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Manifesto Antropófago 

Só a Antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente.  

Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos. De todas as 

religiões. De todos os tratados de paz.  

Tupi, or not tupi that is the question.  

Contra todas as catequeses. E contra a mãe dos Gracos.  

Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago.  

Estamos fatigados de todos os maridos católicos suspeitosos postos em drama. Freud acabou com o enigma mulher 

e com outros sustos da psicologia impressa.  

O que atropelava a verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo interior e o mundo exterior. A reação contra 

o homem vestido. O cinema americano informará.  

Filhos do sol, mãe dos viventes. Encontrados e amados ferozmente, com toda a hipocrisia da saudade, pelos 

imigrados, pelos traficados e pelos touristes. No país da cobra grande.  

Foi porque nunca tivemos gramáticas, nem coleções de velhos vegetais. E nunca soubemos o que era urbano, 

suburbano, fronteiriço e continental. Preguiçosos no mapa-múndi do Brasil.  

Uma consciência participante, uma rítmica religiosa.  

Contra todos os importadores de consciência enlatada. A existência palpável da vida. E a mentalidade pré-lógica 

para o Sr. Lévy-Bruhl estudar.  

Queremos a Revolução Caraiba. Maior que a Revolução Francesa. A unificação de todas as revoltas eficazes na 

direção do homem. Sem nós a Europa não teria sequer a sua pobre declaração dos direitos do homem.  

A idade de ouro anunciada pela América. A idade de ouro. E todas as girls.  

Filiação. O contato com o Brasil Caraíba. Ori Villegaignon print terre. Montaig-ne. O homem natural. Rousseau. 

Da Revolução Francesa ao Romantismo, à Revolução Bolchevista, à Revolução Surrealista e ao bárbaro tecnizado 

de Keyserling. Caminhamos.  

Nunca fomos catequizados. Vivemos através de um direito sonâmbulo. Fizemos Cristo nascer na Bahia. Ou em 

Belém do Pará.  

Mas nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós.  

Contra o Padre Vieira. Autor do nosso primeiro empréstimo, para ganhar comissão. O rei-analfabeto dissera-lhe: 

ponha isso no papel mas sem muita lábia. Fez-se o empréstimo. Gravou-se o açúcar brasileiro. Vieira deixou o 

dinheiro em Portugal e nos trouxe a lábia.  

O espírito recusa-se a conceber o espírito sem o corpo. O antropomorfismo. Necessidade da vacina antropofágica. 

Para o equilíbrio contra as religiões de meridiano. E as inquisições exteriores.  

Só podemos atender ao mundo orecular.  

Tínhamos a justiça codificação da vingança. A ciência codificação da Magia. Antropofagia. A transformação 

permanente do Tabu em totem.  

Contra o mundo reversível e as ideias objetivadas. Cadaverizadas. O stop do pensamento que é dinâmico. O 

indivíduo vitima do sistema. Fonte das injustiças clássicas. Das injustiças românticas. E o esquecimento das 

conquistas interiores.  

Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros.  

O instinto Caraíba.  

Morte e vida das hipóteses. Da equação eu parte do Cosmos ao axioma Cosmos parte do eu. Subsistência. 

Conhecimento. Antropofagia.  

Contra as elites vegetais. Em comunicação com o solo.  

Nunca fomos catequizados. Fizemos foi Carnaval. O índio vestido de senador do Império. Fingindo de Pitt. Ou 

figurando nas óperas de Alencar cheio de bons sentimentos portugueses.  

Já tínhamos o comunismo. Já tínhamos a língua surrealista. A idade de ouro.  

Catiti Catiti  

Imara Notiá  

Notiá Imara  

Ipeju (**)  

A magia e a vida. Tínhamos a relação e a distribuição dos bens físicos, dos bens morais, dos bens dignários. E 

sabíamos transpor o mistério e a morte com o auxílio de algumas formas gramaticais.  

Perguntei a um homem o que era o Direito. Ele me respondeu que era a garantia do exercício da possibilidade. 

Esse homem chamava-se Galli Mathias. Comia.  

Só não há determinismo onde há mistério. Mas que temos nós com isso?  

Contra as histórias do homem que começam no Cabo Finisterra. O mundo não datado. Não rubricado. Sem 

Napoleão. Sem César.  

A fixação do progresso por meio de catálogos e aparelhos de televisão. Só a maquinaria. E os transfusores de 

sangue.  



 

 

Contra as sublimações antagônicas. Trazidas nas caravelas.  

Contra a verdade dos povos missionários, definida pela sagacidade de um antropófago, o Visconde de Cairu: – É 

mentira muitas vezes repetida.  

Mas não foram cruzados que vieram. Foram fugitivos de uma civilização que estamos comendo, porque somos 

fortes e vingativos como o Jabuti.  

Se Deus é a consciência do Universo Incriado, Guaraci é a mãe dos viventes. Jaci é a mãe dos vegetais.  

Não tivemos especulação. Mas tínhamos adivinhação. Tínhamos Política que é a ciência da distribuição. E um 

sistema social-planetário.  

As migrações. A fuga dos estados tediosos. Contra as escleroses urbanas. Contra os Conservatórios e o tédio 

especulativo.  

De William James e Voronoff. A transfiguração do Tabu em totem. Antropofagia.  

O pater famílias e a criação da Moral da Cegonha: Ignorância real das coisas + fala de imaginação + sentimento 

de autoridade ante a prole curiosa.  

É preciso partir de um profundo ateísmo para se chegar à idéia de Deus. Mas a caraíba não precisava. Porque tinha 

Guaraci.  

O objetivo criado reage com os Anjos da Queda. Depois Moisés divaga. Que temos nós com isso? Antes dos 

portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto a felicidade.  

Contra o índio de tocheiro. O índio filho de Maria, afilhado de Catarina de Médicis e genro de D. Antônio de 

Mariz.  

A alegria é a prova dos nove.  

No matriarcado de Pindorama.  

Contra a Memória fonte do costume. A experiência pessoal renovada.  

Somos concretistas. As ideias tomam conta, reagem, queimam gente nas praças públicas. Suprimarnos as ideias e 

as outras paralisias. Pelos roteiros. Acreditar nos sinais, acreditar nos instrumentos e nas estrelas.  

Contra Goethe, a mãe dos Gracos, e a Corte de D. João VI.  

A alegria é a prova dos nove.  

A luta entre o que se chamaria Incriado e a Criatura – ilustrada pela contradição permanente do homem e o seu 

Tabu. O amor cotidiano e o modus vivendi capitalista. Antropofagia. Absorção do inimigo sacro. Para transformá-

lo em totem. A humana aventura. A terrena finalidade. Porém, só as puras elites conseguiram realizar a 

antropofagia carnal, que traz em si o mais alto sentido da vida e evita todos os males identificados por Freud, males 

catequistas. O que se dá não é uma sublimação do instinto sexual. É a escala termométrica do instinto 

antropofágico. De carnal, ele se torna eletivo e cria a amizade. Afetivo, o amor. Especulativo, a ciência. Desvia-

se e transfere-se. Chegamos ao aviltamento. A baixa antropofagia aglomerada nos pecados de catecismo – a inveja, 

a usura, a calúnia, o assassinato. Peste dos chamados povos cultos e cristianizados, é contra ela que estamos agindo. 

Antropófagos.  

Contra Anchieta cantando as onze mil virgens do céu, na terra de Iracema, – o patriarca João Ramalho fundador 

de São Paulo.  

A nossa independência ainda não foi proclamada. Frase típica de D. João VI: – Meu filho, põe essa coroa na tua 

cabeça, antes que algum aventureiro o faça! Expulsamos a dinastia. É preciso expulsar o espírito bragantino, as 

ordenações e o rapé de Maria da Fonte.  

Contra a realidade social, vestida e opressora, cadastrada por Freud – a realidade sem complexos, sem loucura, 

sem prostituições e sem penitenciárias do matriarcado de Pindorama.  

\ 

(**) "Lua Nova, ó Lua Nova, assopra em Fulano lembranças de mim", in O Selvagem, de Couto Magalhães. 
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RESUMO 

A República Federativa do Brasil, inaugurada em 1889, já experimentou seis distintas fases, 

cada qual acompanhada por sua própria Carta Constitucional. Apesar de cada um desses 

períodos deter características exclusivas; duas qualidades permanecem, com ressalvas, comuns 

a todos eles: (i) a forma de Governo Republicana e (ii) a estrutura Federativa de Estado. Os 

poderes Constituintes originários optaram por preservar os princípios republicano e federativo 

em distintas fases da política brasileira, ainda que fossem diametralmente opostas ao regime 

político anterior. Mesmo quando ocorria uma grande mudança no governo, o Estado brasileiro 

preservava ambas as configurações, pois fazia parte de sua ética jurídica, de seu ethos. 

Argumenta-se que essa preservação se deu pelo fato de o Constituinte creditar ao Estado duas 

capacidades: a de administrar a sua “ordem nacional” e a sua “ordem social”, atribuídas, 

respectivamente aos princípios federativo e republicano. Contudo, a cada fase vivenciada, um 

diferente atributo da realidade alterava a organização da vida coletiva para atender às novas 

demandas. Isso porque, a roupagem principiológica não se transmitiu ao mundo fático, à 

experiência coletiva e à realidade institucional. Não há correlação entre o ideal prescrito pela 

norma jurídica e a experiência coletiva vivida pela sociedade, de modo que a ordenação do 

Estado falha em garantir a liberdade republicana e a autonomia federativa. Torna-se necessário, 

por isso, revisitar as cinco fases anteriores do regime federativo-republicano por meio de uma 

genealogia histórica para desconstruir os atributos da realidade que impedem o 

desenvolvimento do Estado Democrático de Direito brasileiro. Delineados os atributos, por 

meio da análise de fatos e fundamentos sociais e jurídicos, será provocada uma reflexão para a 

reconstrução das ordens nacional e social, isto é, uma restruturação da República Federativa 

brasileira.   

 

Palavras-chave: Brasil; República; Federação; Constituições; ethos; ordem nacional; ordem 

social; Estado Democrático de Direito. 

  



 

 

ABSTRACT 

The Federative Republic of Brazil, inaugurated in 1889, has already experienced six distinct 

phases, each accompanied by its own Constitutional Charter. Although each of these periods 

has unique characteristics; two qualities remain, with exceptions, common to all of them: (i) 

the form of the Republican Government and (ii) the Federative State structure. The original 

constituent powers chose to preserve the republican and federative principles in different phases 

of Brazilian politics, even if they were diametrically opposed to the previous political regime. 

Even when there was a major change in government, the Brazilian state preserved both 

configurations as it was part of its legal ethos, its ethos. It is argued that this preservation was 

due to the fact the Constituent Assembly credits the state with two capacities: to administer its 

"national order" and its "social order", attributed respectively to the federative and republican 

principles. However, at each stage of life, a different attribute of reality altered the organization 

of collective life to meet the new demands. This is because the principiological garb was not 

transmitted to the factual world, the collective experience and the institutional reality. There is 

no correlation between the ideal prescribed by the legal norm and the collective experience 

lived by society, so that the order of the state fails to guarantee republican freedom and federal 

autonomy. It is therefore necessary to revisit the five previous phases of the federative-

republican regime through a historical genealogy to deconstruct the attributes of reality that 

impede the development of the Brazilian Democratic State of Law. Outlining the attributes, 

through the analysis of facts and social and legal foundations, will be provoked a reflection for 

the reconstruction of the national and social orders, that is, a restructuring of the Brazilian 

Federative Republic. 

 

Key-words: Brazil; Republic; Federation; Constitutions; ethos; national order; social order; 

Democratic state. 
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Introdução 

 A República Federativa do Brasil inaugurada em 1889 já experimentou seis distintas 

fases, cada qual acompanhada por sua própria Carta Constitucional.1 Apesar de cada um desses 

períodos deter características exclusivas; duas qualidades permanecem, com ressalvas, comuns 

a todos eles: (i) a forma de Governo Republicana e (ii) a estrutura Federativa de Estado. Por 

determinada razão, os poderes Constituintes originários optaram por preservar os princípios 

republicano e federativo em distintas fases da política brasileira, ainda que fossem 

diametralmente opostas ao regime político anterior. 

O fenômeno é observado ainda quando envolve uma grande mudança de governo. A 

título de exemplo, em 1964 a paralisia decisória do sistema político e a desconfiança do 

mercado e da sociedade civil com o governo deflagraram a crise que culminou em um golpe 

de Estado civil-militar e a instauração de um Regime Militar.2 Vinte e um anos depois, o levante 

popular contra o Regime ditatorial junto às pressões econômicas e políticas culminaram na 

redemocratização brasileira.3 A despeito das diferenças entre os três regimes envolvidos,4 as 

configurações Republicana e Federativa permaneceram, ressalvadas variações estruturais, 

intactas.  

Ainda que profundamente modificado, o Estado brasileiro preservou ambas 

configurações. Isso porque, as modificações se deram de acordo com interações institucionais 

entre o sistema político, o mercado e a sociedade civil.5 Mesmo quando as observamos em seus 

fins enquanto efeitos jurídicos, como a edição de novas Constituições; as manifestações 

refletiam as interações de uma sociedade que se altera organicamente e é capaz de produzir 

                                                 
1
 A Primeira República, a qual engloba a República das Espadas (1889 - 1894) e a República Velha (1894 - 1930), 

e a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (1891). A Segunda República, a qual engloba o 

Governo Provisório (1930 - 1934) e o Governo Constitucional (1934 - 1937) de Getúlio Vargas, com a 

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (1934). A Terceira República, a qual corresponde ao 

Estado Novo (1937 - 1946) com a Constituição dos Estados Unidos do Brasil (1937). A Quarta República, 

conhecida como República Populista ou República Nova (1946 - 1964), com a Constituição dos Estados Unidos 

do Brasil (1946). A Quinta República, a qual corresponde ao regime da Ditadura Militar (1964 - 1985), com a 

Constituição da República Federativa do Brasil (1967). Por fim, a Sexta República, também conhecido como 

Nova República, corresponde à fase atual da República brasileira (1985 - atualmente), com a Constituição da 

República Federativa do Brasil (1988), com a alcunha de “Constituição Cidadã”. 
2
 SANTOS, W. G. Sessenta e quatro: anatomia da crise. São Paulo: Vértice, 1986. 

3
 SCHWARCZ, L. M.; STARLING, H. M. Brasil: Uma Biografia. 1ª Ed. São Paulo: Companhia das Letras, 

2015. 
4
 Situando historicamente, a Quarta (1946 - 1964), a Quinta (1964 - 1985) e a Sexta (1985 - atualmente) 

Repúblicas. 
5
 Cf. SKOCPOL, T. Estados e revoluções sociais: análise comparativa da França, Rússia e China. Lisboa: 

Presença, 1985. 
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uma nova identidade cultural brasileira.6 Assim, a cada significativa interação da sociedade, o 

Estado, atuando segundo os princípios republicano e federativo, se reorganiza para atender as 

demandas populacionais. 

Com efeito, como foi demonstrado em 1964, o Estado é capaz de manter sob sua tutela 

a organização nacional para garantir a nova ordem diante do levante conjunto dos três atores. 

De igual maneira demonstrou, em 1985, que é capaz de gerenciar os conflitos internos para 

reconstruir a sociedade que surgiu diante da organização conjunta desses mesmos atores. Em 

síntese, o Estado administrou as suas capacidades de “ordenação nacional” e de “ordenação 

social”, elementos necessários para delimitar o funcionamento do atual Estado brasileiro. 

Enquanto a primeira relaciona-se com a estrutura política de um país, a segunda se associa com 

a forma de diálogo do Governo com a sociedade. 

