - O presente artigo não será interpretado de maneira a
restringir qualquer instrumento internac10nal ou legislação nacio
nal que contenha ou possa conter dispositivos de alcance mais
amplo.

Art. 2Q

1 -- Cada Estado-Parte t8marã medidas eficazes de caráter
legislativo, administrativo, judiciário ou de outra natureza, a fim
de impedir a prática de atos de tortura em qualquer território
sob sua jurisdição.

2 - Em nenhum caso poderão invocar-se circunstâncias
excepcionais tais como ameaça ou estado de guerra, instabilidade
política interna ou qualquer outra emergência pública como justi
ficativa para a tortura.

3 - A ordem de um funcionário superior ou de uma autori
dade pública não poderá ser invocada como justificação para a
tortura.

Art. 49

1 - Cada Estado-Parte assegurará que todos os atos de tor
tura sejam considerados crimes segundo a sua legislação penal.
O mesmo aplicar-se-á à tentativa de tortura e a todo ato de qual
quer pessoa que constitua cumplicidade ou participação na tortura.
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2 - Cada Estado-Parte pw1irá estes crimes com penas ade
quadas que levem em conta a sua gravidade.

Art. 11

Cada Estado-Parte manterá sistematicamente sob exame as
normu. instruçÕEs, métodos e práticas de interrogatório, bem
como as disposições sobre a custódia e o tratamento das pessoas
submetidas. em qualquer território sob sua jurisdição, a qualquer
forma de prisão, detenção ou reclusia. com vistas a evitar qual
quer caso de tortura.

Art. 13

Cada Estado-Parte assegurará a qualquer pessoa que alegue
ter sido submetida a tortura em qualquer território sob sua juris
dição o direito de apresentar queixa perante as autoridades com
petentes do referido Estado, que procederão imediatamente e com
lmparcialidade ao exame do seu caso. serão tomadas medidas para
assegurar a proteção do queixoso e das testemunhas contra qual·
quer mau tratamento ou intimidação em conseqüência da queixa
apresentada ou do depoimento prestado.

Art. 14

1 - Cada Estado-Parte assegurará. em seu sistema jurldico,
à vítima de um ato de tortura o di1reito à reparação e a uma
indenização justa e adequada, incluídos os melas necessários para
a mais completa reabUitação possível. Em caso de morte da vitima
como resultado de um aro de tortura, seus dependentes terão direito
a indenização.

Art. 16

1 - Cada Estado-Parte se comprometerá a proibir em qual
quer território sob sua jurisdição outrQ! atas que constituam tra
tamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes que não
constituam tortura tal como definida no art. lQ, quando tais atos
foram cometidos por funcionário púbUeo ou outra pessoa no exer
cicio de funções públicas, ou por SU8I instigação, ou com o seu
consentimento ou aquiescência. Aplicar--se-io. em particular, as
obrigaçÕES mencionadas nos art3. 10. 11, 12 'e 13, com a substitui
ção das referências a tortura por referências a outras formas de
tratamentes ou penas cruéis, desumanos ou degra.dantes.
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2 - Os dispositivos da presente Convenção não serão inter
pretados de maneira a restringir os dispositivos de qualquer outro
instrumento internacional ou lei nacional que proíba os tratamen
tos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes ou que se refira
à extradição ou expulsão.

3 - O Brasil, pela sua situação geográfica, tem, outrossim,
compromisso com o Continente Americano, daí JX>r que a Con
venção Interamericana para preven:r e punir a tortura foi asslnada
em 24 de janeiro de 1986, e enviada ao Congresso Nacional, pelo
Presidente da República, cem a Mensagem n;> 235, de 13 de junho
de 1986, para os fins do art. 44, inciso r, da Constituição.

Vale transcrever aqui os seguintes artigas:

Art. 1

Os Estados-Partes obrigam-se a prevenir e punir a tortura,
nos termos desta Convenção.

Art. 2

Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por tortura
todo ato pelo qual são infligidos intencionalmente a uma pessoa
penas ou sofrimentos físicos ou mentais, com fins de investigação
criminal, como meio de intimidação. como castigo pessoal, como
medida preventiva, como pena ou com qualquer outro fim. Enten
der-se-á também como tortura a aplicação, sobre uma pessoa, de
métodos tendentes a anular a personalidade da vítima, ou a dimi
nuir a sua capacidade física ou mental, embora não causem dor
física ou angústia psíquica.

Não estarão compreendidos no conceito de tortura as penas
ou sofrimentos físicos ou mentais que sejam unicamente conse
qüência de medidas legais ou inerentes a elas, contanto que não
incluam a realização dos atos ou a aplicação dos métodos a que
se refere este artigo.

