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I) Introducão

,

O presente trabalho visa responder algumas questões basicas.
Estas apresentam-se
Consti tueãonal.,

,

a nos devido ao fato que, ao lecionarmos

temos

Direito

certa difi.culdade de estabelecermos

lllIa

uma vi são

crítica dcb atual quadro jurídico brasileiro. Esse problema ocorre não

,

so'porque o nosso pensamento constitucional não reflete a crise do Est~
,
4 , como tambem,ele
'
do brasileiro pos-6
tenta transmitir uma certa perspectiva de "legitimidade"
Entretanto,

da nOSSA estrutura constitucional
~

,

este estudo Rao est~ preocupado,

Apenas, de

vigente (1).

como seria pos-

sível uma formação critica no campo eonstituciona1.

,

,

Alem do mais, essa analise represent~ uma eert~ continuid2
de nossos interesses manifestadas

,

nos Seminarios

sobre "Conflitos Sociais

e Soluções" promOVidos pelo CEJTJR/NEPECS em novembro de 1979 e, mais pr~
cisamente, em 14 de junho do ano passado.
Cabe, agora, exp1ieitar quais serip.m as indag~ções presentes nesse estudo sobre a ordem constitucional

brasileira p6s-64. EstRmos

estimulados em responder as seguintes questões:

, ,
{
1) Como seria viavel~2. dentro de uma linha cr tica, definir a estrutura constitucional
a promulgação

do regime de 64, mais nitid~mente,

após

da Emenda nQ 11, de 17 de outubro de 1978?

(1) Vide a obra de ManDeI Gonçalves Ferreira Filho, Curso de Direito
Constitucional (São Paulo: Edição Saraiva, 10a. edição, 199f) onde o a~
tor discute nessa obra (livro 11 - Sistema Constitucion~l br~sileiro capitulo I) a "legitimidade" da n6onstituiç;o" de 1967 fruto de um poder
constituinte delegado (Ato Institucional nQ 4 de 7 de dezembro de 1966).
Rompendo com essa visão do nosso Direi to Consti t.ucã onel de "J,egit í.mar '
o regime de 1964, vide o trpbalho de Raymundo Faoro, Assemb1eia Constttuinte (!legitimidade recuperada) (Spo Paulo: Editora Brasiliens~, 1~8l,
col. P~imeiros Vôos). Raymundo Faoro aponta todo um processo historico
desvirtuado dos fundamentos do Poder Constituinte no Brasil.

~
~

?)

'

factivel

estabelecermos

rias uma tipolog!1a especifica
nal latino-americano,
to, o processo

, de determinadas
atreves

para abranger

cate~

tanto o sistema constitucio-

bem eomo, visualizar,

constitucional

-2

dentro dele como seu segmen-

brasileiro?

3) Quais SerillJMos trat;os jur1dicos mais importantes

da

atual fase de nosso regime constitucional?

,

Talvez, uma ultima pergunta
se exame

sobre o nosso sistema constitucional

no Direito
ro,

é

Constitucional

mais expl1cita

tura capitalista?

(2)

,

,

latino-americano,

responde-Ias

balho que e, como ja ressaltamos,
leira .no momento

cos advindos

em consequência,

no brasilel

,

atraves

do objetivo

da estr~

,

basico desse tr~

o exame da ordem constitucional

brasi-

,
jUl.·J.di
-

em que ela assumiu uma. certa postura de uniformiaade

gal quanto ao seu fundamento

com os efei t os

insti tucionalizador

da Emenda nO~11, de 17 de outubro

Visão Critica

dQ Direito

ne s-

em vigor: por que a crise

e direta do que ocorre nos pa1ses centrais

~entaremos

2) ~

unifica. as nossas atenções

de 1978

le

à Carta de 1969.

Constitucional

,

Essa nossa taref8 torna-se mais facil e suave na medida em
que visualizamos

uma nova perspectiva

no Direito e ela tem sido elabora-

(2) Michel Miaille no sell artigo "Crise du Droit et Hegemonie" (A propos
du droit public) in proce
(Cahiers d'analy~e politique et juridique)
(nQ 6 - 1980) procura mos rar, devido as pro~rias caracteristicas do Direito Constitucional,
como o seu ~parato juridic~ apresenta U!a cer~a di
ficuldade para manter de .aodo duravel "uma relaçao de cdomí.naçao " (pqg.
39). Apesar desse fato, o Direito Constitucional, segundo esse jurista,
reveste-se de uma c~rta tfflexibilidade", por exemplo, na sua interpretação, facilitando, log:i,camente, o caminho de "homens providenciais que s~
bem "se impor"(vide pago 39)'. O no sso trabalho procura responder, dentro
de certos limites, por que o Direito Constitucional brasileiro (latinoamericano) não consegue efetivar essa "maleabilidade" para responder a
determinadas crises institttcionais.

t

•

da pelo denominado

nMovimento

tante ~ o renomado.jurista

,

tambem, constatamos

Crítieo do Direito". O seu maior represe~

francês Miebel Kiailleo E se~.dificuldadest

que essa nova eorreate

essa linha crítica do Direito)
termos uma Dova compreensão
acepção, emineateaente,

jurídica já produziu o suficiente

dos fundamentos

Di~eito" tem contribuído

-

transformaçao

Jm

que se operell:

foi na área da Teoria Ge-

que o "Movimento

mais decisivamente.