Usualmente, cada uma dessas capacidades é observada isoladamente, como se fossem 

suficientes para se entender a organização de uma sociedade.7 Em um viés estruturalista, 

creditava-se as transformações dos Estados à ordenação nacional, isto é, a seu poderio militar 

externo e ao seu monopólio do uso da força interna. Em um viés governista, creditava-se as 

transformações dos Estados à ordenação social, isto é, à estrutura e ao debate político de classes 

sociais. Em ambas as capacidades, ao Estado foi reservada uma “autonomia relativa” em 

relação ao sistema político, ao mercado e à sociedade civil.8 A depender do fluxo de interação 

desses três atores, o Estado deveria modificar suas configurações políticas para atendê-los.  

No Brasil, a partir da leitura das seis Cartas Constitucionais, há 130 anos o Estado 

brasileiro credita a sua ordenação nacional ao princípio Federativo e a sua ordenação social ao 

princípio Republicano. Contudo, enquanto as ideias dos princípios são juridicamente aplicadas, 

a realidade estrutural e a prática institucional da ordenação do Estado é deficitária.9 Não há 

                                                 
6
 Como lecionou, na época Imperial, Frei Caneca: “Uma Constituição não é outra coisa que a ata do pacto social, 

que fazem entre si os homens quando se ajuntam e se associam para viver em reunião ou sociedade. Esta ata, 

portanto, deve conter a matéria sobre o que se pactuou, apresentando as relações em que ficam os que governam 

e os governados, pois que sem governo não pode existir sociedade”. CANECA, Joaquim do Amor Divino. “Voto 

sobre o juramento de Constituição oferecido por D. Pedro I.” in MELLO, Evaldo Cabral de (org.). Frei Joaquim 

do Amor Divino Caneca. São Paulo: Editora 34, 2000. p. 559. 
7
 MANN, M. The autonomous power of the state: its origins, mechanisms and results. Oxford: United 

Kingdom, Basil Blackwell, 1986. 
8
 FUKUYAMA, F. State-Building: Governance and World Order in the 21st Century. New York: Cornell 

University Press, 2004. 
9
 Em 2018, o déficit previdenciário total dos Estados ultrapassou 90 bilhões. Na saúde pública, o déficit dos 

Estados já limitou o atendimento aos pacientes e paralisou a execução de obras em hospitais devido à falta de 

recursos. WATANABE, M. Valor Econômico. Déficit previdenciário dos Estados sobe mais de R$ 10 bi em um 

ano. 2018. Disponível em: <https://www.valor.com.br/brasil/5982169/deficit-previdenciario-dos-estados-sobe- 

mais-de-r-10-bi-em-um-ano>. Acesso em: 08 mai. 2019.; O GLOBO. Com dívidas de R$ 3,9 bi na saúde, estados 

limitam atendimentos e paralisam obras. 2017. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/com-dividas-de-

39-bi-na-saude-estados-limitam -atendimentos-paralisam-obras-20876492>. Acesso em: 08 mai. 2019.  



 

3 

correlação entre o ideal prescrito pela norma jurídica e a experiência coletiva vivida pela 

sociedade, de modo que a ordenação do Estado falha em garantir a liberdade republicana e a 

autonomia federativa.10 Mas, se o Constituinte acredita e persegue tais princípios, quais são os 

atributos da realidade que impedem o desenvolvimento do Estado brasileiro? 

Essa investigação deve ocorrer em duas etapas. A primeira visa verificar como os fatos 

e fundamentos jurídicos e sócio-culturais contribuíram para a configuração atual da República 

Federativa brasileira (art. 1º, caput; CRFB/1988) e a segunda objetiva identificar os atributos 

que impedem o desenvolvimento desses princípios. Argumenta-se que a identidade social 

brasileira ou, em outras palavras, o ethos brasileiro, é representada juridicamente pelos ideais 

de “República” (a ordenação social) e de “Federação” (a ordenação nacional), idealizados 

ainda na Primeira República, em 1889.11 E, para se avançar nas capacidades do Estado 

brasileiro e desenvolvê-lo, é necessário superar qualquer limite fragmentário na interpretação 

                                                 
10

 Conforme Oliveira Vianna expôs já no século XX, “(...) à falta de organização social Instituições Políticas 

Brasileiras do povo e de instituições sociais, que possam captar e exprimir estes interesses; no Brasil, dá-se, por 

isso, o fenômeno da vacuidade da vida pública, assim desprovida da sua matéria-prima.  

Entre a Constituição do Império -- que nos deu a primeira forma legal do Estado-Nação -- e o comportamento 

prático dos cidadãos, que deviam, no Centro, nas Províncias e nos Municípios, executá-la, havia uma 

desconformidade profunda, uma viva discordância, um desvio que se revelava tanto mais nítido e amplo quanto 

caminhávamos do Sul para o Norte e dos litorais para o interior. No fundo, a Constituição de 24 continha um 

sistema de comportamentos que nunca foi executado -- e não foi porque lhe faltava, no povo, o substratum 

consuetudinário. O Imperador, apesar da sua vigilante honestidade, nunca pôde chamar os seus súditos, mesmo 

os mais eminentes, à verdadeira concepção do regime, menos ainda fazê-los executarem a Constituição no seu 

exato espírito e na limpidez dos seus preceitos. 

O mesmo se pode dizer da Constituição de 91, que nos deu o regime republicano presidencial, também de estilo 

saxônico. Esta Constituição exigia dos brasileiros uma conduta só possível entre os anglo-americanos, com o seu 

profundo espírito público e a alta consciência do interesse nacional, que lhes é própria. Mas, o exotismo, que 

ocorreu com a Carta de 24 (Império), ocorreu também com a Carta de 91 (República). Esta inspirava-se em fontes 

diversas daquelas, pois eram já o federalismo e o presidencialismo da América do Norte os padrões copiados e os 

modelos seguidos. Eram -- como na Carta de 24 -- exógenas as fontes da inspiração; o novo regime federativo e 

presidencial, que ela nos trazia, nos impunha uma outra e nova mudança de conduta política, o abandono do nosso 

antigo comportamento e aquisição de outros e novos comportamentos. E o resultado todos sabemos qual foi.  

(...), deixei patente a discordância que houve entre a nova Carta de 91 e a execução que lhe demos durante a sua 

suposta vigência (1891-1930); execução em vivo desacordo com os seus ditames e mandamentos e, antes de tudo, 

com os seus pressupostos, fundamentos e espírito. Continuamos a ser, como povo-massa sob a Carta de 91, o 

mesmo que fomos sob a Carta de 24: conduzimo-nos sempre, não de acordo com o que estas duas Cartas, de 

inspiração exótica e peregrina, estabeleciam e mandavam; mas, de acordo com o nosso tradicional direito-

costume: (...) com pequenas modificações, impostas por alterações substanciais da nossa estrutura de povo em 

evolução, principalmente no seu aspecto demográfico.” VIANNA, O. Instituições Políticas Brasileiras. Brasília: 

Conselho Editorial do Senado Federal, 1999, p. 319-321. 
11

  O problema também foi referenciado por Oliveira Vianna. Dentre estes tipos sociais -- que são claramente do 

nosso direito público pelos seus sensíveis reflexos na estrutura política e partidária do país e na sua vida 

administrativa -- uns são criações recentes e surgiram com o regime republicano e federativo: é o caso do oligarca 

estadual e do presidente-soldado do partido, de aparição moderna no cenário do nosso direito público. Outros 

evoluíram, sofrendo mudanças de forma ou de espírito. Outros desapareceram, insensivelmente. Idem, Ibidem. p. 

187. 
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dessas visões, reconstruindo seus ideais e suas ordenações a partir de uma genealogia histórica 

do pensamento brasileiro.12 

 Dois são os desafios dessa tarefa de desconstrução. O primeiro é o de superar o 

colonialismo mental13, decisivo já na Constituição de 1891, qual instituiu a República e a 

Federação, inspirados no modelo Estado-unidense.14 Para isso, a genealogia histórica dos 

argumentos jurídicos e sociais servirá para demonstrar a ruptura entre a experiência coletiva 

(realidade social) e a sua representação ou explicação (Direito). O segundo desafio é o de 

compreender os atributos que formam o ethos brasileiro, isto é, os ideais da “República” e da 

                                                 
12 O método genealógico de Foucault é um complemento à teoria metodológica genealógica nietzschiana sobre 

história e filosofia. No estudo da obra de Nietzsche, Foucault reafirma o vício dos historiadores para a procura do 

postulado da origem (Wunderursprung): seja pela essência, pela solenidade ou pela busca da verdade. Na 

genealogia nietzschiana, analisa-se a proveniência de um indivíduo, de um sentimento ou de uma ideia para 

mostrar suas marcas diferenciais, repertoriar desvios e acidentes de percurso, apontando heterogeneidades sob o 

que se imagina conforme a si. A proveniência (Herkunft) visa identificar a reprodução e a interligação dos 

acontecimentos e a pluralidade de forças envolvidas em um processo histórico. Feito isto, analisa-se, também, a 

história por detrás da emergência de um processo, isto é, mostrar o ponto do seu surgimento, destacando o estado 

de forças que se aparecem. A emergência (Entestehung) trata do ponto singular de um acontecimento que se 

produz no cruzamento de outros acontecimentos, resultado do conflito das forças em jogo. FOUCAULT, M., 

Nietzsche, la généalogie, l'histoire. In: Dits et Écrits, vol. 2: 1970-1975, Paris, Gallimard, 1994 (Trad. Bras. 

Elisa Monteiro, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2015. 3ªed.). 

Complementando a interpretação sobre os processos históricos para compreender a singularidade dos 

acontecimentos, Foucault estabelece que: “Fazer a genealogia dos valores, da moral, do ascetismo, do 

conhecimento não será, portanto, partir em busca de sua “origem”, negligenciando como inacessíveis todos os 

episódios da história; será, ao contrário, se demorar nas meticulosidades e nos acasos dos começos; prestar uma 

atenção escrupulosa à sua derrisória maldade; esperar vê-los surgir, máscaras enfim retiradas, com o rosto do 

outro; não ter o pudor de ir procurá-las lá onde elas estão, escavando os bas-fond; deixar-lhes o tempo de elevar-

se do labirinto onde nenhuma verdade as manteve jamais sob sua guarda. O genealogista necessita da história para 

conjurar a quimera da origem, um pouco como o bom filósofo necessita do médico para conjurar a sombra da 

alma. É preciso saber reconhecer os acontecimentos da história, seus abalos, suas surpresas, as vacilantes 

vitórias, as derrotas mal digeridas, que dão conta dos atavismos e das hereditariedades; da mesma forma 

que é preciso saber diagnosticar as doenças do corpo, os estados de fraqueza e de energia, suas rachaduras 

e suas resistências para avaliar o que é um discurso filosófico. A história, com suas intensidades, seus 

desfalecimentos, seus furores secretos, suas grandes agitações febris como suas síncopes, é o próprio corpo 

do devir. É preciso ser metafísico para lhe procurar uma alma na ingenuidade longínqua da origem”. (grifo nosso) 

Idem. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1984, p. 19-20. 

Defende-se aqui a aplicação do método da genealogia histórica para o Estado, a fim de mostrar a ação articulada 

entre forças envolvidas na sua modificação e em seus acontecimentos, atuando para normalizar e regular suas 

condutas próprias e mecanismos de poder. Sendo certo que o Estado é um sujeito, a perspectiva da análise 

genealógica configura uma estratégia para pensar criticamente a história das suas instituições, de seu 

comportamento e de sua identidade, inclusive a jurídica. 
13

 A definição do termo é elucidada por Mangabeira Unger: “Colonialismo mental é a disposição de interpretar 

nossa experiência e nossos futuros possíveis pelos olhos de ideias trazidas de outros países -- os países de 

referência. Traço decisivo do colonialismo mental é a ruptura entre a experiência coletiva e sua representação ou 

explicação. A experiência é vivida. A representação e a explicação são importadas.” UNGER, R. M. Depois do 

Colonialismo Mental: Repensar e reorganizar o Brasil. São Paulo: Autonomia Literária, 2018. p. 6. 
14

 Nos termos de Aliomar Baleeiro, “Por outro lado, o establishment dos velhos políticos (...) não conseguira 

captar a lealdade dos filhos (...) que desde 1870 se deixavam fascinar pela sereia republicana, ou pelo positivismo 

e pelas instituições norte-americanas, às quais creditavam o formidável desenvolvimento econômico dos Estados 

Unidos nos dois decênios após o término da Guerra de Secessão.” BALEEIRO, A. Constituições Brasileiras, 

Volume II, 1891. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 3a ed. 2012. p. 12. 
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“Federação”. Por isso, a genealogia histórica também será necessária para demonstrar os 

entraves para a formação de um desenvolvimento autônomo do país.  

Após a caracterização do problema, o ensaio seguirá a ordem cronológica dos períodos 

Republicanos e de suas respectivas Constituições, desconstruindo-os para compreender os seus 

traços distintivos e caracterizar em cada um deles a concepção de “República” e de 

“Federação”. Uma vez delineadas as suas contribuições para a “República Federativa”, almeja-

se reconstruir o ethos brasileiro, provocando um novo raciocínio analítico capaz de ampliar a 

autonomia do Estado e garantir o desenvolvimento próspero do país, ao mesmo tempo. Em 

outros termos, propõe-se analisar a forma como os fatos e fundamentos sócio-culturais e 

jurídicos enquanto produtos das interações do sistema político, da sociedade civil e do mercado 

contribuíram para a configuração da República Federativa brasileira. Com isso, pretende-se 

construir uma alternativa de desenvolvimento autônomo para o país, com o respeito aos seus 

ideais de “República” e “Federação”. 

Assim, a primeira seção introduz o problema ao identificar a ética vigente no período 

imperial brasileiro e demonstrar a sua influência no período subsequente, a República Federal 

Coronelista. Para isso, investiga-se a ordenação social e nacional do Brasil Império e analisa-

se o surgimento do ethos brasileiro, a República Federativa, em 1891.  

A segunda seção desconstrói a República Federativa brasileira de acordo com suas fases 

e respectivas Cartas Constitucionais. Recorre-se à metodologia da genealogia histórica para 

compreender como a Constituição se comportava diante da experiência coletiva e de decisões 

judiciais. Para cada período, investigam-se os atributos da realidade que impediram a 

prescrição normativa de ter lugar no Brasil e, consequentemente, permitir seu 

desenvolvimento.15  

A terceira seção visa a reconstrução jurídica e política do Brasil. A partir da leitura dos 

elementos centrais para a República e a Federação no Brasil, propõe-se reinterpretar o Estado 

Democrático de Direito brasileiro para aferir o grau de autonomia que o Estado dispõe. A partir 

disso, almeja-se reconstruir o ethos brasileiro, provocando um novo raciocínio analítico capaz 

de simultaneamente ampliar a autonomia do Estado e garantir o desenvolvimento próspero do 

país, além de garantir o respeito à identidade cultural jurídica brasileira.  

                                                 
15 Importa salientar que a adoção de uma classificação para um período histórico, não implica que outra não esteja 

presente no mesmo período. A classificação de ethos aqui presente é sugestiva de acordo com a seleção de fatos 

e fundamentos sociais e as decisões jurídicas referentes ao período. Dessa forma, além de se admitir que as 

classificações se interpelam; não se procura construir a definição ideal de “República” e/ou de “Federação”. 

Busca-se na verdade, investigar as principais características de cada período para compreender os atributos que 

impedem o desenvolvimento do Estado brasileiro. 
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I. O primeiro ethos brasileiro 

“Ethos” significa o caráter distintivo, um sentimento, a natureza moral e as crenças que 

orientam uma pessoa, um grupo ou instituição.16 A propagação desse caráter distintivo se 

realiza por meio da tradição, do costume e de normas que servem como guia para aquele que 

será orientado. Em um Estado de Direito, a Constituição é o instrumento que agrega tais 

normas, guia e estrutura as suas propagações, e determina o regimento de uma determinada 

sociedade. Por derradeiro, uma Constituição serviria para identificar o ethos de uma nação, já 

que reuniria os seus próprios ideais e valores a serem transmitidos para futuras gerações. 