Art. 3

Serão responsáveis pelo delito de tortura:

a) os empregados ou funcionários públicos que, atuando nesse
caráter, ordenem sua comissão ou instiguem ou induzam a ela,
cometam-no diretamente ou, podendo impedi-lo, não o façam;
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o) as pessoas que, por instigação dos ftmcionários ou empre
gados públicos a que se refere a alínea a. ordenem sua contlssão,
instiguem ou induzam a ela, cometam-no diretamente ou nele
sejam cúmplices.

Art. 4

o fato de ter agido por ordens superiores não eximirá da
responsabilidade penal oorrespondente.

Art. 5

Não se invocará nem admitirá como justificativa do delito
de tortura a existência de circunstânclas tais como o estado de
guerra, a ameaça de guerra, o estado de sitio ou de emergência,
a comoção ou conflito interno, a suspensão de garantias constl·
tucionais, a instabilidade política interna, ou outras emergências
ou ca1am1dades públ1cu.

Nf'm a perümlo.sldade do de:ido ou condenado. nem a insegu
rança do estabelecimento carcerário ou penitenciário podem justi
ficar a tortura.

Art. 6

Em conformidade com o disposto ll(l art. lQ, os Estados-Partes
tomarão medidas efetivas a fim de prevenir e punir a tortura no
ámbUo de sua jurisdição.

Os EstadolrPactes assegurar-se-io de que todos os atos de
tortura e as tentativas de praticar atos dessa natureza sejam
considerados delitos em seu direito penal, estabelecendo penas
severas para sua punição, que levem em conta a gravidade.

Os Estados-Partes obrigam-se também a tomar medidas efeti·
vas para prevenir e punir outros tratamentos ou penas cruéis,
desumanos ou degradantes, no âmbito de sua jurisdição.

Art. 9

Os Estados-Partes comprometem~$e a. estabelecer, em suas
legislações nacionais. normas que garantam compensação adequa.·
da para as vítimas do delito de tortura. Nada. do disposto neste
artigo afetará o àireito que possa ter a vitima ou outras pessoas de
receber compensação em virtude da legislação nacional existente.
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I - Origem das sociedades anônimas por ações

As sociedades anônimas, instrumento típico da economia moderna,
acham-se lígadas, em sua origem, à colonização do Oriente.

Nas companhias coloniais já podiam ser encontradas as car~cte

rísticas fundamentais hoje peculiares à sociedade anônima.
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Nas cidades italianas da Renascença os portadores de titulos da
divida pública eram portadores de Utulos facilmente circuláveis.
Freqüentemente, eles se reuniam em associações, obtendo, por sua
vez, a administração, ou a propriedade dos bens destinados a garantir
o serviço dos titulos. Formalmente, estes :titulos eram obrlgacionários,
mas, em substância, passavam a representar títulos de participação
na gestão dos bens que, administrados; pelos próprios credores, os
garantiam. Desse modo, eram, substancialmente, titulos de participa.
ção numa gestão comercial e industrial, mas com respon~bllidade

limitada dos participantes. A circulabilidade du: ações encontra prece·
dente nesses titulos.

As companhias coloniais surgiram eom individualidade própria.
não se submetendo a uma disciplina geral, mas encontrando, cada
qual, seu fundamento numa "carta" da autoridade pública, onde se
definia a constituição e a personalidade da companhia, as suas obriga
ções, os seus direitos, bem como os seus privilégios. Inexistiam regras
fixas quanto à administração da. soci~w e à p<}sl~io das sócios.

A sociedade era constituída para uma determinada empresa, e
não em relação a um determinado período de tempo, de maneira que
se desconhecia o balanço anual e a repartição periódica dos lucros
a intervalos regulares. Os direitos dos acionistas quanto à participa
ção na administração da companhia eram os mais diversos, sendo
freqüente ficar a administração reservada aos grandes acionistas,
permanecendo desconhecido o conceito do direito individual de voto.

Aos poucos foi sendo elaboral'la a disciplina da socieuade ant.ní
ma, determinando a distinção entre os acionistas e os vários órgãos
sociais, bem como as funções destes; o conceito de exercício social e
da repartição periódica dos lucros. Foram, também, introduzidas as
ações ao portador, além do conceito de capital social e da responsabi.
lidade limitada.

No Brasil. até 1849, quando foi publicado, em 10 de janeiro, o
Decreto nQ 575, a criação das sociedades dependia exclusivamente de
leis especiais. do Governo. A organização de empresas sob 8Cluela
forma era um privilégio, uma exceção aos prindpios e às regras
jurídicas que orientavam e disciplinavam as sociedades em geral (I).

O Decreto nQ 575 não consignava os princípios fundamentais das
sociedades anônimas, deixando de inserir que' o capital era represen·
tado por ações transferíveis, bem como que a responsabilidade dos
sócios ou acionistas era limitada ao valor idas ações por eles subscritas.
Estas matérias constituiram objeto para elaboração do Código Comer·
cial Brasileiro, publicado em 1850.