I,.'í.t!1

Crítico do

Assim, Michel Miaille na

Droit (3) aborda, entre outr~,s coisas, a
DO

~rances nos ultl

o 'Direito Constitucio-

nal da Ciência política e, como também, que alguns estudiosos

Por conseguinte,

os limites do modelo constitucional

esses dois fatos trouxeram

,

para essa area do Direito. Entretanto,
sar dessas indagações
da, suficientes
tendimento

levantadas

os primeiros

desse camclássico.

questionamentos

Micbel Miaille demonstra

que, ap~

por esses juristas, elas não foram, aia

para traçar uma nova perspectiva

do Direito, bem eomo,do

ses questionamentos

,

,.

Direito Constitucion~l

mos trinta anos. Ela foi no sentido de aproximar

po jurídico reconheceram

para

do Direito e do Estado numa

jurídica. Felizmente,

ral do Estado e do Direite Constitueional

sua :fimportan
te obra

(se assim podemos denominar

não abandonavam

crítica tante para o en

,

proprio Estado. Pois, no fundo, esa posição da estrutura

de uma visão

,

classiea do Direito Constitucional.
Assim, Micbel Mia1lle avança no processo

,

teorico ao estudar

as relações de produção e como as formas do pOder político institucionall
zam-se. Portanto,

,

cabe destacar que este renovador

do Direito enfatiza

,

mais e a analise do Estado pp-ra ser capaz de explicar os limites da estrutura burguesa que lhe dá sustento.
cbel Mia1lle

Acreditamos

que esta lição de Mi /

estará mais nítida através do seguinte trecho de sua obra:

(J) Micbel Miaille, L.'État du Dr01t - Intx:oducti7n ã ~
Droit Oonstitutionel (Grenoble: Franç01s MasperoPresses

1978 ) •.

critique !1l!
Universitp.ires,

3

- lt

"••• não se pode tretar o Estado como "alguma coi~a"
diferente e exterior ao sistema capitalista. Ele e
este sist~ma ..É isto que nossa pesqqisa não pode ser
reduzida a um re~orno a acepção,juridica c!~ssica. /
Nossa hipotese,.e que' ~ Estado ~, ~
razao dos 1Y
rista~, ssmpre peusado como "alem do si~tema sQç~a1
burgues: ~ neee~~ariO, ~,
compreender ~
~
~
esse sistema" (
(o grifo não e nosso).
fl

•.. longe esta,
" tambem, o outro
Podemos afirmar, ainda, que nao
integrante do "Movimento Critico do Direito", PhUippe
.sua.obra ~

m1A

~~

Dujardin que na

seana (;). POis, este outro jurista francês,

seguindo a trilha traçada por Miaille, procura enquadrar a ordem jur!di~

,

ea e o Estado atreves de suas profundas relações

sociais. Dujardin esta-

belece, ainda, dentro de um quadro mais especifico

as relações entre o

econômico e o político e, assim, leciona este jurista francês:

"No "todo" social de tipo capitalista os processos de
circulação e de votação a~resentam a mesma função: a
cirçulação na esfera economica, a votação, na esfera
politica, mediatizàndo as relações sociais que elas
ocultam e escamoteiam. Ess~ processo de mediatização
-escamoteação fundamenta o "engodo real" da "igaulda
de" dos contratantes, da liberdade-dos cidadios".(6T
Ou numa outra p?rte de sue obra, Dujardin sintetiza a sua
posição a respeito do Direito Constitucional

ao lecionar:

"Sua legitimidade é então histórica: o Direito Constitucional tem seu estatuto de sua qualidade delnstrumento de conhec!mento e de legitimação de uma fo~
ma de Estado burgues, o Estado representativo const1
tucional, forma na qual uma essência, a liberdade,
realiza-se na e pela separação de poderes~ (7)
'
,
É tacil
deduzir que atraves da leitura desses importantes

trabalhos de Michel Miaille e Phi1ipe Dujardin, temos .uma visão critica
dos fundamentos

liberais e ~urgueses do Direito Constitucional.

cabe indagar se, principalmente,

(4) Op. cit., pago
t.e s ) •

20 (tradução

Contudo,

a 9bra de Miaille traduz uma perspecti-

é

-

, as citaçoes seguin
nossa, como tambern,
,

(5) Philipp~ Dujardin, 1946 Le Droit mis en scen~ - Propositions
analyse ma ter.aliste du Droi t (Grenoble: P.D.G., 1979).
(6) Ibidem, p~g. ?~5 -(7) Ibidem, pago ~~

pour-llne

•

,

-5

,

va teorica ampla a ponto de explicar o Direito e o Estado na America tA
tina. Isto leva-nos a constatar que o objetivo de Michel· Miaille

-

nao e,

o estudo das dellominadas sociedades do Ter,ceiro Mundo. Por conseguinte,
entre ol!ltrosassuntos,
se visualiza

trabalho' das •• importante' jurista francês não

um. análise sobre a estrutura

tas periférioes~
ter analisado

Il:Q

Devemos ress~ltar

essas sociedades.

·tem pouco contrlbu1do

jur1dica dos países capitali~

que Miaille

não está sózinho por não

,

Pelo contrario,

o Direito Constitucional

para explicar o Direito e o Estado no Terceiro Mun

do através de uma abordagem

»Lguns »utor-e s mai s mQ.

juridic.a. No entanto,

dernos do Direito Constitucional

começam a empenhar-se

sim, podemos 'enumerar a obra de Bernard Chantebout,
~

Sçience Politigue

(8') onde encontramos

to da preponderância

do Executivo

,

nesse sentido. A~

~t

Cçnstitijtioooêl

um capitulo dedicado a re speã,

nos Estados do Terceiro Mundo. É signi

,

I

ficativo p~ra nos o objetivo basiao desse cap~tu10 da obra de Chantebout,
pois, revela, de uma certa forma, uma especificidade
constitucional

do nosso processo

(vide o item 4 desse estudo). Apesar disso, esse jurista

francês vê, dentro de uma abordagem
tica dos países periferieos

teór.ica tendenciosa,

ligada a neeessidade

tado forte para poder imp1ementar

um modelo de

,

bout aceita, tambem, com uma maior naturalidade

da existência
n

,

,

de or.dem ideologica

na obra elaborada

de um Es-

desen volvimento~' chanteo rompimento

nal por parte das Forças Armadas porque elas desempenham
des um papel de uma "ilha de civilização~É

essa caracter{~

institucio-

nessas socieda-

óbvio que há uma limitação

po~ Chantebout.