A compreensão do ethos nacional exige a observação da primeira oportunidade de 

formação da nação, isto é, o Brasil Império. Após a Independência da metrópole, apesar de 

existirem debates sobre como organizar a nova nação, inclusive sob a forma Federativa ou 

Unitária, prevaleceu em 1824 a rigidez outorgada de D. Pedro I, com o fechamento do 

Congresso e exílio de Constituintes, como José Bonifácio de Andrada e Silva. Com sessenta e 

cinco anos de vigência, a mais duradoura das Constituições brasileiras aliciou o pensamento 

nacional ao patrimonialismo.17 A medida em que conservava uma organização nacional rígida 

e centralista, ao mesmo tempo, garantia uma organização social com princípios liberais.  

Se, por um lado, a Carta de 1824 declarou seu lado conservador ao instituir a 

Monarquia, o Poder Moderador, adotar uma religião oficial e eleições censitárias; por outro, 

inovou ao incluir um rol de direitos e garantias fundamentais, sendo reconhecida como uma 

das mais liberais até então.18 Tais mandamentos constitucionais imprimiram feição dúplice ao 

Estado não só no ordenamento jurídico pátrio, como também na estrutura social e institucional 

do país. Ao passo em que o Estado se demonstrava rígido e centralista em questões que 

                                                 
16

 “The implication here is that ethics or morality is conceived in terms essentially of character. It is noteworthy 

that the Greek word ethike, from which the English word ‘ethics’ derives means ‘character.’ (ethos) What we call 

‘ethics’ Aristotle calls ‘the study (or, science) of character’, he ethike. For the Greek, as for the African and the 

Arab, the character of the individual matters most in our moral life and thought.” GYEKYE, K. African Ethics. 

Stanford Encyclopedia of Philosophy. Disponível em: <https://plato.stanford.edu/entries/african-ethics/>. Acesso 

em 08 mai. 2019. 
17

 Acerca da sociedade construída à luz da Carta de 1824, Faoro elucida: “O sistema — expresso na corrente que 

vai da fazenda à cidade — provoca o deslocamento do eixo econômico para a corte. (...) A economia gira mais 

em torno do escravo e da exportação do que da fazenda, dispersa e abandonada a núcleos não associados. 

Comércio e quadro político-administrativo se reencontram, depois de um período de alheamento, mutuamente se 

escorando. O Estado volta às suas origens e fundamentos patrimonialistas, alimentado pelo comércio, colhendo, 

na longa caminhada, cores renovadoras, sem enfraquecer a sua linha central, que a especulação vela e conduz, ao 

estilo do mercantilismo.” FAORO, R. Os donos do poder: formação do patronato político brasileira. Porto 

Alegre: Editora Globo, 3a ed., rev., 2001, p. 391.   
18

 Cf. Artigo 10; artigo 3º; artigo 5º e artigo 94, I; além do artigo 179 da Constituição Política do Império do 

Brazil, Carta de Lei de 25 de março de 1824. 



 

7 

ameaçassem a integridade da nação, omitia-se de participar ou intervir nas estruturas sociais 

do país, como a Igreja e as propriedades latifundiárias. No entanto, as estruturas sociais 

permaneciam rígidas, patrimonialistas e hierarquizadas, sem necessariamente adotar os 

conceitos liberais previstos na Constituição. 

O Estado, nessa época, dotava-se de autonomia plena sob a organização nacional, 

intervindo diretamente em manifestações que tinham tendências de ameaçar a integridade 

territorial. Por sua própria recusa, omitia-se de se imiscuir em relações sociais, surgindo dessa 

omissão novos poderes - como o coronelismo e o militarismo.19 Com efeito, o Direito pouco 

se debruçava sobre tais questões privadas, para buscar compreender e aprimorar a organização 

social. O cerne da prescrição normativa estava em assegurar um território forte e 

interconectado, em contraste com o processo de segregação ocorrido nas colônias hispano-

americanas.20 Assim, pela omissão do Estado em democratizar o espaço público, inicia-se o 

descompasso entre a experiência coletiva com a prescrição normativa. 

                                                 
19

 Acerca do militarismo, "para a desconsideração que, um tanto suspensa durante a guerra qüinqüenal do 

Paraguai, grandemente se agravou depois dela, até que os despeitos e desgostos, acumulados de 1870 a 1888, 

fizessem explosão no fatal 15 de novembro de 1889, em que o militarismo superou a bacharelocracia, derrubando 

ao mesmo tempo a monarquia, e todas as instituições constitucionais, para erigir o Brasil em pretensa República 

federativa." TAUNAY, Alfredo d'Escragnolle. Memórias, São Paulo: Edições Melhoramentos, 1960, p. 69 e 76.  

Já sobre o coronelismo, (...) concebemos o “coronelismo” como resultado da superposição de formas 

desenvolvidas do regime representativo a uma estrutura econômica e social inadequada. Não é, pois, mera 

sobrevivência do poder privado, cuja hipertroĕa constituiu fenômeno típico de nossa história colonial. É antes 

uma forma peculiar de manifestação do poder privado, ou seja, uma adaptação em virtude da qual os resíduos do 

nosso antigo e exorbitante poder privado têm conseguido coexistir com um regime político de extensa base 

representativa. Por isso mesmo, o “coronelismo” é sobretudo um compromisso, uma troca de proveitos entre o 

poder público, progressivamente fortalecido, e a decadente influência social dos chefes locais, notadamente dos 

senhores de terras. Não é possível, pois, compreender o fenômeno sem referência à nossa estrutura agrária, que 

fornece a base de sustentação das manifestações de poder privado ainda tão visíveis no interior do Brasil. LEAL, 

V. N. Coronelismo, Enxada e Voto: o município e o regime representativo no Brasil. 7a ed., São Paulo: 

Editora Alfa-Omega, 1976, p. 23. 
20

 “Não se logrou chegar a uma contemporização entre centralização e federalismo. Os protagonistas da reação 

centralizadora concebiam a ação democrática anterior como uma realização inconseqüente. Visconde do Uruguai, 

um admirador das instituições políticas inglesas e americanas, sabia o quanto elas estavam vinculadas à cultura 

política anglo-saxã. Perseguir aquelas sem haver desenvolvido esta era um tiro no escuro. No Brasil, como mais 

tarde reconhecerão Alberto Torres e Oliveira Vianna, a hierarquia tradicional preenchia o vazio deixado pela 

ausência de uma opinião pública nacional”. RIBEIRO, B. B. B. Os prisioneiros de Canudos. Fundação Casa de 

Rui Barbosa, v. 2, p. 110-138, 2008. 

“Isto não tira que seja possível e muito conveniente, no desenvolvimento e reforma das nossas instituições 

administrativas, ir dando àquela parte de self-government que elas encerram mais alguma expansão temperada 

com ajustados corretivos, habituando assim o nosso povo ao uso de uma liberdade prática, séria e tranqüila, 

preservado sempre o elemento monárquico da Constituição, porque, por fim de contas, é para aqueles povos que 

nela nasceram e foram criados essa forma de governo, rodeada de garantias e instituições livres, a que melhor 

pode assegurar uma liberdade sólida, tranqüila e duradoura” VISCONDE DO URUGUAI [Paulino José Soares 

de Sousa]. Ensaio sobre o Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1960, p. 498. 

“Um país não é realmente uma nação se não tem uma política, a sua política, a política da sua terra, de sua raça 

ou de suas raças, de sua índole, de seus destinos; esta política, superior às políticas doutrinárias, e sempre falazes, 

dos partidos, é instintiva, tradicional, costumeira nos velhos países [...]. A política de uma nação é uma política 

orgânica, o que vale dizer: uma política de conjunto, de harmonia, de equilíbrio.” TORRES, A. A organização 

nacional, Brasília: Editora da UnB, 1982, p. 158. 
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A abordagem do Estado em produzir leis de Direito Público a partir de próprias 

convicções fez surgir um Estado brasileiro supérfluo.21 Enquanto o Estado era responsável por 

gerenciar as províncias e repassar a elas recursos necessários para o seu desenvolvimento; os 

cidadãos adequavam-se a realidade do poder econômico das lavouras de café.22 Esse processo 

de repasse culminaria em uma dependência interna das províncias e de latifundiários em 

relação à União. Em épocas de crise, a solução estava em recorrer-se à União e seus recursos. 

Tal abordagem superficial, após críticas internas e pressões externas, apresentou seu maior 

desgaste político em razão da participação na Guerra do Paraguai e seu maior desgaste social 

em razão da postergação da abolição da escravatura. 

Acreditava-se que, devido aos recursos e tamanho da Tríplice Aliança, a Guerra do 

Paraguai seria um conflito breve e que traria diversos benefícios ao Brasil, como a sua 

afirmação enquanto potência. Porém, a longa duração da Guerra (1864-1870) esgotou os cofres 

públicos da União e desgastou a imagem do Império brasileiro devido à grande dificuldade de 

superar o exército paraguaio. Além disso, alçou os militares como novos aliados dos ex-

escravos, em razão da luta conjunta na Guerra do Paraguai, para a causa abolicionista, já 

avançada. Em 1888, a abolição da escravidão alterou a organização social ao trazer novas 

realidades coletivas ao mundo jurídico, o que afetava a já fragilizada estrutura social-

econômica do Império, e também a representação política dos novos cidadãos.  

Devido à ética patrimonial, o Império brasileiro contava com um relativo apoio interno 

das elites, especialmente dos grandes latifundiários. Ainda que insatisfeitos com o fato de o 

Império ter cedido às pressões externas e das novas classes sociais internas, o receio da 

instabilidade política e da fragmentação territorial, prolongou o Império por mais um ano. Em 

1889, o Império sucumbiu à revolta militar quando, na madrugada do dia 15 de novembro, 

militares se reuniram no centro do Rio de Janeiro para exilar a família Imperial do país. Com 

                                                 
21

 Ambos os autores concordavam com o descompasso trazido com a importação das instituições norte-

americanas. Segundo Uruguai “A organização que acabo de esboçar tendia a dispensar ou a excluir a hierarquia. 

Consagrava o princípio de modo que a excluía e as suas conseqüências. Era um arremedo imperfeitíssimo e manco 

das instituições dos Estados Unidos, destituído, porém dos principais e essenciais meios e circunstâncias que as 

acomodam a esse país. [...] O que fica expendido autoriza-me a concluir que o sistema representativo da Inglaterra 

e dos Estados Unidos não nos é aplicável, ao menos em geral, porque não se dão no Brasil certas circunstâncias 

especiais que o torna exeqüível e eficaz nesses países. Demais, o seu princípio e base estão em oposição com a 

nossa organização política e administrativa atual. Seria preciso introduzir nela alterações profundas, mudar 

completamente o atual estado das coisas. Misturar, porém o sistema americano com o nosso, de modo que se 

combatam e prejudiquem mutuamente, é introduzir a anarquia no país [...].” URUGUAI, V. Op. Cit., 1960, p. 

497. No mesmo sentido, “A nossa lei fundamental não é uma ‘constituição’; é um estatuto doutrinário, composto 

de transplantações jurídicas alheias”. TORRES, A. Op. Cit., 1982, p. 79. 
22 FURTADO, C. Op. Cit., 1961, p. 227-228. 
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a não resistência, em uma noite o Brasil transforma-se em uma República Federativa, inspirada 

nos modelos francês e estado-unidense. Nasce, então, um novo ethos brasileiro. 

No Brasil, a identificação entre a Constituição e o ethos nunca se realizou.23 Em 1822, 

quando o país se desvencilhou de sua metrópole, oportunizou-se o momento de construir uma 

nação fundada em seu espírito nacional, em seu ethos. Observou-se, entretanto, a perpetuação 

do regime monárquico lusitano com seu viés autoritário, traduzido em uma Constituição 

outorgada, centralista e com a figura de um “Poder Moderador”.24 Nesse momento, se 

sobrevalorizou a figura do Imperador como guardião e mandatário do povo. Ao mesmo tempo, 

a União era o único ente plenamente autônomo para gerenciar a organização nacional. 

Anos após, na tentativa de o Brasil se desvencilhar de sua metrópole em 1889, 

adotaram-se ideais de outros países para a proclamação da República Federativa. Por influência 

de Ruy Barbosa de Oliveira, a Constituição de 1891 importava para o Brasil uma ética liberal 

e autônoma, desconhecida até então pelo povo tupiniquim.25 Com o passar dos anos, essa ética 

permaneceu ativa no ideário normativo brasileiro, apesar das numerosas transformações sociais 

ocorridas até então. Ainda quando as críticas à importação da cultura foram mais intensas ao 

final da Primeira República26, mantivemos suas bases intactas. A realidade das organizações 

nacional e social do Brasil não eram correspondiam aos ideais descritos constitucionalmente, 

isso porque eram importadas de um ideal externo para fazê-lo o nosso ethos. 

Por certo, não poderia o Direito brasileiro ser efetivo à estrutura social que almeja 

atender. Na incapacidade de encontrar o ethos nacional, a cada mudança do perfil estrutural 

insurgiu uma nova ordem constitucional, para verificar se esta serviria ao país. Diante dessa 

constante mudança nas ordenações nacional e social, surge o paradigma de que o Direito 

brasileiro, caracterizado pela intensa burocratização na produção legislativa, já nasce 

                                                 
23

 Nos dizeres de Paulo Bonavides, “Vemos, então, que a Constituição de 1824 não conseguiu fazer com que um 

consenso duradouro em torno de certos princípios - que seriam expressos pelo próprio texto constitucional - fosse 

alcançado. Tentou-se impor ao País um modelo que não refletia a realidade das instituições e estruturas políticas 

brasileiras, nem tampouco garantia que as que foram implantadas trouxessem estabilidade. Esbravejava-se contra 

o Poder Moderador e se invocava ele ao mesmo tempo para realizar as reformas. Era preciso pôr freios a esse 

poder absoluto, deixado nas mãos de um só homem.” BONAVIDES, P; ANDRADE, P. de. História 

Constitucional do Brasil, 8a ed., Brasília: OAB Ed., 2006, p. 101. 
24

 “O que vimos foi que o Brasil-Império continuou a tradição do Brasil Colônia: conduziu-se naquele como se 

havia conduzido neste. Conduziu-se na democracia constitucional como se havia conduzido no período colonial, 

isto é, tal como o período colonial o havia preparado culturalmente -- com a educação política que este período 

lhe dera.” VIANNA, O. Op. Cit., 1999, p. 336. 
25 Cf. LYNCH, C. E. C. A primeira encruzilhada da democracia brasileira: os casos de Rui Barbosa e de 

Joaquim Nabuco. 2008. 
26

 Nos termos de G. Freyre, estaria em curso à degradação da cultura atrasada (nativa) pelo contato com a cultura 

adiantada (européia). Cf. FREYRE, G. Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime 

da economia patriarcal. 2003. p. 177. 
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defasado.27 Argumenta-se que a razão dessa característica burocrática e dessa defasagem 

normativa reside no desalinho entre a produção normativa brasileira (o ideal prescritivo do 

Direito brasileiro) e a realidade e a lógica da estrutura social (a prática institucional do ethos 

brasileiro). 

Com o advento da República, esperava-se uma ruptura com os valores importados que 

serviram como base ao Império. Em um primeiro momento, a elite intelectual da época discute 

a organização nacional, de modo a se diferenciar da tradicional forma de governo perpetuada 

pela metrópole lusitana.28 No entanto, ao invés de se permitir que a experiência coletiva oriente 

o novo modelo de orientação do Estado brasileiro, novamente importa-se uma ética 

internacionalmente construída.29 Em um período de proeminência liberal, os ideais construídos 

na Revolução Francesa e aperfeiçoados na Independência norte-americana chegaram e se 

estabeleceram no Brasil. 