\li TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE, s.otedMe. pltr Ações. vol. l, p. 19.
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Os arts. 295 a 299 do referido Código regulavam de maneira
exígua as companhias de comércio ou sociedades anônimas. Estes arti·
gos foram revogados pelo Decreto-Lei nQ 2.627, de 26-9-40, posterior
mente revogado pela Lei nQ 6.404, de 15-12-76.

O liberalismo econômico pressionava a eliminação da interferên
cia estatal, pois configurava como inibidor da iniciativa privada, extra·
polando o campo de sua atuação.

Em 4-11-1882, a Lei nl? 3.150 extinguiu o sistema de autorização
e foi durante mais de meio século o estatuto básíco das sociedades
anônimas. A Lei nl} 3. 150 submetia as sociedades anônimas ao regime
das disposições normatívas, onde condensava princípios e normas asse
guradoras à sua organização e ao seu funcionamento. A autorização
se restringiu apenas às sociedades anônimas que tinham como objeto
de exploração as operações de banco, de seguro, de capitalização, bem
como às sociedades anônimas estrangeiras, que pretendessem estabe
lecer-se no País.

Em 17-1-1890, surge o Decreto nl} 164, praticamente cópia da
Lei 3.150. Vem após o Decreto nl? 850, de 13-1O-1B90, que estabeleceu
regras sobre a realização do capital das sociedades anônimas.

Em 4-7-1891, publica·se o Decreto nl} 434, que consolidou as dispo
sições, então, em vigor, e regulou com as suas imperfeições as anôni
mas até 1940.

Em junho de 1939, o então Ministro da Justiça encarregou uma
comissão para elaborar o anteprojeto da lei das sociedades por ações.
Após o acolhimento de sugestões e emendas, tal anteprojeto transfor
mou-se no Decreto·Lei nl? 2.627, de 26-9-1940.

Referido texto legal foi reformulado, substancialmente. pela Lei
nl? 6.404, de 15-12-76, objetivando, basicamente, a criação de uma
estrutura jurídica necessária ao fortalecimento do mercado de capi
tais de risco no País, conforme demonstra a Exposição de Motivos
nl.> 196, de 24-6-1976, do Ministro da Fazenda.

II - Direito de voto

Segundo o Decreto-Lei nl! 2.627/40, o voto era visto como um
direito natural, conseqüência da propriedade da ação, mas não essen·
cial à qualidade de sócio, razão por que a lei ou estatuto poderia
suprimi-lo.

O direito brasileiro seguiu sempre esta corrente. Dai tanto o
Decreto nl? 434 como o Decreto-Lei nl? 2.627 admitirem a existência
de sócio destituído do voto.
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o direito de voto não constitui um direito intangível do acionista;
desse modo, a lei e o estatuto podem limitá.lo, e até mesmo elidi-l0.

As ações do capital social de uma companhia podem ser divididas
em espécies diferentes, estabelecendo direitos não uniformes, em face
das vantagens políticas ou econômicas. Além disso, nas diversas espé
cies podem ser estabelecidas classes, concedendo vantagens especiais
aos portadores.

Apesar de o art. 109, * 19, da Lei nQ 6.404176 prever que "as
ações de cada classe conferirão iguais direitos aos seus titulares",
deve·se considerar que os direitos politicos s6 serão concedidos às
ações nominativas. Se houver ações nominativas ou ao portador dentro
de uma classe de preferenciais ou ordinárias, só aquelas terão direito
a voto, acarretando desigualdade de direitos entre os titulares de
ações de uma mesma classe.

o art. 80 do Decreto-Lei n9 2.621, de 26·9-40. atribuia a cada
ação um voto, permitindo ao estatuto estabelecer limitações ao número
de votos de cada acionista. A lei, desse modo, fixou o número mínimo
de votos de cada titular de ação ordinAria: a cada ação comum corres
ponde um voto, não podendo suprimi-lo, conforme se depreende do
art. 81, que, expressamente, admite aos estatutos deixar de conferir
às ações preferenciais algum ou alguns dos direitos reconheeidos às
ações comuns, inclusive o de voto. O volG por ação constitui um direito
do acionista, podendo ser exercido pessoalmente ou por intermédio
de procurador.

o capul do art. 110 da Lei nl? 6.404/76 consagrou o preceito do
Decreto·Lei nl,l 2.627, dispondo que "a cada ação ordinãria correspon
de um voto nas delil:>erações da Assembléia Geral". Desse modo, a
teoria da igualdade de direitos dos acionistas, no que diz respeito
ao voto, é limitada quanto a forma das ações. consoante o art. 112
da Lei nQ 6.404/76.