Um outro autor qu~

podemos destacar nessa intenção de éstudar o Direito e o Estado nas sociedades dominadas
et Institutions

,

e o trabalho de Charles CadQsx, Dr0it Constitutionne1

Po1itiques

(9). Embora, este estudioso

não examina, esp~

~8)Bernard Chantebout, Droit Constitutionne1 et Science Po1itigue (Paris: Economí.ca , 1978).
(9~ .Char1€}s,Cadoux, Droit Constitutioqnel tl Institutions P01itigues.
Theorie Gen!ra1e ~institutions
Politigues. Tome I (P~ris~ ditions
Cujas, 1973 •

cif.icamente; os denominados

,

,
países perifericos,

'" 6
ele procura

't.iU.1UiI

P~H?~ /

pectiva mais ampla ao caracterizar. os regimes políticos não mais dentro

-

,

~~

de um padr~o generico de ser "democratico".

Desse modo, esse jurist~ es-

tabeleceu uma t1pologia sobre os regimes p011ticoS através das seguintes
,
,
,
categorias: pluralistas, autoritarios e mixtos. E e nesses esses dois u1
timos tipos que poder-se-iam,
.

talvez, enquadrar as sociedades latino-am~

,

r ícana s, A obra de ~dre':Baur10tL'Derecho
Eo11t1cas

C.onstitu~ional ~ !nsti tuciones

(10) é uma outra tentativa que devemos indicar. No entanto, Hag

riou tem uma preocupação

diferente dos juristas Chantebout

e Cadoux. As-

sim, André Hauriou procura explicar os fatores que :J,.mpe·diram
a ef'e t í.va ào
ç

do Direito Constitucional

,
f
' •
classico
nos palses
perifer~cos,

quais são as relações entre a noção subdesenvolvimento
f
'
•
rldica.
Apesar desses esforços valldos
para compreender

'
como tambem,

e a estrutura

ju-

a ordem legal

das sociedades periféricas, Hauriou no 'seu pensamento reflete as mesmas
limitações apontadas, por exe~plo, em relação ao trabalho de Chantebout.

,

Assim, desse quadro teorico exposto, vemos que nem os aut~
,
res ligados ao Direito Constitucional classico e nem os juristas mais mQ
dernos respondem a nossa indagação a respeito de uma fundamentação
a natureza jurídica dos Estados no Terceiro Mundo. Portanto,
g3.dos a recorrer, novamente,
~

Droit (11).

de acumulação

t

somos obri-

a importante obra de Michel Miaille, L'ttat

fácil reconhecer,

mais uma vez, que nem as modalidades

capitalist~ primitiva e nem a fase do Estado da fase de r~

produção capitalista alargada, estpbelecidas
~

-

sibilitama nos uma compreensao

,

sobre

rifericos, notadamente

por Miaille nesse livro, po~

do processo constitucional

, latino-ame~icanos.

,

dos palses pe-

No entanto, Michel Miaille'

abre caminho para uma solução do problema na medida em que ele estuda o
(10) ADdr~ Hauriou,Derecho Constitucional
celona: Ediciones Ariel, 1971).
(11) Op, cit.

fr Instituciones

Po11ticas

(Ba~

..

'
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Estado Di tatorial nas crises do capf 1;t11i smo (12).

Michel Miaille,

enumera quando pode se configurar ,essas formas excepcionais

assim,

de estrutu-

rar o poder estatal ao afirmar:
"Pode ocorrer porque as tensões objetiv9s econômicas
podem ser agravadas pela sua representação social, de
um conflito entre as frações da classe dominante que
não pode ser resolvida segundo o~ processos do Estado liberal; pode ac~ntecer, tambem, num caso maisd1
fiei!, de,uma mutaçao o~erando a passagem de um ~stã
gio dado a um outro estagio - de alguma ~orma, uma
"crise de crescimentor do capital, isto e, de uma fã
se concorrencial ao trocesso monopolista~ (13)
Portanto, nesses per10dos de crises, há uma incapacidade

da

classe dominante de resolver os conflitos dentro dos modelos de uma leg~
lidade burguesa ordinária.

Todavia, Miallle considera, apenas, a existêa

(12) Cabe assinalar como uma COLlribuição importante para esse nosso estudo a obra de Alan Wolfe, LQs
mite~ ~ lã legiti~i~ad (contradicciones
~Qliticas ~
capitalismo contemporaneo) (Cidade ·do Mexico. S~g10 XX! edi
tores, 197tr~ Este autor americano,estabelece um quadro tipologico para
compreender o desenvolvimento,historico
do Estado capitalistq. A respeito da crise dessa estrutura, e interessante sublinhar o que Alan Wolfe
entende por diarquia. A formação desse tipo de estado surge, mais nitid~
mente, nos Estados Unidos durante a administração de Harry Truman (19451951) e caracteri~a-se pela exist~ncia tanto 2-euma est1;utura confjtitucional, como tambem, a consolidaçao de um governo invisivel 8traves de
instituições e l~is ligadas a Doutrina de Segurança N~c~onal (a materialização dessa.$itiarquia efetiva-se nos Estados Un;dos apos a aprovação' da
Lei de Segutahça Nacional em 1947, vide Wolfe, pago 211). E antecipando
memso as nossas QÇ11clusões, devemos comparar a existência e a cri se dessa diarquia nos paises centrais (Estagos Unidos como exemplo) e as ditaduras militares (estado de elceção proprip.mente dito, vide o item 3 dese estudo) impla~tadas ja America Latina nos anos 60.
(13) Op. cit., pago 112.

o

,~ 8
cia de duas formas clássicas de um Estado Dit~torial: bonapartismo e fa~

,

cismo. Ja Nicos Poulantzas ampliR quadro com outras categori~s. Desse mQ

•.