A tentativa de reconstrução espelhada subjugou o país à aproximação estratégica de 

modelos de países considerados desenvolvidos. Nesse sentido, além dos ideais de “República”, 

“Federação” e “Separação de poderes” serem transplantados para o Brasil, também se 

transplantou a cultura, como a arquitetura urbana e a literatura. Aos poucos, o desenvolvimento 

do país se realiza, em detrimento da organização social vivida pela experiência coletiva. Viveu-

se sob uma ilusão coletiva de que o Brasil poderia vir-a-ser uma reprodução de outros países, 

bem-sucedidos.30 No entanto, desconsiderou-se a realidade social e institucional vigentes no 

                                                 
27

 “A crise jurídica pode manifestar-se de diferentes modos: pela defasagem entre os institutos jurídicos e o avanço 

social; pela não efetividade das leis fundamentais. Ainda que padeça de alguma dessas deficiências, considerando-

se os ordenamentos antigos, o sistema jurídico adotados pelos países civilizados revela-se Direito evoluído.”. 

NADER, P. Filosofia do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2001. 
28

 Nesse sentido, Cláudia Viscardi aponta que República e Federação foram os fundamentos para a 

descentralização monárquica, que tentava dar conta de todas as esferas da vida nacional. Neste cenário, “pretendia-

se instaurar um federalismo liberal, politicamente autônomo e juridicamente descentralizado, visando aumentar o 

poder dos estados em detrimento da União.” SATO, L. S. S. Um poder da moderação? : política e justiça no 

Supremo Tribunal Federal da Primeira República. Tese (doutorado) - Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, 2018. p. 76-77. VISCARDI, C M. R. Federalismo e cidadania na imprensa republicana (1870-1889). 

In: Tempo [online]. Niterói, 2012, v. 18, n. 32, p 150-151. 
29

 Notório se pensar que a importação iria além dos Estados Unidos. Existiam fortes preocupações com a história 

hispano-americana, como o movimento caudilhista. O projeto da Constituinte de 1890, conforme Aliomar 

Baleeiro: “No seio da Comissão dos cinco ou dos “históricos”, apareceram 3 projetos, que foram comprimidos 

num só, remetido em junho ao Governo Provisório. Inspirava-se nas disposições expressas das Constituições dos 

EUA, da Argentina e da Suíça, nem outras seriam adequadas desde que a quase totalidade dos republicanos 

desejavam uma república presidencial federalista, exceto os positivistas desejosos da “ditadura científica” com 

preponderância absoluta do Executivo sobre o Legislativo”. BALEEIRO, A. Op. Cit., 2012, p. 12. 
30

 “Uma das razões pelas quais não compreendemos o Brasil e não imaginamos o que ele pode vir a ser é que a 

desorientação vem de onde nos habituamos a buscar luz. As ideias a respeito da sociedade e da história que 

prevalecem nos países que nos servem de referência -- os países ricos do Atlântico Norte, mistificam o 

entendimento do existente ao suprimir a imaginação do possível. São deficientes na qualidade mais importante do 

pensamento social e histórico, que é a compreensão de como se fazem e se reconstroem as estruturas institucionais 

e ideológicas que dão rumo às sociedades. Vivemos, em todo o mundo, interlúdio contra-revolucionário durante 
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período, criando desigualdades sociais (doença da República) e regionais (doença da 

Federação) gritantes. 

Ao mesmo tempo, as deturpações surgidas na omissão do Estado nas relações sociais 

do Império já haviam eclodido e se tornado parte do Estado brasileiro. Com a contínua recusa 

do Estado em ser parte dessas relações, o militarismo e o coronelismo se aprimoraram da 

estrutura do Estado, tornando-o suscetível aos seus próprios interesses e intensificando a 

relação patrimonial já existente no Brasil Império. Assim, independente da prescrição 

normativa da República e da Federação, a ética patrimonialista do Império permaneceu em 

vigor. 

Entretanto, as duas características permanecem vívidas no ideal Constitucional. Apesar 

de modificações estruturais, os ideais de “República” e de “Federação” se mostraram presentes 

em todas as outras cinco Cartas. Deflagrados sob a égide do espírito liberalista e autônomo 

estado-unidense, tais princípios foram para cá transportados e, com o tempo, obtiveram 

significado próprio.31 Uma vez aplicados, se mantiveram orgânicos à estrutura do Estado 

brasileiro, indicando-se como uma característica distintiva da nação, ou seja, como parte de seu 

ethos. Não obstante mudanças estruturais provocadas pelas interações entre atores do sistema 

político, do mercado ou da sociedade civil, os princípios mostraram-se estáveis, como se 

pertencessem à nação, tal qual seu lema positivista. 

Com o seu ethos importado, a estrutura econômico-social se revelou desorientada e 

naturalizada a esperar ordens. A desorientação gerada pelo não-alinhamento da experiência 

coletiva com a prescrição normativa, degenerou uma realidade paralela: uma República em que 

se procura um soberano como guardião da nação em detrimento da vontade coletiva e uma 

Federação em que os entes federados não procuram sua autonomia e dependem, quase que 

necessariamente, dos recursos advindos da União. No limite, enquanto afirma-se como uma 

República Federativa, o Brasil representa-se com uma ordenação social de natureza 

                                                 
longo período revolucionário na história da humanidade. Em vez de cumprir seu papel de anti-destino, que associa 

a vontade de entender à ambição de transformar, o pensamento hegemônico toma o lado da fatalidade. Naturaliza 

os constrangimentos. (...). No Brasil é pior porque estamos vergados sob o jugo do colonialismo mental. Nossas 

ideias, como nossas instituições, em geral não são nossas. São importadas. Importamos as correntes com que nos 

manifestamos, as ilusões que emprestam às estruturas estabelecidas no país a auréola de autoridade e necessidade 

que não merecem. Importamos desorientação.” UNGER, R. M. Op. Cit., 2018, p. 1. 
31

 Nos dizeres de Raymundo Faoro, “Esta criação, que se molda sobre o barro ainda quente da primeira jornada 

republicana, pretende construir a verdade do regime sobre uma ilusão teórica, transplantada com outra alma (...) 

A transplantação, ao contrário do que supunha o lavrador, não foi fiel ao modelo, nem este, alheio ao tempo 

brasileiro, governaria o caos. Quando o estadualismo vier à superfície, com a sua fisionomia monstruosa, Rui 

Barbosa será acusado de imitar sem digerir, bovaristicamente, esquecida sua mensagem civilizatória e 

ordenadora.”. FAORO, R. Op. cit., 2001, p. 790-791.  
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monárquica e uma ordenação nacional de natureza centralista. O ethos nacional, portanto, é 

incompreendido pela própria nação motivado pelo seu colonialismo mental. 
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II. A Desconstrução da República Federativa brasileira 

Após a Proclamação da República, em todas as cartas constitucionais estiveram 

presentes os ideais de “República” e de “Federação”. Enquanto o primeiro simboliza o ideal da 

ordenação social, com a manutenção das estruturas sociais, políticas e econômicas, além do 

debate político das diferentes classes; o segundo simboliza a ordenação nacional, com a 

soberania da nação mediante o seu poderio militar externo e seu monopólio do uso da força 

interna. Tais ideais, contudo, não conferiram ao Estado brasileiro a sua autonomia como 

aconteceu nos Estados Unidos, país de onde foram importados em 1891.  

A noção de um ethos importado de acordo com os mandamentos do colonialismo 

mental aprofundou o grau de discrepância entre o ideal prescrito nas Constituições com a 

realidade experimentada pelos cidadãos. As Constituições não poderiam ser eficazes, pois 

compartilhavam de um ideal social e nacional distinto do experimentado pelos brasileiros. A 

identidade normativa era, assim, diferente da identidade vivida. Como resultado, provocou 

desigualdades sociais como um mal da República e disparidades regionais como uma doença 

da Federação. No início, o estranhamento do Direito com a realidade foi ainda mais forte: 

deflagrou oligarquias locais ao redor do território brasileiro, fortaleceu o militarismo, o 

coronelismo e movimentos messiânicos. Desde seu primeiro momento, a ordenação do Estado 

falhou em garantir a liberdade republicana e a autonomia federativa. 

A manutenção das configurações dá-se, em larga medida, por mudanças institucionais 

provocadas pelas interações entre sistema político, o mercado e a sociedade civil. A cada 

alteração orgânica da sociedade, modificava-se a identidade cultural brasileira e, no fim, o 

Direito era readequado para atender as novas demandas. Ao Estado, à medida em que lhes eram 

confiadas as ordenações social e nacional, restringia-se a sua atuação pelos interesses políticos, 

econômicos e sociais. Construiu-se, assim, uma autonomia relativa do Estado em relação ao 

fluxo de interação entre os interesses privados, devendo ele se moldar para atendê-los e ter 

razão de existir. 

Com efeito, apesar de o Brasil e, em especial, o Constituinte brasileiro perseguir esses 

ideais há 130 anos, a realidade estrutural e a prática institucional são desconexas. A 
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desigualdade social32 e a disparidade regional33 crescem a cada dia, apesar de o constituinte 

ainda acreditar e perseguir tais princípios como norteadores da ordenação social e da ordenação 

nacional do Estado brasileiro. A importação de uma identidade cultural jurídica traz seus 

reflexos até os dias atuais, pois somos incapazes de compreender com clareza quais são os 

atributos da realidade que impedem o desenvolvimento do Estado brasileiro. 

A tarefa que agora se cumpre é entender o motivo pelo qual o Constituinte acredita e 

ainda persegue tais princípios. Para isso, será utilizada como metodologia a genealogia 

histórica dos argumentos jurídicos e sociais durante as seis fases da República, cada qual com 

sua carta constitucional. Para demonstrar a ruptura entre a experiência coletiva (realidade 

social) e a sua representação ou explicação (Direito), é necessário compreender por partes o 

que se considerou como o ideal republicano e o ideal federativo em cada período e contrastá-

los com a realidade a que se vinculavam. 

II.I. A República Federal Coronelista 

Art. 1º - A Nação brasileira adota como forma de Governo, sob o regime 

representativo, a República Federativa, proclamada a 15 de novembro de 

1889, e constitui-se, por união perpétua e indissolúvel das suas antigas 

Províncias, em Estados Unidos do Brasil. 

 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (1891) 

 

Em 1889, a “revolução adorada” entregava à soberania nacional nas mãos da vontade 

popular, que agora estaria livre, fora das amarras de um Poder Moderador. Mas, segundo 

Aristides Lobo, um dos maiores propagandistas do novo regime, a República brasileira já 

nascia com um pecado original: a falta de comunicação com o povo.34 Só que mesmo embora 

                                                 
32

 Segundo estudo realizado pela ONU, o Brasil está entre os cinco países em que a parcela mais rica da população 

recebe mais de 15% da renda nacional. O 1% mais rico concentra entre 22% e 23% da renda, níveis acima da 

média internacional. A desigualdade ainda é intensa. SOUZA, P. H. G. F.; MEDEIROS, M. The concentration 

of income at the top in Brazil, 2006-2014. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Working Paper number 

163, nov. 2017. Disponível em: 

<https://ipcig.org/pub/eng/WP163_The_concentration_of_income_at_the_top_in_Brazil.pdf>. Acesso em 19 

mai. 2019.  
33 “Do total de rendimentos, o Sudeste, com R$ 132,7 bilhões, apresentou a maior parcela, superior inclusive à 

soma das demais regiões, sendo Nordeste (R$ 43,8 bilhões), Sul (R$ 43,5 bilhões), Centro-Oeste (R$ 21,8 bilhões) 

e Norte (R$ 13,5 bilhões). IBGE. Desigualdade de renda atinge regiões, gêneros, cores e escolaridades. 2017. 

Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-

noticias/noticias/18377-desigualdade-de-renda-atinge-regioes-generos-cores-e-escolaridades>. Acesso em: 19 

mai. 2019. 
34

 CARVALHO, J. M. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República dos que não foram. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2004. p. 9-10. 

https://ipcig.org/pub/eng/WP163_The_concentration_of_income_at_the_top_in_Brazil.pdf
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18377-desigualdade-de-renda-atinge-regioes-generos-cores-e-escolaridades
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18377-desigualdade-de-renda-atinge-regioes-generos-cores-e-escolaridades
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tenha sido proclamado longe da iniciativa popular, despertava o entusiasmo da participação 

cívica.35 Não havia certeza de qual o papel da ordenação social no Estado recém-construído.36 

No governo provisório (1889 - 1891), quando foi apresentado o projeto constituinte de 

1890, com “bases democráticas e liberais”, rompeu-se com o sistema francês de governo e 

adotou-se o americano: federalista, presidencialista, com Poder Judiciário autônomo, inclusive 

com a presença de um Supremo Tribunal e controle de constitucionalidade.37 Rui Barbosa, 

patrono da República, sobrevalorizou a importação de um “espírito jurídico” em detrimento da 

valorização da ordenação nacional, da cultura nacional e da participação cívica na construção 

do Estado.38 

A Constituição promulgada em 1891 manteve em grande parte a estrutura de seu 

anteprojeto, pelo qual abraçou o federalismo e a República norte-americanos. Na Monarquia, 

o debate entre o necessário federalismo de Tavares Bastos e as virtudes do estatismo centralista 

de Visconde do Uruguai anunciou que a organização nacional era capaz de ameaçar a estrutura 

de hegemonia das elites econômicas da época.39 Após o bem sucedido movimento 

abolicionista, a aristocracia rural desencantou-se com a Monarquia e tornou-se a favor da 

construção de um federalismo, para que pudesse intervir na organização política de suas 

províncias.40 Antes mesmo de sua promulgação, o espírito federalista já nasceu comprometido 

com os interesses da elite rural. Nascia, assim, a primeira ética da República federativa 

brasileira: comprometida e elitizada. 

As críticas à mudança de regime, no entanto, se concentraram na República. No 

entendimento de Joaquim Nabuco, o regime de facto do Brasil seria uma Ditadura, pois estaria 

adstrita aos interesses daqueles que a instituíram: os aristocratas rurais. No momento em que a 

Coroa cedeu às pressões sociais, seria possível identificar uma “razão nacional” assegurada 

                                                 
35

 "A palavra — República — foi por muito tempo o símbolo exclusivo das aspirações democráticas, e o grito — 

viva a República — tem um longo passado de sedição e irrompe naturalmente do povo quando ele se reúne para 

deliberar". Idem, apud. Luiz da França e Silva no jornal Echo Popular (p. 12). 
36

 Idem, p. 140-141. 
37

 Interessante destacar as discussões do anteprojeto, como a fala de José Hygino sobre a Federação na Assembleia 

Constituinte. “A Federação, Sr. Presidente, é uma união de estados, mas é antes de tudo, uma união nacional; e 

nisto se distingue profundamente da Confederação, que não passa de uma aliança perpétua de estados soberanos. 

(...). Em uma palavra, se a Confederação é uma sociedade de estados independentes, a Federação é uma pessoa 

jurídica superior aos estados que lhe são membros, e, como toda a pessoa, tem órgão, direitos próprios e vontade 

autônoma. (ACC, 1891, vol. II: 152 a 156). 
38

 LYNCH, C. E. C. Op. Cit., 2008, p. 120. 
39

 Cf. FERREIRA, G. N. Centralização e descentralização no Império: o debate entre Tavares Bastos e 

visconde de Uruguay. São Paulo: Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo; Ed. 34, 1999. 
40

 LYNCH, C. E. C. Op. Cit., 2008, p. 118-120. 
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pelo poder Moderador, acima das questões políticas e jurídicas.41 O Brasil, ao mudar para o 

regime republicano, estaria se depreendendo das condições básicas de uma democracia, de um 

espírito público. Ratificaria tal posição ao permitir a criação de facções oligárquicas em 

diferentes locais do país, os coronéis. 