A partir do momento em que o princípio da responsabilidade do
voto consagrou-se em termos concretoo e tangíveis, tornava-se neces
sária a identificação do acionista Volante. vedando a lei o exercicio do
direito de voto aos titulares de ações ao portador, reservando-o apenas
aos titulares de ações nominativas, endossáveis e escriturais. As ações
ao portador. por serem de mais fãcil negociabilidade, têm merecido
as preferências dos investidores do mercado, desfrutando de reg.ime
peculiar, caso se trate de portador identificado ou não, em face do
imposto de renda. A Lei nl? 6.404/76 optou por mantê-los, em face da
grande facilidade da circulação, excluindo, no entanto, o direito de
voto, jã que a responsabilidade no exeI1cicio desse direito e a respon·
sabilidade do adonista controlador são incompatíveis com ações que
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trocam de mãos correntemente. Nas companhias abertas é assegurado
ao titular de ações ordinárias ao portador o direito de, livremente,
convertê-las em nominativas ou endossáveis, a fim de exercer o direito
de voto, conforme o disposto no art. 22, parágrafo único, da Lei
nQ 6.404/76. O parágrafo único do art. 125 da Lei nQ 6.404/76
confere aos acionistas ordinários ao portador o direito de comparece·
rem à Assembléia Geral e discutirem a matéria submetida à delibe·
ração, ainda que sem direito de votá-la.

III - Ações preferenciais

O direito de voto deve abranger, em princípio, todas as ações,
mas, existindo ações preferenciais, que constituem um título que
confere aos acionistas uma vantagem específica na esfera econômica,
a lei permite que dessas ações seja suprimido ou restringido o direito
de voto.

Na prática, ao serem atribuídos às ações certos privilégios de
ordem patrimonial, considerando-se como ações privilegiadas ou prefe·
renciais, o direito de voto lhes é retirado, para compensar a concessão
daqueles privilégios.

TULLIO ASCARELLI, em sua obra Princípios e Problemas das
Sociedades Anônimas, citando ENRIQUE TESTA, escreveu que: "no
desenvolvimento das sociedades, foram·se diferenciando tanto as
várias categorias de ações, quanto as várias categorias de financiado
res e de interessados nos lucros". Daí "se observa que o princípio
democrático e igualitário, que condiciona os direitos dos sócios, entrou
em crise; reapareceram os privilégios, sendo aceitos na prática primei.
ramente e sendo regulamentados depois em leis recentes, dando
origem ao sistema de ações preferenciais".

Isto foi possível ocorrer devido aos diferentes interesses dos
participantes na sociedade; uns aspirando rendimentos, outros, os
negócios. A posição atribuída ao titular de ações privilegiadas é, pois,
aquela de um proprietário que, se não participa na gestão, beneficia-se
dos resultados econômicos da mesma.

As preferências concedidas às ações preferenciais se encontram
consignadas no art. 17 da Lei nQ 6.404176, compreendendo a priori
dade na distribuição de dividendos; prioridade no reembolso do capi
tal, com prêmio ou não; acumulação da prioridade quanto à distri
buição de dividendos e o reembolso do capital. Essas preferências deve
rão ser expressamente estabelecidas no estatuto social, bem como as
restrições a que as ações preferenciais ficarão sujeitas. O estatuto
social poderá deixar de conferir às ações preferenciais algum ou
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alguns dos direitos reconhecidos às ações comuns, assim como o direi·
to de voto não poderá, no entanto, restringir ou opor-se aos direitos
~senciais prescritos no art. 109 da Lei n9 6.404176. A principal
restrição que o estatuto pode fixar em relação às ações preferenciais
é, certamente, referente ao direito de voto. O número de ações prefe
renciais sem direito a voto, ou sujeitas a restrições, não poderá ultra
passar 2/3 do total das ações emitidas,: conforme podemos deduzir
do art. 15, § 29, da Lei nl? 6.404/76. O Decreto-Lei nQ 2.627, de 26
de setembro de 1940, limitava a emissão de ações preferenciais sem
direito a voto à metade do capital social, permanecendo omisso quanto
às ações com direito de voto restrito.

Já que os acionistas preferencialistas! se contentam com os rendi
mentos, não necessitam, na verdade, do poder de direção, represen~

tado pelo voto.

Todavia, os parágrafos 19 e 29 do art. 111 da Lei nl? 6.404176
dispõem que:

"§ 19 - A1; ações preferenciais sem direito de voto
adquirirão o exercício desse mreito se a companhia, pelo
prazo prev:sto no estatuto não superior a 3 (três) exercícios
consecutivos, deixar de pagar os Idividendos fixos ou mínimos
a que fizerem jus, direito que conservarão até o pagamento,
se tais dividendos não forem cumulativos, ou até que sejam
pagos os cumulativos em atraso.

§ 29 - Na mesma hipótese: e sob a mesma condição do
§ 19, as ações preferenciais com direito de voto restrito terão
suspensas as limitações ao exeroicio desse direito."