,

,

do, este autor, alem de denominRr esses periodos como da oeorrencin

de

,

um Estado de Exceção, aponta uma terceira modalid~de que e a Ditadura Mi
litar (l~). Por conseguinte, ou dentro desse conceito de Estado de Exceção (Poulantzas) ou atrav~s da categoria Est~do Ditatorial (Miaille) é
que poderiamos visualizar o Direito e o Estp.do nos pa:Íses periféricos,

,

principalmente, na America Latina.
;

Mas, o paradoxo e que,segundo alguns autores (15), o concei
to de estado de exceção ainda não é suficiente para explicar a estrutura

,

do Estado na America Latina~ pOis, eles acreditam que a exceção seja uma
nota constante de nossas insti tuiçôes poli t cas e juridicas. Assim, o no~.
í

so Direito Constitucional primou por não estabelecer c~nais para que ho~

,

vesse, realmente, um Estado democratico-parlamentar
ganizacional que permiete

0

com l1umesqueleto o~

funcionamento e a circulação orgânica da he-

,

gemonia entre as frações do bloco no poder AtrAves de seus representan tes poli t í.cos" no dizer de Nicos Poulantzas (16).
Cabe, neste momento, questionar se os ~utores do Direito
Constitucional Latino-americano

(brasileiro) reconhecem a possibilidade

do Estado e o Direito em nossas sociedades enqu~dr~rem-se em categorias
tais como a do estado de exceção (em geral).

3) Q D~reito Constitucional latino-americano
~xceçªo ~

(brasileiro) g

Q Estado de

geral)

(14) Vide Nicos Poulantzas, A Crise das Ditaduras - Portu&3l, Grécia e Es
panha (Rio de Janeiro: Edi~ora Paz ~ Terra, 1978) e, tambem,,~ importante
obra Facismo Y Ditadura (Mexico: Siglo XXI Editores, 1971) paginas 366 e
seguintes.
;
(15) Miche1 Lõwy e Eder S~der in liA mili tarização do Estado na Ame rí.ca L~
tina editado no livro America Latina - Cinguenta anos de industri11izacão (são Paulo: Editora Hucitec, 1979) assinalam que o sociôlogo Rein? /
Sonntag denominou o Estado de Exceção em nossas soc~edades de ser 1?ermanente. No entanto, L5wy e Sader não aceitam essa idei~ porque se fosse
pçrmanen te , então, ,seria ilógiC·o denom na-To de Estado de exceção (vide
pagina 61) e, tambem, o trab~lho de Tilman Evers, ~ Estado gn lã Perife
!1â Capitalista (cidade do Mexico; Siglo XXI Editores, 1977), pago 191,
onde o autor exa~ina o conceito de estado de exceçao.
(16) op. cit., pago 72
ll

í
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I

I

,

Inicialmente, esta patente, como, alias, ja destacamos em
outra parte desse trabalho, que o Direito Oonstituêional brasileiro
tino-americano)

(lã

tem pouco contribuido para a compreensão desse problema

,

'

a respeito de uma visão crl.tica do Estado e o Direito eur,nossas sociedã,

é

des (17). Não

difícil perceber que a inexistência de tal perspectiva

possibilita não só a manutenção de uma estrutura juridica conservadora
no Estado brasileiro (e no latino-americano

em geral), como também~ o

'per'igoque dai decorre da adoção de uma linha não critica pel as nossas
Faculdades de Direito (18).
Devemos, ainda, destacar que os outros autores do Direito
Constitueional latino-americano

não estão muito distantes desse pensameu

,

to teorico existente no sistema constitucional brasileiro. Assim, podeI

riamos exemplificar oom Felipe Tena Ramirez (19), Javier Hena Hidron
I

,

(20), Jose Rafael Lopez Ros~s (21) e Carlos Andrade Geywitz (22).

,

,

Foi, no entanto, no Mexico que se abriu o caminho na Ameri
ca Latina para uma visão critica e comparada de nossas estruturas juridicas. Por conseguinte, a partir de 1971, o "Instituto de InvestigadiQ,

,
'"
nes Juridicas"
da "Universidad Nacional Autonome
de Mexico" (UNAM) ini

,

ciou a uma serie de publicações de pesquisas, como por exemplo, sobre

,

assuntos tais como: partidos politicos, federalismo, Poder Legislativo, etc. Todavia, entre essas obras editadas por esse instituto, cabe
destacar o importante trabalho de Monique Lions, El POder-Legislativo
,
en America Latina (23). A autora dessa pesquisa sobre o processo parla(17) Vide a n9ta 1 desse estudo. ,
(18) Vide Jo~e Eduardo Faria e Claudia de Lima Menge iI) "A Função sosial da Dogmatica e a crise do Ensino e da cultura jur1dica brasileira"
publicado na Revista Dados (IUPERJ ~ 1979 - nQ 21):B7-ll3.
,
(19) Felipe Tena Ramirez, Derecho COijstitucional Mexicano (Cidade do M~
xico: Editorial Porrua) novena edicion, 196R).
(20) J~vier Henao Hidron, Panorama deI Derecho Constitucional QQlQmbi2QQ
(Bogo t.ar ,Editorial ,Temis, 1976).
.
(21)·Jose Rafael Lopez Rosas, Historia Constitucional Argentina (Buenos
Aires: Editorial Astrea, 3a. edição, 1976).
(22) Carlos ~ndrade Geywitz, Elementos de Derecho Constitucional Chileno
(Santiago: Editorial Juridica de Chile, 2a. edtçâo, 1971).
,
(23) Monique Lions, Kl.. Poder Legislativo en America Latina (C'í.da de do Mg,
xico~ UNAM-Instituto de Investigaciones Juridicas, 1974).