Tais facções fortaleceram-se no início da primeira República, durante o governo de 

Campos Sales e a sua “Política dos Governadores” (1898 - 1902). Com uma política centrada 

no federalismo e no presidencialismo, Campos Sales estabeleceu um sistema complexo, que 

engendrava acordos entre o órgão executivo federal, estadual e as oligarquias.42 Ao transferir 

as oposições e as contendas para a periferia do sistema político, impedia que no Parlamento 

Federal encontrasse dificuldades de governar.43 Com o apoio das Comissões Verificadoras de 

Poderes à nível estadual, que legitimava tal política e o poder mandatário dos coronéis, o 

Executivo federal controlava o órgão legislativo federal e criava uma República situacionista. 

Nesse sentido, o coronelismo mostra-se como uma aliança entre o poder público e o poder 

privado para garantir o poder político, por um lado e a propriedade da terra, por outro. 

Conforme Victor Nunes Leal explica, ele se caracteriza: 

 

"como resultado da superposição de formas desenvolvidas do regime 

representativo a uma estrutura econômica e social inadequada. Não é, pois, 

mera sobrevivência do poder privado, cuja hipertrofia constitui fenômeno 

típico de nossa história colonial. É antes uma forma peculiar de manifestação 

do poder privado, ou seja, uma adaptação em virtude da qual os resíduos do 

nosso antigo e exorbitante poder privado têm conseguido coexistir com um 

regime político de extensa base representativa".44 

 

A forma como esse compromisso político se entranhou no regime brasileiro determinou 

a organização nacional e social deste período. Enquanto no poder local os coronéis se 

utilizavam de seu prestígio para garantir votos; no poder federal o governo retribuía esse apoio 

com favores econômicos e políticos. A estrutura latifundiária agrária pautou a ordenação 

nacional pela distribuição de forças internas condescendentes ao governo Federal situacionista. 

Já as classes sociais, eram subjugadas por essas elites e vistas como instrumentos necessários 

                                                 
41

 NABUCO, J.  Discursos parlamentares. Brasília: Câmara dos Deputados, 1983. p. 372. 
42

 De acordo com Renato Lessa, o governo de Campos Sales poderia ser denominado pela “teoria do presidente 

unitário”. Ao mesmo tempo em que defendia o federalismo nos Estados, exigia maiores poderes ao Presidente da 

República para tratar problemas relativos à forma de Estado. LESSA, R. A Invenção Republicana: Campos 

Sales, as bases e a decadência da Primeira República brasileira. 2ª ed. rev. Rio: Topbooks, 2015, p. 171. 
43

 VISCARDI, C. M. R.; FIGUEIREDO, V. F. As representações e as práticas políticas republicanas de 

Campos Sales. In: A República Revisitada: Construção e Consolidação do Projeto Republicano Brasileiro. Orgs: 

Cláudia Maria Ribeiro Viscardi e José Almino Alencar. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2016. 
44

 LEAL, V. N. Op. Cit., 1976. p. 20. 
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para manutenção da ordem, já que com o fim do voto censitário, o número de eleitores 

brasileiros aumentou significativamente.45 

A prática do voto de cabresto se reverberou durante toda a segunda fase da primeira 

República (1894 - 1930). Como chefes políticos de locais, os coronelistas controlavam seus 

currais eleitorais pela coação e troca de favores (alimentação, segurança).46 Garantindo esses 

votos, a escolha política era transmitida para os presidentes de Estado até ser levada ao Governo 

Federal e este determinar a organização da República. Desse modo, a organização nacional era 

hierarquizada e com a predominância do Governo Federal sob a autonomia recém-constituída 

dos Estados. 

A ordenação nacional, portanto, buscava resolver os conflitos entre projetos 

descentralizantes e os favoráveis à União. Conforme Leonardo Sato explica, o Federalismo 

funcionou como base para manter a “unidade da República ao fazer da fragmentação política 

um pressuposto para a união das unidades federativas”.47 Para ter a sua governabilidade, o 

Presidente conferia autonomia e apoio aos governos estaduais, representados pelos seus 

principais grupos oligárquicos. Diante das fraudes, como o voto de cabresto, as eleições eram 

feitas por negociações entre as esferas federal e estadual do Executivo, de modo a manter a 

política vigente em curso. Para estabilizar tal política, institutos como a degola, a Comissão de 

Verificação de Poderes, o estado de sítio e a intervenção federal eram utilizados para “esvaziar 

a esfera federal do conflito político, remetendo as questões partidárias para a esfera estadual”.48 

                                                 
45

 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Art. 70. Apenas 800 mil dos 14,3 milhões 

de habitantes (14,3%) estavam habilitados a votar. No estudo de Jairo Nicolau, o fim do voto censitário não possui 

impacto sobre o aumento do eleitorado, já que na República Velha (1894 - 1930) a taxa média de participação 

eleitoral foi de 2,3%. NICOLAU, J. A Participação Eleitoral: Evidências sobre o caso brasileiro. Coimbra: 

Centro de Estudos Sociais, 2004, p. 3-4. 
46

 PANDOLFI, D. “Enquanto em outros países a República era associada a eleição, partidos, interesse público e 

imparcialidade da lei, aqui era identificada com fraude, corrupção, interesse particular e ausência do povo. A 

República fora implantada para acabar com os vícios do Império, mas, pelo menos nas primeiras décadas, 

fracassou.” 
47

 “Era a conciliação entre os que defendiam uma centralização mínima que fosse, e que em 1891 defendiam por 

exemplo a figura de um STF, e os que discursavam por uma descentralização total, posicionando-se a favor de 

uma confederação marcada pela soberania dos estados sobre a União. Marcas desse ultrafederalismo era a 

denominação de senadores como “embaixadores do Rio de Janeiro” (O DIREITO, vol. 106, 1908: 517) e a 

existência de sendos e supremas cortes estaduais”. SATO, L. S. S. Op. cit., 2018, p. 197. 
48

 Idem. P. 197-198. Apud LYNCH, C. E. C. 2014, p. 91. O autor traz também a clareza de Campos Sales sobre 

o uso desses institutos: “Esta conduta lógica, continua, sem vacilação, rigorosamente subordinada à influência dos 

princípios, manifestando-se em todas as esferas da atividade política e acentuada sucessivamente na ação 

perseverante do combatente, do legislador e do homem de governo, denuncia com absoluta clareza a minha atitude 

de intransigente e irreconciliável adversário da política intervencionista. Tenho, pois, por dever primeiro do 

Executivo Federal nas relações com os Estados o escrupuloso respeito das fronteiras demarcadas pelo art. 6o da 

Constituição, cuja necessidade foi antevista com admirável sagacidade pela sabedoria do legislador constituinte. 

É essa uma condição de paz interna. (GUANABARA, 1983, p. 97)” 
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Encontrava-se em vigor uma ordenação nacional e social condicionada aos grupos 

oligárquicos. Ao tempo em que estabeleciam o poderio interno e a divisão de forças entre os 

estados e a esfera federal; também organizam a estrutura das classes sociais por meio do voto. 

Esse ethos da primeira fase da República Federal brasileira, possui traços coronelistas, já que 

permite identificar uma manifestação típica do poder privado sob o poder público, uma 

“superposição de formas desenvolvidas do regime representativo a uma estrutura econômica e 

social”. 

As intervenções federais, previstas no art. 6º da Constituição de 189149, 

consubstanciaram as principais discussões travadas no Supremo Tribunal de acordo com o 

periódico jurídico O Direito. Os principais posicionamentos da Corte detinham a capacidade 

de promover impactos políticos para estabilização política federal. Dentre os casos de 

intervenção federal e estado de sítio, destacam-se três oportunidades. A primeira delas, ocorrida 

em 1908, foi o pedido ao Senado Federal para decretação de intervenção federal no Rio de 

Janeiro para restabelecer a ordem constitucional e o regime federativo diante da eleição para 

presidente estadual face a uma alteração constitucional.50 O pedido, entretanto, foi negado pela 

comissão de Constituição e Diplomacia do Senado Federal em 1908 por meio de um parecer 

que delimitou alguns entornos da intervenção federal. Nesse sentido, tem-se o voto do senador 

Muniz Freire: 

 

"cada Estado reger-se-ha pela Constituição e leis que adoptar, respeitados os 

princípios constitucionaes da União" e "que é facultado aos Estados em geral 

todo e qualquer poder ou direito que lhes não fôr negado por clausula expressa 

ou implicitamente contida nas clausulas expressas da Constituição".51 

 

                                                 
49

 BRASIL, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 24 de fevereiro de 1891). Art. 6º - O 

Governo federal não poderá intervir em negócios peculiares aos Estados, salvo: I - para repelir invasão estrangeira, 

ou de um Estado em outro; II - para assegurar  integridade nacional e o respeito aos seguintes princípios 

constitucionaes: (..) § 1º Cabe, privativamente, ao Congresso Nacional decretar a intervenção nos Estados para 

assegurar o respeito aos princípios constitucionaes da União (nº II); para decidir da legitimidade de poderes, em 

caso de duplicata (nº III), e para reorganizar as finanças do Estado insolvente (nº IV). § 2º Compete, 

privativamente, ao Presidente da República intervir nos Estados, quando o Congresso decretar a intervenção (§ 

1º); quando o Supremo Tribunal a requisitar (§3º); quando qualquer dos Poderes Públicos estadoaes a solicitar (nº 

III); e, independentemente de provocação, nos demais casos comprehendidos neste artigo. Redação dada pela 

Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926. 
50

 Em 1903, a Constituição estadual foi reformada para aumentar o mandato presidencial de três para quatro anos. 

Nilo Peçanha, presidente estadual à época, teria seu mandato até 31 de dezembro de 1907. Contudo, como saiu 

candidato à vice-presidente da República na chapa de Afonso Pena, teria seu mandato sucedido por seu vice-

presidente estadual, Oliveira Botelho. Contrariando o dispositivo que estipulou a vigência da nova norma 

constitucional (art. 2º das Disposições Transitórias) já para 1903, Nilo Peçanha editou o Decreto n. 960, de 17 de 

abril de 1906 para convocar eleições presidenciais estaduais para o mesmo ano de 1906. As eleições ocorreram e 

Alfredo Augusto Guimarães Backer vence as eleições, provocando uma cisão dentro do Partido Republicano 

Fluminense. Vol. 106, Revista O Direito, 1908. 
51

 O DIREITO, vol. 111, 1910, p. 535 - 536.  
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O caso seguinte trata da intervenção federal no Ceará em 1913. No HC 3.513/1914, 

discutiu-se uma possível coação dos presidentes estaduais do Ceará por força do governo 

federal. A decisão concentrou-se na admissibilidade de um remédio constitucional para 

questionar o decreto de intervenção federal. Na relatoria do Ministro Sebastião de Lacerda, o 

Supremo Tribunal poderia apenas apreciar os atos contrários a estabilidade. Em seus termos: 

 

“A acção do Presidente da República obedece a regras constitucionaes, não é 

arbitrária, tem de respeitar direitos, não se póde converter em ameaça à 

autonomia local, não deve servir a interesses de uma facção ou, da política 

federal, não póde acoroçoar ou robustecer a oposição por meios violentos, aos 

poderes locaes, auxiliar revolução endente a derroca-los. Isto seria anarchico 

e dissolvente da ordem nacional. A acção do Governo Federal violou direitos, 

e que dá logar ao emprego do remédio judiciário invocado. O caso em questão 

entra na esphera de competencia do Tribunal pela necessidade de restabelecer 

o direito desrespeitado”.52 

 

A ordem, no entanto, foi denegada pela maioria dos ministros, apesar de reconhecer a 

constitucionalidade do direito de intervir. Nesta oportunidade, os Ministros se debruçaram 

sobre a admissibilidade do writ e não do mérito da controvérsia jurídica. Para o Ministro Amaro 

Cavalcanti, o direito de intervir para salvaguardar a “ordem republicana federativa” era 

resumido: 

“Dizia, então, que não podia mesmo haver Federação sem haver semelhante 

direito reconhecido ao Poder Central; porque os Estados, embora revestidos 

da maxima autonomia, não constituem simples juxtaposição de todos eles no 

territorio nacional, mas uma aggremiação politica e juridicamente organica; 

sendo mister que houvesse um poder superior, capaz de responder pela 

conservação dessa união indestructível dentro dos limites, e na fórma e nos 

fins traçados na Constituição. Affirmara, pois, naquella época, em 1893, no 

seio do Senado da Republica: o direito do Governo intervir é indiscutível. 

Lamentável, é, repetirá, que intervenha para fins arbitrários e até menos 

dignos”!53 

 

Diante da postura negativa, outros casos também judicializados foram decididos na 

esteira do acórdão promovido. No HC 3.542/1914 e no HC 3.545/1914, o 1º tenente Augusto 

Corrêa Lima, então deputado estadual do Ceará, questionou respectivamente a decisão que 

determinava a sua ativa militar por ato de intervenção do governo federal, além de pleitear a 

liberdade de locomoção pela Capital Federal, ameaçada por oficiais do exército. Na primeira 

oportunidade, deu-se provimento ao recurso contrário ao tenente, por se considerar que a 

intervenção estava sendo exercida pelo governo, pelo exercício do Legislativo, de modo a 

                                                 
52

 RST, vol. 1, parte 1, 1914. p. 15-16. Ressalve-se o voto em contrário do Ministro Enéas Galvão para quem a 

análise da conveniência do decreto de intervenção não poderia estar no mérito do Habeas, por se tratar de uma 

questão política. Assim, o mérito da questão deveria se deslocar ao Legislativo por se tratar de caso de manutenção 

da “ordem republicana federativa”. 
53

 RST, vol. 1, parte 1, 1914, p. 22. 
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assegurar a defesa interna e a ordem material do país.54 Na segunda, tanto a competência do 

Executivo para decretar a intervenção, quanto a impossibilidade de exame do judiciário por se 

tratar de discricionariedade política foram reafirmadas, não conhecendo da admissibilidade do 

Habeas Corpus.55 

A terceira oportunidade trata da prisão do 1º tenente João Propicio Carneiro da Fontoura, 

deputado do estado da Bahia, preso na Capital Federal. No HC 3.513A, os Ministros deveriam 

decidir se as imunidades parlamentares dos membros do Congresso Nacional se estendiam aos 

membros da Assembleias estaduais. A ordem foi concedida com base no voto do relator, 

Ministro Manoel Murtinho para quem a imunidade parlamentar deveria ser estendida para 

qualquer ente federado. Acerca da vigência do estado de sítio, os Ministros concordaram que 

esta não suspenderia a Constituição. Nos termos do Ministro Sebastião de Lacerda: 

 

“O estado de sítio não suspende o imperio da Constituição; não confere ao 

Chefe do Poder Executivo Federal a dictadura, fazendo desapparecer os 

outros orgãos da Soberania Nacional. É medida destinada a defender as 

instituições nos momentos de crise nacional, na emergencia de grave abalo 

social, de séria perturbação da ordem e tranquillidade publica; e, em vez de 

suprimir a acção dos outros poderes lhes serve de escudo contra o perigo das 

commoções intestinas ou dos ataques externos; não póde ser convertida em 

meio de oppressão de um delles. Esta é a verdadeira doutrina acerca do 

instituto a que se fere o art. 80 da nossa Constituição”.56 

 

Durante a primeira República, o Supremo Tribunal evitou uma possível politização do 

judiciário, não intervindo no mérito da intervenção federal e possível leitura sobre a 

organização nacional. Ao mesmo tempo em que não decidia, legitimava a autonomia relativa 

dos estados em relação à União, haja vista o controle exercido pelo executivo federal nas 

eleições e nos decretos de intervenção federal e estado de sítio. Nesse sentido, os três casos 

elucidam a validação da ordem então vigente: com influência da aristocracia rural (coronéis), 

o poder privado manifestava-se no poder público controlando a sua ordenação social, isto é, a 

estrutura de classes e a sua ordenação nacional, isto é, a forma como as forças estariam 

divididas pelo território. 