Intocpretando-se o disposto nos parágrafos transcritos, verifica·se
que as ações preferenciais, sem direito de voto ou com voto restrtto,
adquirirão, de plano, esse direito. Todavia, a aquisição do direito de
voto pelas ações preferenciais poderá ser excepcionada por norma
estatutária, consoante o previsto no parâgrafo 39 do artigo acima men·
cionado. De qualquer modo, a companhia somente pode deixar de
pagar os dividendos por prazo não superior a três exercicios, conforme
estabelece o parágrafo 19 do art. 111, supramencionado.

Em tese, concluímos pela existência de duas categorias de ações:
ai ações preferenciais, que simbolizam menos apego à sociedade pelos
seus donos, e as ações ordinárias que não têm prioridade, e, por isso,
representam um propósito de maior integração dos seus titulares na
sociedade.

Concedendo às ações preferenciais privilégios de caráter patri·
monial, a lei, de um certo modo. dã uma I situação política importante
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às ações ordinárias nominativas, constituindo-as em ações de coman·
do. Através do voto dos titulares das ações ordinárias nominativas
serão adotadas as medidas de atuação da companhia, bem como a
eleição dos administradores sociais.

Como acontecia com o Decreto-Lei n9 2.627, de 27-9-1940,
a Lei nQ 6.404/76 também proíbe o voto plural a qualquer classe de
ações, não podendo nenhum acionista ter mais de um voto por ação,
e qualquer cláusula estatutária violadora deste preceito é nula de pleno
direito.

O direito de voto é outorgado pela sociedade ao titular da ação,
devendo, portanto, ser por ele exercido na Assembléia Geral. Para o
comparecimento à Assembléia, o acionista deve antes provar sua quali
dade, no que tange às ações nominativas, endossáveis e escriturais
pelos assentos existentes na socíedade ou na instituição depositária
das ações escriturais, e para as ações ao portador, pela exibição dos
certificados, conforme se pode depreender do art. 126 da Lei 6.404176.

Os votos relativos às ações possuídas por menores ou incapazes
serão exercitados pelos seus representantes legais; em se tratando de
menor relativamente incapaz, deverá ser assistido pelo pai ou tutor
nos termos da lei civil (Código Civil, art. 84).

O exercício do voto deve ser feito pelo próprio titular das ações
ou procurador. Com este dispositivo alterou-se o art. 91 do Decreto
Lei nQ 2.627, que orientava as condições em que poderia ser outorga·
da a procuração. O preceito consignado no § 19 do art. 126 da
Lei n9 6.404176 amplia o direito de representação do acionista na
Assembléia Geral.

A Lei nQ 6.404176 abandonou o principio de que o direito de voto
é inerente à propriedade da ação, ao introduzir que os não acionistas
podem votar, na qualidade de procuradores dos proprietários.

Observa-se, desse modo, que o exercício do direito de voto é
admitido independente da titularidade, razão por que o voto por
representante não requer mais a qualidade de acionista do procura
dor.

O fundamento legal do Decreto·Lei nQ 2.627, de 1940, da inad
missibilidade da cessão do direito de voto, consubstanciava-se na
impossibilidade de ocorrer a dissociação entre o risco inerente ao capi
tal investido na companhia e o poder respectivo que o acionista exer·
citava, através do voto.

IV - Voting trust

Até 1910 os tribunais europeus e norte-americanos consagravam
o princípio de que o direito de voto era inerente e inseparável da
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propriedade das ações. No entanto, tal rigidez não impediu que fosse
criado e desenvolvido, exatamente com a finalidade de transferir o
exercício do direito de voto, o voting trust.

O voting trust constitui-se numa. das têcnicas de organização do
controle interno com o propósito de transferir para um frust.. ou
trustees o direito de voto ou outros direitos atribuídas pelas suas
ações. Esta técnica é formalizada por meio de um acordo escrito, espe·
cificando os termos e condições do votang trust.

Durante algum tempo, o voting '''uat foi considerado ilegal, por
entender-se representar artifício utilizAdo para contornar a proibição
da procuração irrevogável de voto e instrumento de realização de
práticas monopolísticas. Inúmeras decisões judiciais visando à anula·
ção do voting trust se basearam no exercido de atividades monopo
Hsticas, assim como o julgado do Tribunal Supremo do Estado de
Ohio, determinando a dissolução do trust. Tal julgamento foi confir
mado pela Suprema Corte Norte-Americana em 1911.