-:
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.•
mentar em nossas sociedades visa a demonstrar o seguinte:

a maior parte das leis (praticamente noventa
por cento) votadas pelas camaras são de origem governamental ••• em segundo lugar, o presidente exe~
c~ diretamente o poder legislativo mediante a delegã
çao institucional (que consagram cinco constituiçõ~s)
e, principal e ger~mente, ao outorgar o congresso fã
culdades extraordinarias. Pelo papel preponderante /
que exerce na-o elaboração das leis, o presidente lati
noamericano ...
transformou- se no principal legi slador r~i;.)
!l •••

No entanto, para essa nossa presente an~lise, não basta co;~
tatar certas especificidades do processo constitucional latino-americano.
'
,
É necessario,
tambem, tentar enquadrar, dentro de determinadas catego /
~
,

rias, o Estado latino-americano

se tal procedimento for possivel. Ou

melhor dizendo, haveria alguma obra no Direito Constituc~al

,

latino-ame-

,

ricano que estabelece parametros classificatorios proximos a noção de
.."

.,

.

'

Estado de Exceçao Ja discut1da por nos?

,

,

A resposta de uma certa forma e positiva e s~tisfatoria. /
~
.
Pois, o trabalho de Diego Valadez, Lã O1ctadura çonstituC10nal ~ Amer~
ca Latina (25), publicada pelo "Instituto de Investigaciones Jur1dicasJl,
ao estudar a categoria Estado de Sitio (instituto de proteção jur1dica
do Estado em situações conjunturais adversas, vide o item 4-.6 de nosso
estudo) demonstra o carater amhi~no que se reveste as modalidades dessa

,

;

medida classica de defesa do aparato estatal na America Latina. Dessa

,

forma, Valadez comenta:
"Poder-se-ia_dizer, sem exagero, que muitas délsexpressoes estao altamente viciadas pelo arbitraria
uso d~ que têm,sid9 objeto nas mnÚmeras ocasiões.
Não ha em um so pa1S deste continente donde o exce~
so de desvio de poder não havia sido, algumas vezes,
fundado na ~mbiguidade das normas que prevêem o estâ
do de exceçao~ (26)
(2Ç) Op. cit., p~g. 88
(?5) Di~go Valadez, LA Dictadura Constitucional ~ ~eriça Latina (Cidª
de do Mexico: qNAM-Tnstitutos de Investigaciones Jur dicas, 1914).
(26) I~idem, pag. 156.
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na! Valadéz conclui:
"••• numerosos autores di ssertam sobre a ditadura
constitucional: pocque,ao lado das instituições que
garantem as liberdades sociais,surgira~ outras as
quais co!respondem aos verdade!ros designios do Está
do burgues. Se,de uma p~rte, ~ao conferid~s as garan
tias de modo_intransfer!veis e impresçritiveis"de
o~
tra parte, poe-se -b.as·-maos
do poder- publico o numero
suficiente de atribuições para, sem sair do mBrco
consti tucj,..onal,
~.
'.~.
romper tais declaraçõe s de garantia s'1 (27 ) .

,

Claramente, o jurista Diego Valadez reconhece que o nosso
.
,
,
Direito Constitueional possui um conjunto (entre os quais esta o estado
sem sair do quadro da legalidade, o qual é útil,
,
por exemplo, para suspender as garantias constitucionais e, ate mesmo,
de sitio) de mecanismos,

principalmente,

para preservar o domínio de uma classe social (28).

Desse modo, esse autor mexicano arremata

(lY)seu

estudo so-

,

bre esses instrumentos juridicos ao conceituar a ditadura constitucional.

,

,

.

Ela deve ser definida como uma serie de mecanismos legais que a proprla

,

constituição establece, e que tem como seu resultado logico e fundamental
a supressão virtual da separação no exercicio das funções estatais e das
garantiais individuais e sociais.

,

,

Valadez demonstra, tambem, que tanto no passado como no pr~
sente a ditadura constitucional tradu.z o mais caro "desiderata" do Estâ
do latino-americano.

E ela tem sido efetivada com uma certa habilidade

na medida que a adoção desses mecanismos

(ditadura consti tucional) jus-

,

tica-se pela .propria necessidade de preservar a democracia •..
Um outro passo que devemos dar nesse presente trabalho,

,

,

.

apos caracterizarmos
lecida por Valadéz,

o que e a categoria ditadura constitucion~l

é

estabe

de tentar inseri-Ia dentrp da noção de estado de

exceção (Pou1antzas) ou estado ditatorial (Miai11e). Assim, decidimos

,

projetar atraves de determinadas categorias uma tipologia para classifi
as f~rmas jurídicas que podem assumir o Estado latino-americano
(27) Op. cit. ~ág. 156.
(28) Ibidem, pag. 1)7.

no seu

processo de desenvolvimento histórico. Isto
,

,

é, o estado de exceção em

1&

geral na America Latina assume para nos tres formas. Uma na qual o
,

~

quadro constitucional e, formalmente, mantido (Valadez) Cassemelha-se!'a
concepção de diarquia firmada por Alan W01fe, vide a nota 12 desse no~