II.II. A República Federal Nacionalista 

Art. 1º - A Nação brasileira, constituída pela união perpétua e indissolúvel dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios em Estados Unidos do Brasil, 

                                                 
54

 Ministro Relator Godofredo Cunha, RST, vol. 1., parte 1, 1914, p. 443. 
55

 “indebita a ingerencia do Judiciario em materia politica da competencia privativa dos outros orgãos do 

apparelho governamental, de conformidade com a doutrina do Acc. citado e do Acc. de 14 do corrente mez e anno 

n. 3542”. RST, vol. 2, parte 1, 1914, p. 11. Rel. Min. Pedro Mibielli. 
56

 RST, vol. 1, parte 1, 1914, p. 33. 
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mantém como forma de Governo, sob o regime representativo, a República 

federativa proclamada em 15 de novembro de 1889. 

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (1934)  

 

A década de 1920 marca o início do contínuo colapso da República Velha. O episódio 

das cartas falsas, em 1921, agrava uma crise já sentida por diversos setores sociais. O 

movimento militarista, que perdura os últimos anos da Primeira República, inquieta o governo 

de Artur Bernardes.  A tradicional divisão dos Presidentes entre os estados de Minas Gerais e 

São Paulo sofre uma ruptura, permitindo a coalizão oposicionista liderada pelo Rio Grande do 

Sul. A política dos governadores crescia a insatisfação popular e militar com o regime 

empenhado, fazendo surgir “uma força nacional, apoiada sobre forças alheias, senão hostis, ao 

estadualismo”.57  

Dentre as ideologias, a visão conservadora de Rui Barbosa perde dois de seus expoentes: 

Hermes da Fonseca (1923) e Nilo Peçanha (1924). O liberalismo mantém-se vivo, mas se 

diversifica dentre indefinidas reivindicações.58 O movimento modernista transcende a elite e 

provoca reflexões sobre a identidade nacional. Surge, dessa nova interação, uma proposta de 

reorganização da estrutura social, econômica e política.59 O nacionalismo torna-se uma 

bandeira levantada para defender a nação contra o estrangeiro e reorganizar o país por meio do 

Estado.60 Para os revolucionários buscava-se, portanto, a criação de um país com identidade 

própria, pois as instituições que regulavam a vida em sociedade eram falsas, transplantadas de 

uma outra cultura. A reforma de 1930 trazia a aspiração cultural autônoma: o governo é quem 

deve orientar o povo. Para tanto, deveria reequipar-se através do meio e da gente, como obra 

da regeneração da Nação.61 
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 FAORO, R. Op. Cit., 2001, p. 783. 
58

 Idem. Ibidem. p. 785. 
59

 “A sociedade não ficaria entregue ao seu livre jogo, para que da liberdade se organizasse a estrutura econômica 

e política. Era preciso libertar o homem do interior do coronel, os Estados das oligarquias, em movimento 

antitradicional. Depois de libertar, organizar e velar pelo sistema novo, conduzir e amparar. Numa palavra, renovar 

o salvacionismo de 1910, no passo, ainda obscuro, que afaste o individualismo, em favor do comando tutelado. 

Um Estado interventor, dirigente, autônomo, coroaria a empresa, suscitável pela única categoria capaz de 

estruturá-lo e sustentá-lo, o Exército.” Idem. Ibidem., p. 785. 
60

 “O nacionalismo, se não é uma aspiração, nem um programa, para povos formados, se, de fato, exprime, em 

alguns, uma exacerbação mórbida do patriotismo, é de necessidade elementar para um povo jovem, que jamais 

chegará à idade da vida dinâmica, sem fazer-se 'nação', isto é, sem formar a base estática, o arcabouço anatômico, 

o corpo estrutural, da sociedade política."19 Não se trata, agora, do nacionalismo antiluso, jacobino, dos dias de 

Floriano Peixoto. A perspectiva, mais larga e com base mais ampla, não se limita à defesa raivosa dos nativos 

contra o estrangeiro, mas a, sobre inspirações próprias, reconstruir, reorganizar, reformar o país, por meio do 

Estado.” Idem. Ibidem., p 792. 
61

 Idem. Ibidem. p. 794-795. Faoro ainda elucida a divisão entre os ramos “dos rebeldes” e “da ordem”. Em 

comum, detêm o antiliberalismo, a decepção da estrutura federal e individualista do regime anterior. Em 

contrapartida, distanciam-se por suas tendências “socialista e comunista” e “parafascista”. Toma-se o poder uma 

noção deturpada do nacionalismo, tradicionalista e com exaltação histórica, pregando que o poder não é originário 
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Dessa ética nacionalista e de uma disparidade entre a organização social e a organização 

nacional surge a pretensão da classe média de amparo de um Estado autônomo. A desintegração 

das ordenações, a partir das transformações políticas e sociais ocorridas, culmina na 

deterioração das instituições vigentes: o federalismo corrompe-se em um presidencialismo 

forte; a agricultura rural é substituída pelas indústrias e o liberalismo cede espaço ao 

intervencionismo estatal.62 Com a crise de ordenações instaurada, o movimento nacionalista 

autoritário toma forma entre as camadas sociais e manifesta-se, exponencialmente, em 1930. 

No programa revolucionário, comandado por Luís Carlos Prestes, revela-se a intenção de 

ruptura com a oligarquia que representava a República Velha em razão da repressão popular 

sofrida pela política coronelista.63 O protesto, que criticava a política econômica dos 

latifundiários encampada pelo Estado, não era unânime. Para Juarez Távora, a inversão da 

ordem existente pela erradicação da burguesia pelo proletariado não levaria ao equilíbrio social, 

mas sim a uma inversão de polos da injustiça64. Para reprimi-lo, o governo alinha os Estados 

dependentes, a exceção de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, ao seu exército. Dessa conjectura 

de alinhamento e exclusão, o nome de Getúlio Vargas surge como o candidato das oligarquias 

liberais e republicanas que se propõe a um programa reformador, não radical para facilitar a 

formação de uma opinião pública vigilante e bem orientada65. 

O novo clamor pela ordem nacional deveria tratar da estrutura social, isto é, promover 

reformas e renovação a uma nação desordenada. Aos Estados, com o fim da política dos 

governadores, restaria o temor do desgaste do federalismo, comandados agora por um 

Presidente oriundo do Rio Grande do Sul. Insurge uma nova ordenação nacional: não mais 

                                                 
da soberania popular, mas preexiste em relação a ela, sendo autêntico pelo tempo e pela tradição. Nesse sentido, 

o catolicismo e o positivismo propagam essa visão comum, compartilhada, de afinidade entre o regime e a ordem. 
62

  "O presente regime não deu satisfação às nossas aspirações democráticas e liberais: nenhuma delas conseguiu 

ter realidade dentro da organização política vigente. Estamos todos descrentes dela; todos sentimos que 

precisamos sair dela para outra coisa, para uma nova forma de governo. Esta nova forma de governo, entretanto, 

ninguém ainda pode dizer ao certo qual deva ser. Não há nenhuma aspiração definitivamente cristalizada na 

consciência das massas. Nenhum módulo novo de crença se formou ainda no espírito das nossas elites em torno 

de um princípio qualquer. Há, sem dúvida, várias tendências de gravitação em torno deste ou daquele ponto; mas, 

ainda assim vagamente, indistintamente, de forma imprecisa e indeterminada. Há uma certa tendência de retorno 

ao regime parlamentar. Há uma certa tendência de retorno ao Poder Moderador, exercido já agora por um conselho 

vitalício. Há uma certa tendência para certas restrições da autonomia estadual, para uma maior extensão dos 

poderes federais. Há mesmo pequenos movimentos de gravitação para o socialismo alemão, até mesmo para o 

bolchevismo russo. Tudo isto, porém, vago, impreciso, incorpóreo. Tendo perdido a fé no regime vigente, mas 

não tendo elaborado ainda uma nova fé, estamos atravessando uma destas 'épocas sem fisionomia', de que falava 

Timandro, parda, informe, indecisa — de atonia, em cuja atmosfera parada, de calmaria, giram, circulam, 

suspensos, germens de futuras crenças, embriões de futuros ideais, mas que não são nem crenças, nem ideais 

ainda." VIANNA, O. O ocaso do Império. 2. ed. São Paulo: Melhoramentos, [s.d.], 1990, p. 105-106. 
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 SILVA, H. 1930 - A revolução traída. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966, p. 419-420. 
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 Idem. Ibidem. p. 425. 
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 Idem. 1926: A grande marcha, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1971, p. 250. 
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hegemônico o federalismo, tratava ele de descentralizar as forças estaduais ocupantes do 

regime, com a inclusão de novos interesses para o novo desenho institucional. Ao mesmo 

tempo, tratou-se de cumprir a promessa de se obter uma nova ordem social: com a 

fragmentação do liberalismo conservador do regime anterior, era possível reformar as bases 

socioeconômicas do poder - do coronelismo - para libertar a classe média e popular.66 

O nacionalismo, enquanto movimento de emancipação do país, com recursos e 

instituições próprias é o motor que move o novo regime ao seu desenvolvimento. A crítica ao 

regime anterior, portanto, repousava-se no transplante das instituições e ideologias à uma 

Nação, sem considerar os aspectos próprios dela. O protecionismo das indústrias e do 

proletariado torna-se uma bandeira de campanha que se traduz em uma forte política de 

intervencionismo estatal na economia, como pela substituição de importações. O Estado 

assume a tutela da ordem social, com caráter positivista e pacificador de dinamizar o progresso 

nacional. O militarismo ainda é relevante para garantir a ordenação nacionalista, servindo para 

pacificar revoltas, especialmente na capital paulista. Como resultado, o poder central se 

fortalece na medida em que as oligarquias locais perdem sua força. 

A democracia vigiada adquire feições jurídicas com a Constituição de 1934, ainda 

regendo uma sociedade estamental, com uma organização patrimonialista,67 mas com o 

sentimento nacional em voga junto à missão de se construir uma nova pátria. Pela nova 

Constituição, esperava-se que com um governo mais centralista, as reivindicações sociais 

fossem atendidas, como o sufrágio livre e o voto secreto. Para Getúlio Vargas, contudo, a 

Constituição não cumpria a sua principal função: impedir a disputa das oligarquias estaduais, 

devolvendo o poder de volta à União.68 Dessa nova ordenação centralizadora, tentaram se 

apropriar integralistas, liberalistas, militaristas e comunistas; mas Vargas mantinha firme o seu 

propósito de integrar a nação face os desafios externos e internos.  
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 FAORO, R. Op. cit., 2001, p. 814. 
67

 Nessa balança — Exército e povo — estava o ponto de equilíbrio, com a supremacia do Estado, sem 

dependência exclusivamente militar, sustentado nas organizações sindicais oficiais, na economia dirigida por 

órgãos de toda casta, assessorado por conselhos técnicos de índole vária, e, sobretudo, subordinando a política 

cafeeira a um órgão federal. Para apoiar o mecanismo de controle, a indústria seria uma dependência do governo, 

quer pelo fomento ao crédito, quer pela criação estatal da siderurgia. Trilhando a estrada real, que seus tutelados 

e adversários deixam aberta, o ditador segue, aparentemente solitário, ao encontro da nação. Um sistema 

estamental, com a reorganização da estrutura patrimonialista, ocupa o espaço vazio, rapidamente, diante dos olhos 

atônitos de camaradas e inimigos. Idem. Ibidem. p. 826. 
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 VELHINHO, M. In: FRISCHAUER, P. Presidente Vargas. São Paulo: Cia. Ed. Nacional, 1943, p. 315. 
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Influenciada pelo “constitucionalismo social” das Constituições de Weimar (1919) e do 

México (1917), a Carta de 34 trazia preocupações sociais e econômicas.69 Para Bercovici, ela 

é a materialização das medidas já tomadas pelo Governo Provisório, com a inclusão de temas 

sociais como os direitos trabalhistas e temas econômicos, como a nacionalização de bens como 

águas, fontes energéticas e subsolo.70 Ainda, inaugurou uma nova espécie de federalismo: o 

federalismo cooperativo permitia a competência concorrente e a interdependência dos entes 

federados a partir de mecanismos como o repasse tributário.71  

Ao fim, contra os anseios iniciais de sua manifestação, a reorganização constitucional do 

Brasil incidiu de modo refratário em relação aos entes federados ao promover uma relativa 

descentralização da União face a um fortalecimento da esfera local, com a valorização da 

participação popular na vida política do país. Essa era a nova identidade nacional construída. 

Ainda assim, o predomínio da União atua como fator decisivo na integração nacional, de forma 

a controlar a economia e garantir a defesa da ordem pública. 

A Corte Suprema, denominação vigente do Supremo Tribunal Federal, também detinha 

importância na ordem social e nacional. Somente mediante a sua análise de 

constitucionalidade, uma intervenção federal tornar-se-ia válida, em respeito aos princípios 

constitucionais sensíveis.  Assim, o Supremo poderia verificar a constitucionalidade da lei em 

tese e não mais somente pela via difusa, aproximando-se do modelo europeu de Corte 

Constitucional. 

Emblemática torna-se o julgamento do Habeas Corpus nº 26.178/1936, no qual o 

deputado federal João Mangabeira em seu favor e de outros parlamentares argumentaram a 

ilegalidade de suas prisões face a uma suposta participação na Revolta Comunista de 1935, 

suprimida por Getulio Vargas. Seguem com o argumento de uma repressão aos “opositores da 

nação”, diante da decretação do estado do sítio e, em seguida, do estado de guerra, levando 
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“opositores” do governo à prisão.72 Sob a alegação de os deputados formarem um comitê 

parlamentar sob a liderança de Luís Carlos Prestes, encontravam-se presos pela Lei de 

Segurança. O pedido, apesar de indeferido, foi responsável por um dos principais estudos sobre 

as convenções republicanas e federais do curto período. 

No voto do Ministro Relator Carvalho Mourão, é elucidado que tanto o estado de guerra, 

quanto o estado de sítio são regulamentações “do próprio ‘estado de necessidade’, a delimitação 

legal d’este, para o Estado democrático, no exercício de suas funcções”.73 Depois de esclarecer 

diferenças conceituais, o Ministro explica que o § 15 do art. 175 da Constituição refere-se ao 

estado de sítio concomitante ao estado de guerra74, este por sua vez, decretado pelo Decreto nº 

702, de 1936. Como o caso se tratava de hipótese excepcional do artigo, as imunidades 

parlamentares não ficariam suspensas, mas somente os direitos individuais dos cidadãos.75 Isso 

porque as imunidades são prerrogativas próprias do cargo, conferida pela Nação ao poder 

Legislativo76. Por este motivo, a ordem acaba sendo denegada. 

No sentido de prover a Segurança Nacional, bem como a lei e ordem públicas, a Corte 

decidiu outros casos como o MS 111/193577 e o HC 26.155/1936. Neste último, conhecido 

como Caso Olga Benário Prestes, a Corte teve que julgar se a paciente estrangeira, grávida e 

esposa de Luís Carlos Prestes poderia ser extraditada em razão de delitos contra a ordem 

política e social. Nessa oportunidade, sob a alegação de que a permanência de Olga Benário 

comprometeria a segurança nacional, a Corte Supremo não conheceu do pedido.78 Assim, 
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novamente, o Decreto n.º 702/1936 foi invocado como causa de suspensão da garantia 

constitucional do Habeas.  

Ainda que tangencialmente, esses casos são alguns dos poucos casos noticiados que trata 

sobre a ordem social e nacional deste curto período. A não intervenção jurídica em assuntos 

políticos continua a pautar as decisões de mérito da Corte Suprema, de modo a pacificar a 

organização nacional. Ao mesmo tempo, esclarece a prevalência da União em relação aos 

estados, ainda face ao controle exercido pelo executivo federal nos decretos de intervenção 

federal e estado de sítio. Dito isto, é possível verificar que o nacionalismo também permeia a 

Corte Suprema, já que se intensificam as discussões de construção de uma identidade nacional, 

de uma ordenação nacional voltada à organização militar e de uma organização social 

hierarquizada, com uma estrutura de classes definida e a participação política na esfera local 

controlada pelos ditames do executivo federal. 