Hoje em dia, nos Estados Unidos. são poucos os tribunais que
consideram o voU", trust ilegal por ai mesmo, sem apreciar os seus
objetivos. Apresentam-se como finalidades legitimas do yoting trult:
a obtenção de uma corporat. reorganlMtion, em caso de insolvência
da sociedade; aquisição de empréstimos; garantia da estabilidade da
administração da sociedade, durante ,3 execução de determinado
programa em beneficio da empresa; impedir que concorrentes consi
gam o controle societário; proteger os interesses de grupos minori·
tários ou de credores.

o voting trust apresenta como caracteristica determinante a
completa separação ou desdobramento da plopriedade da ação, vez
que é transferido ao trult" o direito de voto, mantendo o acionista os
direitos patrimoniais, durante o prazo fixado no acordo. O acionista
nâo é mais o titular da ação, que passa fiduciariamente ao trult...
Com a cessão das ações, o acionista recebe certificados, os quais pode
rão ser negociados. Desse modo, representa um instrumento mais
radical do que os acordos de voto, por envolver uma completa renún
cia dos direitos políticos do acionista, não apenas de voto, mas incluo
sive no que se refere ao direito de fiscaliZação e informação dos neg6
cios da sociedade.

A constituição de yoting trusts é juridicamente impossível no
Brasil. O Código Penal, em seu § 29 do art. 177, reprime os acionistas
que, para auferir benefício, negociam votos de outros acionistas, na
Assembléia Geral das sociedades por ações, aplicando a pena de deten
ção, de seis meses a dois anos, e multa de mil a dez mil cruzeiros. O
crime só pode ser praticado por acionista; sendo formal e se consuma
com a negociação, independentemente de, qualquer outro resultado.
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v - Acordo de acionistas

No acordo de acionistas, previsto pela lei societária brasileira, é
o próprio titular da ação que exerce () voto, inexistindo a figura do
representante do contrato. ou seja. do ~xecutor da vontade acordada.
A validade dos acordos de voto é delimitada peto interesse social, o
qual consiste na realização de um objetivo comum dos sócios.

O acordo de acionistas surge como um instrumento do exercício
do voto, cujo objetivo é a proteção dos interesses singu'i dos acionis
tas que o subscrevem, visando à proteção dos interesses patrimoniais
e políticos, que se traduzem em critérios de distribuição de dividen
dos, na nomeação de administradores, ou no exercício agreQado do
controle ou no dos direitos de minoria.

Deve-se registrar que o voto manifestado. nos termos do acorào
de acionistas, que contraria negócios da companhia, configurando.
assim, conflito de interesses [social x acionistas), é abusivo por não ser
exercido conforme a 5ua Lnalidade. que é a de atender, essencial
mente, ao interesse coletivo.

O voto previamente estabelecido em contratos deve obedecer a
uma hierarquia de interesses, onde se encontra em último lugar o
interesse individual.

Através do acordo de acionistas o controle poderá ser adquirido
por aqueles que representam mais da metade das ações votantes da
sociedade, bem como por grupo minoritário.

Na definição do art. 116, o acordo de votos qualifica a situação
de controle em relação a todos os acionistas pactuantes, pois todos
eles são os titulares do direito de voto. Caso alguns dos contratantes
estipulem o direito de determinar o sentido dos volos dos demais,
nem por isso aqueles se tornam controladores únicos, porque esses
outros votos não lhes sào transferidos ou alienados; o que há é uma
pretensão à manifestação de votos dos outros acionistas, permanecendo
a titularidade do direito de votar, embora no sentído determinado
pelos estipulantes.

O controle majoritário consiste na união de acionistas que dispõem
da maioria dos votos na Assembléia Geral.

O controle minoritário pressupõe a existência de uma minoria
organizada de acionistas, ao lado de uma maioria isolada e desinte
ressada no exercício de seus direitos políticos. Nas grandes sociedades
abertas norte-americanas, com grande número de acionistas ausentes
e desinteressados, basta a detenção de um percentual mínimo de ações
para que se possa efetivamente conduzir o processo empresarial.

A. organização da minoria visa a contrabalançar o poder de con
trole, bem como a concentrar os votos dos nâo controladores, para
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o exercício dos direitos próprios dos minoritários. Tal grupo de acionis
tas, vinculado por acordo de voto, caracteriza-se pela vontade expressa
de intervir na vida da sociedade, através de uma efetiva participaçã()~

promovendo a fiscalização dos atos sociais e o exercício dos seus direi
tos, conforme estabelecem os arts. lOS, 123, 124, 126, 133, 141, 157
e 161 da Lei nQ 6.404176.

A Lei nQ 6.404/76 define o acionista controlador como a pessoa
(ou grupo de pessoas) titular de direitos de sócio que lhe assegurem
de forma permanente a maioria dos votos nas deliberações da Assem
bléia Geral e o poder de eleger os administradores, desde que use
efetivamente seu poder para dirigir as atividades da companhia e
orientar seus órgãos sociais.

O parágrafo único do art. 116 da Lei n9 6.404176 enumera os
deveres do acionista controlador como sendo o de fazer a companhia
realizar o seu objeto e cumprir sua função social, observadas suas
responsabilidades para com os demaisacionlstas da empresa, os que
nelas trabalham e a comunidade onde atua, "cujos direitos e interes
ses deve lealmente respeitar e atender'J.