,

,

50 estudo), a outra modalidade e quando apropria

-'

constituiçao contem

-'
",
mecanismos jur~dicos,
nitidamente, arbitrarios
e a ultima forma e a pre
ponderância explicita do autoritarismo (ditadura militar). Port~nto,
o Direito Constitucional deveria enquadrar três categori8s básicas para
compreender o Estado latino-americano,

ou seja:

- Padrão clássico - ditadura constitucional

(Valadéz);

,

- Estado de exceção híbrido ou regime mixto (na concepção
de Cadoux);

,

- Estado de exceção propriamente dito.
,
O primeiro caso que, alias, tem sido o m8is freguente no
curso da histórica jur1dica latino-americana,

poderiamos exemplificar

citando o regime da Constituição de 1946 no Brasil. O estado de exceção
h1brido ou mixto pode tipificar o perlodo do Golpe militar de 196~ com
a ~utenção

da Constituição de 1946. E o último caso, o est~do de ex-

ceção própriamente dito, são as ditaduras militares clássicas que do-

,

minam as nossas sociedades, isto e o Chile de Pinochet, a Argentina de

,

Ongania, Lanusse, Videla e Viola e o Brasil do periodo da Cart- de 1969
com a vigência do artigo 182 que mantinha no corpo constitucional os

,

efeitos "revolucionarios!! do Ato Institucional de 13 de dezembro de
1968.

,

Todavia, falta responder uma ultima questão do nosso tra,
balho: como seria possivel caracterizar a presente ordem constitucional
brasileira a partir da Emenda nº 11, de 17 de outrubro de 1978? Ou, mais
,
precisamente, em qual categoria, acima enumerada por nos, poderíamos enquadra-Ia? Seria um estado de exceção h1brido ou um regime mixto?

~) A

Ordem Constitucional prasileira - â-Emenda nºll

,

,

Os traços basicos a serem mencionados por nos p~ra analisar
o nosso presente sistema constitucional tem o intuito mais de mostrar um
,

~

cara ter exemplicativo das linhas mestré'S do qUàdro jurídico em vigor.

Pois, estamos mais voltados nesse estudo em perceber e fundament~r uma
visão de conjunto do que detectar. aspectos isolados de nossa presente
realidade constitucional. Feita essa obser.vação, cabe enconqer uma res.

,

posta para a nossa indagação. Não ha duvida de que a ordem constitucional
vigente no Brasil caracteriza-se por ser um estado de exceç;o h1brido ou
um regime mixto na medida em ~ue o poder de arb1trio do regime de 1964,
-

Ba€Lp~ndendo

,

A

a sua força, foi integrada, atraves de certos "paraIJl@;fros

de legalidade"

(Emenda Constitucional nQ 11, de 17 de outubro de 1978),

a Carta de 1969. Tal fato ocorreu em razão dos dispositivos'Tevolucionários" (artigo 182 da Carta de 1969) terem sido inseridos no corpo
constitucional brasileiro por meio de mecanismos

,

juridicos teis como

medidas de emergência e estado de emergência (capitulo V da Carta Magna
em vigor). Entretanto, cremos que seria interessante

detalharmos essa

nossa resposta.

4.1. ) Fundamento

,

o

estado de exceção mibrido_on~regime

propria ilegitimidade

mixto prevBlece pela

da Carta de 1969 frUto de um poder constituinte

(derivado?) representado pela Junta.Militar que assumiu o govêrno brasi
leiro em 31 de agosto de 1969.
Talvez, nem seja necessário tal digressão, pois, o preâmbulo da Carta Constitucional vigente Co melSlllO
da "Constituição"
~ explicito ao revelar &!inexistência

de 1967)

de fundamento democrático do pre-

sente processo constitucional brasileiro.

4.2) Centralização
A Carta de 1969 ~ a culminação de uma fase advinda
estrutura constitucional

j~

da

de 1967. O esp1rito que guia o atual qUàdro ju-

r1dico ~ como apresenta o Titulo I de nosso corpo constitucional
truturar o Estado brasileiro

sob.ra denominação

~o es-

de "organização nacional ':

À exceção da Carta de 1937, todas as outras constituições republicanas
brasileira adotaram o titulo de "organização federal" para disciplinar
o nosso aparato estatal. Assim, ao ordenar o Estado brasileiro com a
marca de "organização nacional", a Caro a constitucional vigente mostra

.

uma tendência de privilegiar um sentido de uma unidade administrativa
f

e,

.

polltica em detrimento da maior autonomia e presença dos estados-membros
e municipios na federação brasileira.
Basta vislumbrarmo~

,

tambem, o atual sistema de competências

firmado: no artigo 8'Q da Constituição Federal brasileira em vigor, o seu
artigo 13 estabelecendo üm numeroso e detalhado elenco de principios que
ferem a auto-organização

dos estados-membros de nossa federação e, por

,

,

fim', o proprio quadro tributario favorecendo, amplamente, a União Federal
(vide o artigo 18, §

5Q

da Constituição Federal).

A centralização atinge, aindá, o Poder Judiciário Federal
ao ser ampliado a sua esfera de ação pelo mecanismo da criação do Conselho Nacional da Magistratura

(vide o artigo 120, ~:l da atual cons t uj,
í

ção) •

4.3) Divisão ~
Não

Poderep

é

dificil de notar que a ea~ta de 1969 segue um modelo

-

,
de enfraquecimento da classica
separaçao de poderes a f~vor do fort~lecimento do Poder Executivo Federal. Cremos que t~l procedimento constit~
,

cional agrava-se na medida em que possamos atraves do aspecto da central!
.
,
zação perceber que o Est~do brasileiro passa ser conduzido, unica e ex,
c1~sivamente, pelos que detem, formalmente, o Poder Executivo Federal.