 

II.III. A República Federal Autoritária 

 Art. 1º - O Brasil é uma República. O poder político emana do povo e é exercido em 

nome dele e no interesse do seu bem-estar, da sua honra, da sua independência e da sua 

prosperidade. 

Art. 3º - O Brasil é um Estado federal, constituído pela união indissolúvel dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. É mantida a sua atual divisão política 

e territorial. 

Constituição dos Estados Unidos do Brasil (1937) 

 

Em 10 de novembro de 1937, um novo regime instaura-se no país. Dotado de uma nova 

Constituição, escrita pelo então Ministro da Justiça, Francisco Campos, o Estado Novo busca 

o desenvolvimento nacional pelo espírito autoritário. Com influências do fascismo, positivismo 

e corporativismo, o Estado Novo trata-se de um Estado autoritário, não totalitarista.79 Para 

Campos, mentor do regime, o modelo liberal de democracia não mais seria adequado ao país, 

devido a divergência de interesses e pluralidade de opiniões que rondavam a democracia.80 

Crítico da democracia de partidos e do sufrágio universal, propõe um novo estilo de 
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democracia: a democracia de massas, com um Estado forte e centralizado, servindo a todo o 

país e não ao interesse de uma classe.81 

Sob a democracia de massas, buscar-se-ia a estabilização política por meio da 

homogeneização da vontade popular e da figura de um líder carismático, fundado no apoio do 

povo e da Nação, tal qual Getúlio Vargas. Nesse aspecto, a organização nacional reorganiza-

se para retirar o anterior grau de autonomia relativa conferida aos estados, subordinando-os à 

União, inclusive em hipóteses de intervenção.82 Retoma-se uma forte centralização junto a um 

forte presidencialismo, com a nomeação de interventores nas unidades federadas para alinhá-

las à União, ainda que forçosamente. Em seu planejamento, a intervenção deve ser vigente 

“durante o espaço tempo necessário à reconstituição das suas instituições representativas ou do 

seu governo próprio”.83 

A concentração de poderes nas mãos do Presidente poderia ser percebida no 

esvaziamento do Legislativo, haja vista a criação do instituto do Decreto-lei (art. 74, b, da 

Constituição de 1937) e no esvaziamento do Judiciário, já que as decisões em controle de 

constitucionalidade poderiam ser anuladas pelo Legislativo por iniciativa do Presidente (art. 

96, parágrafo único, da Constituição de 1937; revogado em 1945). Assim, os componentes 

republicanos do regime encontravam-se estremecidos, sem as vestes de uma democracia 

representativa, mas sim de um autoritarismo presidencialista.84 

Se a ordenação social estava adstrita ao autoritarismo, também estava a ordenação 

nacional. Nos Estados, onde a chefia do Executivo era delegada a um Interventor Federal 

nomeado pelo Presidente da República, a intervenção da União era clara e chancelada 

constitucionalmente, por força do art. 9º.85 Era portanto, uma extensão do poder federal a nível 

local, exercido por alguém de confiança do Presidente da República de modo a controlar e 

unificar a Nação. O nacionalismo, ainda evidente, tornava-se imperioso à Nação, buscando a 

homogeneização das massas e dos interesses em conflito. Com efeito, tem-se um Estado 
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interventor, que materializa a unidade nacional por meio da proibição de outras bandeiras, 

hinos, escudos e armas senão as nacionais (art. 2º, Constituição de 1937). 

A ideologia autoritária, que marcava o regime, permitiu a expansão do 

desenvolvimentismo postulada por Vargas e Campos. As indústrias de base, a nacionalização 

e exploração das riquezas naturais e o investimento em uma infraestrutura mais eficiente 

permitiram que o projeto de nacionalismo econômico vingasse e percebesse seus frutos. Ainda 

que com características corporativistas, o governo brasileiro se alinhou estrategicamente aos 

Aliados, recebendo grande aporte financeiro dos Estados Unidos, permitindo o 

desenvolvimento de suas atividades, como a construção da Companhia Siderúrgica Nacional e 

a Companhia do Vale do Rio Doce.86 Para seguir com seu modelo, o Estado interventor 

desenvolvimentista também assumiu riscos como o endividamento externo para promover a 

independência econômica do país. 

Tal modelo de Estado se refletiu, sobretudo, nas questões sociais. Com aspectos 

corporativistas, o Estado Novo considerava a estruturação das classes profissionais como parte 

de sua ordenação social, concentrando as classes produtoras em corporações tuteladas pelo 

Estado para buscar a harmonia social.87 Com o forte controle das organizações sindicais por 

meio da máquina administrativa, procurava-se uma unidade nacional, ainda que por intermédio 

de um processo burocrático. Assim, tinha-se uma organização social mediada pela figura do 

Estado, que ditava as regras de acordo com os desejos do Presidente. Era também centralizado, 

com predomínio da União e do Poder Executivo e o declínio das aristocracias locais face a um 

modelo de Estado desenvolvedor nas indústrias de base.  

Com efeito, caracteriza-se o autoritarismo do Estado Novo, pela demarcação entre o 

“que a coletividade social tem o direito de impor ao indivíduo, pela pressão da maquinária 

estatal e o que forma a esfera intangível de prerrogativas inalienáveis de cada ser humano”88 e 

pelo menor investimento na ordenação social, o qual segundo Boris Fausto: 

“caracteriza-se, negativamente, por menor investimento em todas as esferas da vida 

social; pela inexistência de uma simbiose entre Partido e Estado, sendo o primeiro 

quando existente, dependente do último; pelas restrições à mobilização das massas. Um 

dos traços básicos do autoritarismo consiste na relativa independência que preserva a 

sociedade em relação ao Estado: a autonomia de algumas instituições, em especial as 
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religiosas, e de uma esfera privada de pensamento e de crença, embora apenas 

tolerada”.89 

 

 A Constituição, chamada de polaca por sua forte inspiração na Constituição polonesa 

de 1935 (April Constitution), definiu o equilíbrio entre a função estatal e o papel individual na 

ordenação social, em vistas às garantias liberais e econômicas.90 Prevê a corporatização da 

economia brasileira (art. 61, a da Constituição de 1937) e rompe com a democracia liberal, para 

construir outro regime: um Estado autoritário fundado no nacionalismo, no centralismo e no 

presidencialismo forte. Simultaneamente, rompe com a ideia de o Estado se constituir como 

um órgão da coletividade nacional subalterno à sociedade (o Estado liberal) ou de se constituir 

como aquele que reúne todas as funções da sociedade (o Estado totalitário), para construir a 

noção de um Estado autoritário. 

 No Estado Novo, ao tempo em que subsiste uma identificação entre o Estado e a Nação, 

existe uma demarcação entre a vida do Estado e a vida da sociedade. Com influência de Harold 

Laski, Azevedo Amaral assevera que: 

“[O] Estado autoritário brasileiro conforma-se com esse critério humano e realístico (o 

caráter complexo da realidade social e a impossibilidade de comprimi-la na sua 

totalidade dentro da órbita da ação estatal), definindo em relação à ordem social, à 

organização econômica e à ordem espiritual as linhas separativas entre a ação estatal e 

as iniciativas próprias do indivíduo e dos grupos que se formam no conjunto da 

coletividade”.91 

 

 Em se tratando da ordenação nacional, o Estado Novo significou a construção do 

federalismo cooperativo brasileiro. Ainda que os estados detivessem forte autonomia política 

conferida pela Constituição, possuíam fragilidades econômicas sensíveis, necessitando dos 

recursos federais para empreender seus serviços públicos.92 Com os interventores federais, o 

governo federal conseguiria implementar sua agenda política, sem se importar com 

divergências ideológicas. No mesmo sentido, o poder local é restringido a uma esfera de relação 
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intergovernamental, para impedir a fragmentação política e criar espaços férteis de negociação 

política, ampliando o campo de atuação do governo federal no poder local. 

 A intervenção do Executivo federal era também sentida no Judiciário. Ao mesmo tempo 

em que a Carta de 37 conferia amplos poderes ao Presidente da República, como a edição de 

decretos-leis (art. 74, b, da Constituição de 1937) e a nomeação dos Ministros ao Supremo 

Tribunal Federal (art. 98, da Constituição de 1937), extraia do Judiciário a estrutura da Justiça 

Federal e da Justiça Eleitoral. O autoritarismo refletia-se também no controle de 

constitucionalidade, já que até 1945, o Presidente da República poderia submeter o juízo de 

inconstitucionalidade de uma norma ao reexame do Parlamento, que poderia chancelá-lo e 

reverter a decisão do tribunal. Com efeito, caracteriza-se uma “interferência dominadora do 

Executivo e à ausência de garantias que permitissem à magistratura agir de forma 

independente”.93  

 Essa prerrogativa foi utilizada pelo Presidente em, pelo menos, uma oportunidade. 

Diante do art. 90 da Carta de 1937, os vencimentos dos magistrados estariam sujeitos a 

impostos, embora irredutíveis. Em uma série de acórdãos proferidos em 5 de maio e em 23 de 

junho de 1937; em 29 de janeiro, 28 de abril e 5 de maio de 1938, o STF decidiu pela 

inconstitucionalidade dos atos praticados pela União com base nesse artigo.94 Contudo, por 

meio do Decreto-Lei nº 1.564/1939, os textos de Lei decretados pela União foram confirmados 

já que “essa decisão judiciária não consulta o interesse nacional e o princípio da divisão 

equitativa do ônus do imposto”.95 Nesse caso, verifica-se o limite da atuação da Supremo 

Tribunal pelo Executivo.  

Vale ressaltar que, após a ocorrência do Decreto nº 19.711/193196, no qual Vargas 

aposentou seis Ministros, inclusive o presidente em exercício da Corte, oito dos onze Ministros 

da Corte foram nomeados por Vargas. A esfera de influência poderia ser ainda maior, já que a 

Constituição permitiu que o próprio Supremo elevasse o número de onze Ministros para até 

dezesseis caso requeresse (art. 97, p. único, da Constituição de 1937). Nesse sentido, afirma 

Emília Viotti da Costa: 
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Diante desse rol de ministros que ocuparam lugar no Supremo Tribunal Federal graças 

à indicação do presidente Vargas, é possível concluir: ou era ele mais liberal do que se 

tem dito e tolerava uma relativa diversidade de opiniões, ou os ministros partilhavam 

até certo ponto de suas ideias, ou pelo menos estavam dispostos a atuar dentro das 

limitações que lhes foram impostas durante o Estado Novo. Por meio de várias 

medidas, Vargas reduzira a competência do Supremo, transformando-o, de certo modo, 

em um instrumento do regime.97 

 

 O quadro de reduzida extensão de poderes institucionais do Judiciário se agravou em 

1940, já que pelo Decreto-Lei n. 2.770/194098, o Presidente da República acumulou, por tempo 

indeterminado, as funções de nomear o Presidente e o Vice-Presidente do Supremo Tribunal 

Federal. Tal quadro permaneceria até o fim do regime, com o enfraquecimento do Estado Novo 

e fortalecimento da atuação do Judiciário. Tanto que, em 1945, o STF anula a condenação de 

Armando de Sales Oliveira, Otávio Mangabeira e Paulo Nogueira Filho para lhes conceder o 

habeas corpus denegado anteriormente (HC 29.002/1945).99 Diante do fim do regime, em 29 

de outubro de 1945, José Linhares, Presidente do STF assumiu a chefia do Executivo por até 

31 de janeiro de 1946, derrogando decisões do regime autoritário, como o Decreto-Lei n.º 

2.270/1940 e o Tribunal de Segurança Nacional.100  

 

II.IV. A República Federal Desenvolvimentista 

Art. 1º - Os Estados Unidos do Brasil mantêm, sob o regime representativo, a Federação 

e a República. Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. 

Constituição dos Estados Unidos do Brasil (1946) 

 

 

Quando no fim do Estado Novo, Vargas antecipou-se em relação aos seus opositores e 

promoveu a anistia dos presos políticos101 e a convocação de eleições presidenciais e 
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legislativas para a Assembleia Constituinte102. Considerada a que inaugura o regime de 

democracia representativa, a quarta República Federal moldou-se ao capitalismo financeiro 

internacional, mediante a emergência de uma nova ordem mundial. Para garantir a inserção do 

país no sistema capitalista internacional, os governos subsequentes buscaram reforçar o 

desenvolvimento econômico do país por meio da substituição de importações industriais e de 

bens de consumo, além do investimento nas indústrias de base inclusive com o aporte de capital 

estrangeiro.103  

Sob a Constituição de 1946, os interesses nacionais eram discutidos de acordo com a 

escola keynesiana de desenvolvimento econômico, com a defesa da intervenção do Estado em 

setores ignorados pelo mercado. Na prática, essa intervenção estatal na economia resultou na 

construção de novas indústrias, como a de energia e de logística interna, além de avanços 

técnicos-industriais, na integração nacional e na abertura econômica para outros países. Como 

percebe-se, nesse breve período, o país experimentou o nascer do empreendimento estatal em 

atividades econômicas. Esse empreendimento visava romper com a estrutura centro-periferia, 

descrita pelos autores cepalistas como a que delega aos países subdesenvolvidos um papel 

periférico nas relações econômicas internacionais.104  

Alegava-se que sob a antiga estrutura de desenvolvimento, a ordenação social 

encontrava-se contaminada pelo despreparo econômico, a qual privilegiava um 

desenvolvimento conspícuo em detrimento de um desenvolvimento social.105 Dada a sua pré-

condição periférica e desalinho de sua lógica interna de produção, a industrialização brasileira 

apenas modificou a relação de dependência, mas não a extinguiu. Na realidade, o país passou 

a enfrentar uma alta na inflação de produtos e uma crescente desigualdade de renda.106 Para 
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corrigir o subdesenvolvimento, o Estado deveria intervir na economia, para orientar e 

redirecionar o excedente utilizado no consumo supérfluo pelas classes altas, desincentivando o 

surgimento e o crescimento de novos empreendimentos já que o excedente monetário advindo 

da industrialização era retido nas classes altas e não era democratizado para a população, 

ampliando a desigualdade de renda.107 

Esse processo se intensificou durante o governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), 

no qual se fomentou um programa de industrialização e de investimento em obras de 

infraestrutura a partir do capital privado, nacional e estrangeiro.108 O novo projeto de ordenação 

social contava com amplo apoio social em razão do crescimento econômico sentido e também 

com o apoio de sindicatos, já que culminou também no aumento do salário mínimo.109 Nesse 

sentido, a ordenação social era parte de um grande planejamento de homogeneização social, ao 

habilitar os marginalizados para que tivessem oportunidades de se inserir no sistema capitalista.  

Na realidade, a homogeneização social seria a etapa final de um planejamento que se 

inicia com a análise dos centros de tomada de decisão, com o questionamento das estruturas de 

poder estabelecidas e das reações a esse poder de decisão.110 A partir dessa análise, caberia à 

sociedade e ao Estado organizar um planejamento de reconstrução estrutural para conter as 

tendências elitistas do poder concentrado e, com isso, promover o avanço sociopolítico de todos 

os cidadãos.111 Como conseguinte, o Estado atuaria na redução das desigualdades sociais e na 

orientação da acumulação de capital para satisfação das necessidades básicas da população. 
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Indo além, ao Estado competiria dotar os indivíduos de recursos materiais e simbólicos 

(como o acesso à terra e à educação) para que o campo de ação fosse ampliado e, 

consequentemente, sua autodeterminação e liberdade de decisão.112 Isso despertaria o potencial 

criativo adormecido no país decorrente de sua diversidade, reforçando-se a necessidade de 

investimentos para difundir o desenvolvimento econômico em conjunto com o social.113 Com 

esse planejamento, (i) promover-se-ia a eficiência econômica dos centros de tomada de 

decisão, (ii) garantir-se-ia ao Estado a sua autonomia e sustentabilidade e (iii) formar-se-ia um 

sistema econômico nacional por meio da vontade coletiva para transformar as prioridades 

nacionais em dimensão política do cálculo econômico.114 

 Em relação à ordenação federal, buscou-se redefinir as funções do Estado a partir de 

uma reforma administrativa que serviria para conferir maior elasticidade às suas estruturas. 