O art. 117 da Lei n9 6.404176 alinlla, de maneira exemplificativa,
os atos caracterizadores de abuso do poder, por cuja prática o acionista
controlador é responsável, civil e criminalmente, em face dos danos
que tais atos causem.

Assim, o acionista que vota abusivamente é passível de responder
pelos danos causados. Este preceito se ~encontra no § 39 do art. 115
da ~i nl! 6.404/76. Mesmo que a Lei idas Sociedades Anônimas não
declarasse o direito de reparação, o comportamen.to ilícito ou abusivo
causador do dano é passivel de reparação do dano pela aplicação do
art. 159 do Código Civil.

A parte final do § 3Q do citado artigo en.uncia que Q acionista
que votou abusivamente responde pelos danos causados ainda que seu
voto não haja prevalecido.

VI - Voto múltiplo

A Lei nl? 6.404/76 teve como um de seus pontos de relevância
a proteção mais completa e substandal do acionista minoritário, intro
duzindo dispositivos ou modificando o \Decreto-Lei n9 2.627/40 em
suas reduzidas defesas no que tange àqueles acionistas.

O legislador considerou a necessidade de proteger de forma
eficaz as minorias acionârias, conferindo a faculdade de adotar o pro
cesso de voto múltiplo na eleição dos representantes do Conselho de
Administração.
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Teoricamente, o sistema de voto múltiplo se configura como um
mecanismo destinado a assegurar representação proporcional às mino
rias no âmbito dos colegiados administrativos, tratando-se de uma
minoria acionária determinada e náo geral, isto porque só as socie
dades abertas e de capital autorizado são obrigadas a manter conselho
de administração. As minorias de outras sociedades anônimas, que não
tenham conselho e só diretoria, estão desprotegidas da garantia ofere
cida pelo voto múltiplo.

O sistema de voto múltiplo consiste em atribuir a cada ação
tantos votos quantos sejam os membros do Conselho de Administração,
atribuindo ao acionista o direito de cumular os votos num só candidato
ou distribui-los entre vários.

A adoção de voto multiplo é faculdade a ser exercida pela minoria
até 48 horas antes da Assembléia Geral

Na eleição dos Conselheiros, é facultado aos acionistas, que repre
sentem, no mínimo, 0,1% do capital social com direito a voto, reque·
rerem a adoção do voto múltiplo, não podendo o e.!5tatuto elevar esse
percentual, o qual poderá ser reduzido por decisão da CVM, no caso
de companhias abertas.

VII - Voto das ações empenhadas e alienadas fiduciariamente

As ações, como bens móveis, estão sujeitaf3 a gravames de naturez-a
real, tais como: o penhor ou caução, o usufruto e a alienação fidu
ciária em garantia. Nesse sentido, os arts. 39 e 40 da Lei nQ 6.404/76
procuram disciplinar a constituição desses direitos reais e outros ônus
sobre as ações das sociedades anônimas.

No tocante ao voto das ações empenhadas ou caucionadas, a lei
reproduz a norma constante do art. 83 da lei revogada. O penhor não
impede o acionista de exercer o direito de voto, podendo ser esta
belecido no contrato que o acionista não poderá, sem consentimento
do credor pignoratício, votar em certas deliberações que modifiquem
o estado patrimonial ou institucional da companhia, abalando, desse
modo, a garantia do credor. O direito de voto, para o legislador bra
sileiro, é um direito pessoal do acionista, não podendo ser cedido ao
credor pignoratício ou a qualquer pessoa.

O principio aplicado às ações alienadas fiduciariamente se apre
senta diverso do princípio adotado no caso de cláusula de penhor, por
consistir em uma ruptura do direito de propriedade, transferindo ao
financiado o domínio resolúvel e a posse indireta do bem alienado,
mas permanecendo proprietário da ação, sob condição suspensiva.
Dessa forma, o acionista alienante permanece titular do direito de
voto, mas deve subordinar o exercicio desse direito aos termos do
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contrato. O acionista alienante estará impedido de exercer o direito
de voto, caso o contrato seja omisso.

VIII - Voto da, ações gra'lldls com usufruto I fideicomisso

CLóVIS BEVILAQUA define o usufruto como o direito real, con·
ferido a uma pessoa, durante certo tempo, que a autoriza a retirar,
de coisa alheia, os frutos e as utilidades que ela produz. Assim, o
usufruto confere ao usufrutuário a posse, uso, administração e per·
cepção dos frutos, não podendo o usufrutuário destruir ou alienar a
coisa dada em usufruto. Dai a separação entre a propriedade, que
remanesce em mãos do dominus, e os direitos destacados, ius utendi et
fruendl, os quais revertem, findo o usufruto, ao proprietário instituidor.