É interessante lembrar, ainda, que a separação cl~ssica de
poderes nem mesmo tem garantido o seu fundamento formal, pois, o artigo

6, parágrafo único, combinado com o artigo 52 da Carta de 1969 permite
a delegação de poderes;
Cabe, num outro aspecto, destacar que
tucionalidade, sendo, como

°

contrôle da consti-

é, um mecanismo tradicional para a manutenção

"
~ profundo equilibrio
de poderes num Estado de estrutura burguesa, esta,
damente atingido pela Carta Constitucional vigente pelo seu artigo 119,
,

atribui' ao Procurador Geral da Republica
inciso I, àlinea'l, pois,
,
o arbi trio de decí.dã r se eabei~.- provimento a uma repre sentaç ';0 para o

, .

Supremo Tribunal Federal. Mas, ocorre que o Procurador Geral da Republl

,
,
ca e nomeado pelo Presidente da Republica •••

4.4) Processo LegislâtivQ

A Carta· de' 1969 no seu artigo 46, seguindo, aliás, a Consti
tuição de 1967, corporificou num mesmo nivel fontes gerador~s de efeitos
,
,
juridicos oriundas tanto do Poder Legislativo, como tambem, de eu~/'
tra

esfera (por exemplo, decreto-lei). Se nRo bastasse esse quadro cOll

,

traditorio, o sistema constitucional em vigor instituiu procedimentos

,

que impedem um andamento mais democratico no tocante a função legislati-

,

,

va em nosso pais, como e o caso do institu~o do decurso de prazo (vide o
artigo

,

51 e os seus paragrafos seguintes da Constituição Federal).

4.5) Segurança Nacipnal
Não ser~ equivoco nosso se afirmamos ser este ",-'traçomai s
importante presente na Carta de 1969. Pois, a Doutrina de Segur~nça NaciQ
,
,
,
nal e um elemento imbutido, como, alias, ja destacamos em outra p~rte de~
.se estudo (~9),

,

dentro do nosso corpo cons t tuc onal, J:lmpli-::>ndo
numa seí

í

rie de seus artigos o ângulo de ação formal do Poder Excutivo (feder~l).
, ,
Muitas vezes, acontece, como o conceito de Segurança Nacional e dubio,
a possibilidade

de interpretações bem abrangentes de certos ~rtigos da

Constituição Federal em vigor (30).
Tal quadro agrava-se na medida em que a presente c~rta con~
titucional reconhece a existênciR de um I1quarto poderlT no Estado brasileiro que

é

o Conselho de Segurança Nacional. E as competências atribui

das a esse orgão da Presidência da República

é,

ao mesmo tempo, ampl~s

e mal definidas e uma leitura superficial g.ó artigo 89, "capu t' e inci, ,
sos I e 11 da Carta de 1969 ja e suficiente para fundamentar esse nosso
~ensamento. Assim, reza o referido artigo 89 e seus incisos I e II~
"Artigo 89. Ao Conselho de Segurança Nacional comp.ê..
te:
I - Establecer os o~jetivos nacionais permãnentes e
as bases para a política nacionall
11 - Estudar no ambito internto e externo, os assuntos que interessam a segurança nacional ...
11

4.6) Salvaguardag

(29) vide a nota 12 do presente trabalho
(30) A Carta de 1969 a~rofundou mais a aplicação do conceito de segurança
nacional do que estatuia a esse respeito a Constituição de 1967 e adotou,
muitas vezes, nos seus artigos em vigor o binômio Hsegurançn e desenvolvimento" (vide, por exemplo, o artigo 4º, inciso I, da Constituiç~o Fed~
ral vigente.
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Acreditamos

,

ser este o aspecto basico para caracterizar

a

brasileira com a Emenda nº 11, de 17 de

presente ordem constitucional

-

,

outubro de 1978 como sendo um estado de exceçao hibrido ou um regime
nº 5 (arti-

mixto. Pois, ao ser extinto os efeitos do Ato Institucional

go 182 da Carta de 1969 antes da alteração provocada pela Emenda nQ 11),
como,aliás,

já ressaltamos,

foi esta a principal contribuição

da emenda eonsti tucional ao adotar de instrumentos

jur1dicos de "prote-

ção" do Estado a Carta de 1969. Esses novos mecanismos
rato estatal foram denominados

da referi

de defesa do apª,

de shlvaguardas.

Cabe lembrar a observação de Celso Lafer que a noção de
"salvaguarda"

surge mais dentro do campo do Direito Internacional

, .

PublJ.-

co (31). Este estudioso conceitua salguarda como proteção contra um p~

,

rigo eventual (32). Nessa analise de Celso Lafer sobre esse assunto,
este autor distingu dois tipos de sallaguardas:
- as que planejam o risco;
- as que planejam o desempnho.
As"salvaguardas

-

que planejam o risco" visam a suspensao da

aplicação das normas desde que ocorram, comprovadamente,
ções previstas n~instrumentos

certp.s situa-

,

que as originou. Portanto, e um institu-

to jur1dico que autDriza a suspensão temporária de uma determinada norma.
Quanto a outra modalidade

de sAlvaguardas,

elas objetivam adequar a ef~

tivação de um direito apesar uma evoluçã~ conjuntural

desfavoravel.

Mas, o primeiro tipo de salvaguardas ajuda-nos compreender e caracterizar

os efeitos da Emenda nQ 11, de 17 de outubro de 197A,

ao estatuir no capitulo I da Carta de 1969, as medidas de emergênCia,

o

estado de sitio (mecanismo clássico) e o estado de emergênCia. É necessário, no entanto, não esquecer a advertência

de Celso Lafer de que e~

(31) Celso Lafer leciona IIsalvaguarda ~ termo de Direito Internacional
Publico, não de Direito Constitucional" (vide o artigo de sua autoria
"Salvaguardas: o Direito Internacional e a Reforma Pol1tica" in Revi~tq
do Instâtutg dos Advogados Brasileiros (ano XII - 10 semestre de 1978 nQ 54 - , pag.,,7.
(32) Ibidem, pago 57.
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te tipo de salvaguarda tem de seguir um certo parâm~~~

de limitaç~o e

consentimento para poder ser caracterizada como tal. Em consequência,
ao serem adotadas no Direito Constitucional, elas devem ser fundamenta,

,

.

das nesses princ1pios de1inaàdos por Celso Lafer. Como exemplo de salvaguardas de risco no Direito Constitucional comtemporâneo, podemos men~
cionar o artigo 16 da Constituição Francesa de 1958 instttuindo o estado
de emergência ou o estado de alarma firmado no preceito constitucional
'do 'artigo 116, Lne so I, da Carta espanhola (1978) em vigor.
í

Todavia, ~ óbvio, seguindo a lição de Celso Lafer, que
não era s~vaguarda

de risco o artigo l8~ da Carta de 1969 porque este

expressava o próprio aruitrio, ou melhor dizendo, era umA verdadeira
aberração jur1dica.
Cabe indagar como poderiámos caracterizar as medidas adotadas no mencionado capitulo V da Constituiçpo Federal brasileira vigente •

•
Seriam salvaguardas de risco, dentro dos parame~~s
Celso Lafer,

CO$O

as existentes nas eonstituições

preconizados por
francesa (1958) e es-

panhola (~918).
,

-

Quanto a essa resposta, devemos lembrar a seguinte obser-

vaçao de Celso Lafer:
"Tem-se falado muito na substituição do AI-C) por
salv~guardas, que qua1if~quei_como sendo de risco.
Apontá apenas que estas so serao slivaguardas, na
medida em que possib~litarem a §egurança geral. E~
ta, juridacamente, so pode ser garantid~ por normas
gerais e impessoais, que~eliminem 2 arbitr~o da voU
tade pessoal dos que-detem o controle da maquina -1
ta tal 'J (3'~)

,

Com base nesse raciocinio podemos vislumbrar que os dispo~
tos nos artigos do capitulo V mantém a mesma estrutura de arbitrio que
v~~orava com força no artigo 182 antes da modificação advinda da Emenda

.

4 .. '. ~

Constitucional nQ 11, de 17 de out~o

de 1978.

Cremos que o pensamento de Osmar AIve s de MeIo fundamenta
mais essa nossa conclusão ao afirmar:

(33) Celso Lafer~ op. cito pág. 62
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"Dessa forma, a Constituição de 1,Jeimarcomo a Carta
de 1237 e a ~~nda nQ 11, de 1978, em tudo semlhantes,
dispoem das,clasulas mais extremas de emergência e de
restrições as liberdades fundamentai~ do ser humano
jamais a-dbtada·spor um Estado democratico, em tempo
de paz. (34-)~

,

,

"

Pensamos que,atraves do proprio conteudo bas~~o da Carta de
..

1969 e seus traços jur1dicos com01centralização,
processo legislativo,

divisão de poderes,

segurança nacional e salvaguarda~Jtermos

do que a presente ordem constitucional

comprova-

brasileira com base na sua Emenda

nO 11, de 17 de outubro ·de 1978, -enquadr-acse na categoria de estado de
exceção hibrido ou de regime mixto com um alto grau da presença de aut2
ritarismo.

5) Conclusão
Ao longo desse estudo, acreditamos ter respondido as ques-

,

,, .

~

tõe·s iniciais colocadas por nos na sua parte introdutoria. Mas, nao foi
só importante termos demonstrado a viabilidade de uma visão critica para analisar o Direito Constitucional brasileiro (e o latino-americ~no),
,
,
tambem, estamos certo de que, atraves desse caminho, poderemos lançar os
fundamentos de uma ordem juridica brasileira mais democr~fica e legitima.

,

Isto e, com o apoio nas categorias de estado de exceção em geral (ditadura constitucional,

estado de exceção h1brido ou regime mixto e estado

de exceção propriamente dito), visualizamos
nal brasileiro

como o aparato constitucio-

sempre esteve distan~e de um quadro de legitimidade.

Apog

tamos, finalmente, qu~ diante da atual grave situação de nossa realidade,
(34) Osmar Alves de MeIo, "Medidas de Emergência e Estado de Emergência"
i9 ReYi~ta ~ Informação Legislatiya (ano 17 - abri a junho 1980 - nO 66)
pago 10 •
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F

poderemos delinear uma saida como aquel

esboçada por Raymundo 1.aoro:

,

"Hoje, a realidade e outra e, em lugar do Executivo
que absorvia as funções legislativas, a c09vocação
pode naseer primariamente,do poder qge esta naturalmente habilitado a convoca-1o. Não. e cl~ro, para se
perpetuar como Poder Constituinte derivado, mas para
se l~gitimar no Poger Constituinte puro, sem os subterfugios e as falaciais de um espaço excepcional,
dentro de seus condicionamentos, numa ampliação da
reforma e de suas limitações.- O que se espera que o
Congr,esso, liber,to de sua tutela, ~e submeta, ele
tambem" ao imperio do povo. Esta e a sua vez e a
sua hora'~ (35).

(35) Raymundo Faoro, op. cit., pág. 96.