A Lei nQ 6.404176 parece excluir a possibilidade de instituição
de usufruto sobre ações ao portador. Com efeito, o art. 40 prevê a
averbação do usufruto apenas quanto às ações nominativas, endossá
veis e escriturais. O art. 114 disciplinai a direito de voto das ações
gravadas com usufruto, o que excluiria a admissibilidade do usufruto
sobre ações ao portador, destituídas do direito de voto. E o art 205
prescreve que o dividendo só será pago à pessoa inscrita como pro
prietária ou usufrutuária da ação, dad<l que a ação ao portador não
comporta registro ou inscrição de seu titular nos livros sociais, quer
como proprietário, quer como usufrutuãrio. As ações ao portador, a
exemplo do que ocorre com qualquer outra forma de ações, são'coisas,
não se podendo retirá-las do âmbito dos direitos reais. Desde que se
reconheça que as ações se sujeitam ao domínio, como coisas que são,
não há como afastar a possibilidade de seu titular exercer os direitos
respectivos, entre os quais o de gravá-las com usufruto.

A instituição de usufruto sobre açõEls ao portador de sociedades
anônimas não é obstada pela Lei das 5.1\., que, aliás, não a proíbe.
A fungibilidade inerente às ações ao portador elide a possibilidade de
instituição do usufruto sem, no entanto, lmpedir que se lhes aplique
o instituto que a formulação romana construiu para permitir maior
flexibilidade ao jus in re aliena sobre coisas fungíveis, atendendo
assim as necessidades práticas e econÔmicas. A melhor doutrina bra·
sileira proclama a instituição quase·usufruto ou usufruto impróprio,
tendo por objeto ações ao portador emitidas por sociedades anÔnimas.

A instituição do usufruto de ações ao portador é inoperante com
referência à sociedade, por configurar rela~ão meramente pessoal entre
o instituidor do quase-usufruto e o quase-usufrutuãrio, de tal modo que
a sociedade não pode opÔ-lo a quem se apresentar como detentor da
ação ao portador e pretender exercer os direitos de proprietãrio pleno.

Partindo do pressuposto que proprietãri() e usufrutuário estão
interessados no funcionamento regular da .sociedade, o direito de voto
deverá ser exercido em conformidade com o que pactuarem as duas
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partes interessadas, ambas diretamente ligadas aos destinos da SOa

ciedade, uma como proprietária das ações, outra como fruidora de
suas utilidades e frutos. O pacto reduzido por escrito, no instrumento
que instituiu o usufruto, deverá ser averbado no livro próprio, para
a devida orientação do direito de voto. Se nada foi regulado na cons
tituição do gravame, o direito de voto só poderá ser exercido pelo
usufrutuário ou nu-proprietário, se chegarem a acordo. Caso o nu-pro
prietário e o usufrutuário compareçam em assembléia e manifestem
pontos de vista divergentes, o voto dado pelo nu-proprietário fica
prejudicado.

Segundo ORLANDO GOMES, o fideicomisso consiste numa dispo
sição, onde o fideicomitente institui herdeiros ou legatários, impondo
a um deles, o fiduciário, a obrigação de, sob termo OU condição,
transmitir ao outro, que se chama fideicomissário, a herança ou legado.

O fiduciário possui o ius disponendi, podendo transferir seu do
mínio na medida em que o tem, já o fideicomissário tem mera ex
pectativa de direito, enquanto não advém o termo ou não se realiza
a condição, figurando apenas como um herdeiro potencial.

As ações podem se sujeitar a cláusula do fideicomisso, reque
rendo-se sua averbação no Livro de Registro de Ações Nominativas,
Livro de Registro de Ações Endossáveis e Livro da Instituição Finan·
ceira, caso se trate, respectivamente, de ações nominativas, ações en
dossáveis ou ações escriturais.

O direito de voto bem como o direito ao dividendo pertencem
ao fiduciário.

IX - Conclusão

o voto representa não só um instrumento de participação política
do acionista na empresa, bem como do cidadão no governo e na admi
nistração.

A Assembléia Geral é uma das formas de relacionamento dos
acionistas com a empresa. Através dela, os titulares de ações ordiná
rias nominativas ou os titulares de ações preferenciais (que não te
nham o direito de voto elidido) participam da assembléia, gozando
da mesma liberdade e usufruindo o mesmo poder de decisão.

O direito de voto, que pertence aos acionistas, não tem por si só
um caráter patrimonial; é antes um direito pessoal do titular da ação,
direito que lhe pertence por essa qualidade e enquanto a tem, de onde
resulta ser inerente à própria ação, da qual não se pode destacar f).
(2) Jurisprudência publicada na JM, v, 57, pp. 215-221.
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Desse modo, o voto representa a meio revelador da consciência
crescente que as pessoas tomam da sua situação na política da empresa.
Tomada de consciência esta que possibilitará a contenção da interfe
rência dos Acionistas Controladores, sempre crescente e ameaçadora
lOS minorilãrios.
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