Com críticas ao aparelhamento sofrido no regime anterior, buscar-se-ia uma mudança social 

para capitalismo democrático, com estabilidade institucional e representatividade 

socialdemocrata.115 Para romper com o dependentismo, seria necessário, a nível institucional, 

repensar o modelo federal existente no país,  de modo a promover o desenvolvimento nacional 

e regional planejados, despertando a capacidade criativa entre os segmentos regionais 
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distintos.116 Nesse sentido, para despertar o potencial criativo de diferentes regiões, buscou-se 

redesenhar o modelo federal existente no país, para compensar desequilíbrios e democratizar a 

oportunidade de acessos de classes marginalizadas. Foram criadas, para tanto, as 

Superintendências de Desenvolvimento Regionais (SUDENE, SUDAM e SUDECO) que 

contam com uma forte política de concessão de incentivos fiscais (como a redução no Imposto 

sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza para pessoas jurídicas) para atrair a 

industrialização para tais regiões, garantindo o seu desenvolvimento.117 

 Com um sistema decisório centralizado na burocracia federal, a relação entre União e 

estados era complexa. De acordo com levantamentos da época, existia uma sub-representação 

dos estados mais populosos no Congresso Nacional e, em contrapartida, partidos com menor 

densidade populacional apresentam um maior número de deputados.118 Beneficiavam-se os 

estados com menor desenvolvimento econômico, a fim de organizar bases nacionais 

partidárias, amenizar mecanismos de pressão e incentivos políticos-institucionais que 

agraciavam políticos das regiões mais industrializadas.119 Esse sistema, reforçado pelo art. 58 

da Carta de 1946, contribuía com a ideia de um sistema de representação populista, 

compreendido pela dualidade da centralização e do regionalismo, da política de patronagem e 

clientelismo a níveis regionais e locais.120 

Sendo assim, a ética desenvolvimentista refletia-se também no sistema partidário 

eleitoral. Tradicionalmente, as proposições sobre a disputa eleitoral nesse período se 

enquadravam em: desestruturação, bipolarização e realinhamento.121 Para as primeiras, a 

multiplicação das legendas e a incoerência partidária nas arenas eleitorais evidenciavam um 
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processo de desinstitucionalização progressiva. Já as segundas acreditavam que a 

desorganização entre planos partidários regionais e o desenvolvimento regional formava um 

sistema de competição. Por fim, a proposição de realinhamento alegava que o declínio de 

partidos tradicionais levava ao realinhamento do eleitorado, fortalecendo plataformas 

reformistas.122 Tais proposições eleitorais eram explicadas devido aos fatores socioeconômicos 

e político-institucionais do período, que permitiam “imprimir organização e regularidade a 

parcelas significativas das escolhas eleitorais”, isto é, uma maior participação político eleitoral 

para consolidar o espírito democrático por vínculos com o eleitorado.123 Assim, a ordenação 

nacional indicava uma tendência a se consolidar em torno de seus ideais psicológicos, com 

tendências a se estabilizar e com alto grau de identificação dos partidos com o eleitorado. 

Esse quadro de estabilidade rompe-se em 1961, quando da renúncia de Jânio Quadros 

(PDC - UDN). Como João Goulart (PSD - PTB), vice-presidente eleito, tinha ligações com 

forças populistas e planejava construir as reformas de base, seu governo sofreu uma ruptura. 

Em 1961 adotou-se, pelo Congresso, o sistema parlamentarista de governo, reduzindo os 

poderes do Chefe de Estado. O sistema parlamentarista pouco durou, já que em um plebiscito 

realizado no ano de 1963, retomou o sistema presidencialista de governo. Acirrados os 

conflitos, o projeto desenvolvimentista perde sua força, inclusive com a edição de decretos 

como a nacionalização de refinarias de petróleo124 e a desapropriação dos terrenos situados às 

margens de rodovias, ferrovias federais e barragens de irrigação125.  

O Supremo Tribunal Federal teve um período de autocontenção, sem exercer funções 

políticas como nos períodos anteriores.126 A exceção a este comportamento se deu logo no 

início do regime, quando José Linhares, no exercício da Presidência, tomou uma série de 

medidas para reestabelecer a ordem democrática no país.127 Com a nova Carta, o STF afirma 
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uma posição de Corte federativa e constitucional, de modo a não se restringir a assuntos da 

União.128 Nesse sentido, surgem nesse período as ações diretas de inconstitucionalidade 

interventivas e, após o golpe de 1964, a Ação Direta de Inconstitucionalidade. Com um 

movimento de autocontenção, para permitir o avanço no restabelecimento democrático e das 

políticas desenvolvimentistas em curso, o STF assume uma posição de preservação dos atos 

dos Poderes Executivo e Legislativo; além de uma posição mais centralista no que tange 

decisões sobre a ordenação nacional.129 

Na oportunidade do MS nº 1.423/1951130, o STF foi instado a decidir o término da 

legislatura, já que a Mesa do Congresso Nacional convocou os trabalhos da legislatura anterior 

para o dia 10 de março, ultrapassando o início da legislatura, em 1º de fevereiro. Apesar de 

reconhecer a competência do Poder Judiciário para julgar a questão, ainda que política, o 

Tribunal, nos termos do Min. Relator Luiz Gallotti denegou a segurança, para quem o direito 

de exercer o mandato não era subjetivo a partir do dia 1º de fevereiro, como alegava o 

impetrante. Como a sessão legislativa ordinária teria início apenas em 15 de março, a reunião 

extraordinária do dia 10 poderia ser mantida. Destaca-se, nessa decisão, que a preliminar de 

incompetência do Judiciário para discutir questões políticas foi rejeitada por unanimidade. 

Assim, reafirmava-se a supremacia da Corte, ao tempo em que se evitava interferir na 

deliberação legislativa, para preservar a redemocratização. 

Nesse tema, a Corte teve que tomar a decisão mais conflituosa do período. Após o 

suicídio de Vargas (1954), Café Filho, vice-Presidente eleito, assumiu o cargo temporariamente 

até novembro de 1955, quando se afastou por motivos de saúde. No período compreendido do 

afastamento de Café Filho até a posse do novo presidente, Juscelino Kubitschek programada 

para 31 de janeiro de 1956, se viu uma intensa batalha no legislativo sobre quem assumiria o 

poder, em meio a ameaças de impedimento da posse do novo Presidente. O Congresso 

Nacional, após impedir o Presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz, de assumir o cargo, 

deu posse a Nereu Ramos. Ainda em novembro, Café Filho visou reassumir suas funções na 

Presidência da República. Após o Congresso declarar que Café Filho estava impedido para 

reassumir o cargo, foi decretado o estado de sítio131 em todo o território nacional, o qual teve 

vigência Juscelino Kubitschek poder assumir o cargo. Para contrapor a decisão do Congresso 
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Nacional, Café Filho impetrou o MS 3.557/1955132 para garantir o direito de reassumir o cargo. 

Após o julgamento ser sustado até que expirasse a vigência do estado de sítio, o Supremo 

concluiu por julgar prejudicado o pedido.133 Novamente, como se percebe, o Supremo atuou 

numa característica de autocontenção, para preservar as relações entre os poderes e não atuar 

em causas políticas. 

Sob a ordenação nacional, o Tribunal estabeleceu o princípio da simetria sob a Carta de 

46 à luz de seu artigo 18. Sob o princípio de que as Constituições estaduais deveriam observar 

e respeitar o disposto na Constituição Federal, foram propostas Representações contra as 

Constituições estaduais do Ceará134, do Rio Grande do Sul135 e do Piauí136 por afrontarem o 

princípio da separação de poderes. Em todos os casos, o Supremo adotou a centralização 

federativa ao evitar a disparidade na organização dos Estados, submetendo-os à ordenação 

disposta pela União.137 Destaca-se que, ao tempo em que reconheciam a autonomia dos estados, 

ocuparam-se em manter a ordenação federal de maneira ordenada, com a proclamação do 

princípio da simetria.138 Não obstante essa consideração, é importante notar que o Supremo 

não manteve tal relação de autonomia no que tange os municípios, como apontado na 

Representação nº 199-DF139. Como se revela em tais casos, o Supremo Tribunal Federal da 

quarta República exerceu uma função de ratificação da ordenação nacional, implicando em 

reconhecer a autonomia dos Estados, porém com restrições em vista ao federalismo centralista. 
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Por fim, deve-se reconhecer que, no período, muito se deliberou em relação aos direitos 

fundamentais. Na oportunidade dos Mandados de Segurança nº 895140 e 900141, parlamentares 

do Partido Comunista do Brasil cassado em 1947 pela Justiça Eleitoral, questionaram a 

cassação de seus mandatos, ocorrida em 1948, o STF reconheceu que a cassação do Partido se 

deu de modo motivado, confirmando a cassação dos mandatos dos parlamentares eleitos, 

inclusive de Luís Carlos Prestes. Anos após, em 1954, o STF foi instado a decidir se a colocação 

em disponibilidade de João Cabral de Melo Neto por ato do Presidente da República, em razão 

deste “professar a ideologia comunista e praticado atividades subversivas ligadas ao Partido 

Comunista do Brasil” teria sido razoável.142 Neste caso, por unanimidade, a Corte concedeu a 

segurança, em razão da ausência de previsão legal para o ato. Assim, em um curto período de 

sete anos, nos quais atravessou-se o fim da Segunda Guerra Mundial e o fim do Estado Novo, 

a Corte mudou sua postura em relação aos argumentos de ideologia apresentados, passando a 

ser mais tolerante na defesa de tal liberdade política.143 

Em suma, verificou-se no Supremo Tribunal Federal uma tendência de contenção para 

não se imiscuir nas questões políticas que ocorriam no país. Nesse sentido, promover-se-ia uma 

Corte constitucional e com tendências ao centralismo na ordenação federal, de modo a não 

obstaculizar o desenvolvimento ocorrido no país, em função da boa governabilidade entre os 

Poderes Executivo e Legislativo. A ética desenvolvimentista permeou as decisões do Supremo, 

que pode avançar em discussões antes não levantadas, como os direitos e garantias 

constitucionais e também rever teses outrora adotadas, como direitos políticos cassados à luz 

de uma política autoritária anterior. 

II.V. A República Federal Repressiva 

Art. 1º - O Brasil é uma República Federativa, constituída sob o regime 

representativo, pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Territórios. 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1967 

 

Em 1964 a paralisia decisória do sistema político e a desconfiança do mercado e da 

sociedade civil com o governo deflagraram a crise que culminou em um golpe de Estado civil-
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militar e a instauração de um Regime Militar.144 Mantiveram a Constituição até o ano de 1967, 

apesar de a reformarem por meio dos atos Institucionais145 e por emendas constitucionais. Com 

base em tais reformas, políticos opositores ao regime foram afastados de seus cargos, a garantia 

constitucional do habeas corpus foi cerceada tal como a apreciação judicial de atos praticados 

pelo Comando Supremo da Revolução e pelo Governo Federal. Ainda, foi introduzido o 

controle abstrato de constitucionalidade, com a inclusão da ação direta de 

inconstitucionalidade, a partir da Emenda Constitucional nº 16/1965146.  

A partir desses eventos se constitui uma ordem social fincada na repressão das 

liberdades, com a centralização na figura do Presidente da República e do Comando Supremo 

da Revolução, exercida por meio de um movimento institucional das Forças Armadas.147 Como 

um novo Poder Moderador, as Forças Armadas controlam o Executivo, aparelham o Estado e 

exercem total domínio sobre as instituições políticas.148 Nessa concepção, a ordenação nacional 

é determinada pela atuação repressiva e dirigente das Forças Armadas, quais se julgavam 

Revolucionárias, para centralizar o poder militar e restringir a política de massas, populares 

nos três últimos regimes, em virtude do nacionalismo.149 

Em 1967, com o regime já estabelecido, promulga-se a nova Constituição de modo a 

trazer uma roupagem jurídica a realidade fática encontrada no país. A nova carta, ainda que 

profundamente alterada pela Emenda Constitucional nº 1, de 1969, visou preservar a legalidade 

formal dos atos repressivos cometidos pelo regime militar, a fim de manter a legalidade sob o 

ponto de vista jurídico nacional e internacional. Cumpre frisar que essa alteração ocorre face a 

fase de consolidação e agravamento do regime ditatorial-militar, presidida por Garrastazu 
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Médici. Nesse interstício temporal, foi decretado o Ato Institucional nº 5, o mais repressivo 

dos atos, ao suspender garantias constitucionais como o habeas corpus, legitimar a suspensão 

de direitos políticos e a intervenção nos Estados e Municípios pelo interesse nacional.150 

Nesse sentido, a ordenação nacional é mais uma vez centralizada no governo central, 

contribuindo para a formação de um Federalismo de Integração. Ampliados os poderes da 

União sobre a competência fiscal e a repartição tributária, além de permitida a livre intervenção 

nos Estados e Municípios, a soberania dos estados era cada vez mais esvaecida.151 A relativa 

autonomia estadual construída nos regimes anteriores se deteriorou face à subordinação política 

e econômica em relação à União, aproximando a ordem nacional à roupagem de um Estado 

unitário descentralizado, tendo em vista a ampla dependência dos entes federados em relação 

à União. Durante a fase de consolidação do regime, a influência estadual poderia estremecer as 

políticas repressivas em curso, de modo que o poder político deveria estar vinculado às ordens 

emitidas pelo governo central, a fim de promover a segurança e o desenvolvimento econômico 

nacional. Com efeito, o processo de fusão do Estado da Guanabara e do Rio de Janeiro ilustra 

tal ambição da ordem nacional repressiva, já que o Estado da Guanabara, enquanto importante 

reduto eleitoral emedebista, ameaçava os interesses do regime.152  Esta instrumentalização da 

ordem nacional repressiva concretizou-se no governo seguinte, por meio da Lei Complementar 

nº 20, de 1974.153  

A fase de repressão seria levemente atenuada no governo de Geisel (1974 - 1979) no 

momento em que as forças militares insurgem-se para clamar a sua própria ordenação, 

fragilizada em razão do regime.154 Com uma nova facção militar no poder, buscou-se 

restabelecer a ordem militar interna, com maior estabilidade institucional e previsibilidade 
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política do regime.155 Para tanto, as Forças Armadas foram se desvinculando das ações de 

comando e dos setores de repressão do Estado, reorganizando-o administrativamente para 

centralizar o poder na Presidência da República.156 Assim, o regime se transformava, de modo 

a vestir roupagens mais liberais e institucionalizar o movimento de reabertura política, o qual 

culminou com a revogação de todos os atos institucionais anteriores a 1968.157  

A reabertura política, potencializada no governo de Figueiredo (1979 - 1985), finaliza a 

ordem repressiva ao regulamentar o processo de redemocratização. Diferencia-se, em razão de 

sua dinâmica própria, a qual permitiu um processo eleitoral livre e não mais bipartidário.158  

Essa dinâmica é caracterizada por um processo de negociação entre os militares e as novas 

forças democratizantes, com um processo gradual de inclusão de direitos liberais e uma 

distensão do controle repressivo à sociedade.159 Durante a transição, mantiveram-se os 

resquícios autoritários do regime, de modo a controlar o seu ritmo e poder exigir maior 

compensação nas vindouras negociações.160 Ao mesmo tempo em que o processo fortalecia a 

autoridade do Executivo, as forças militares eram continuamente desligadas das funções 

estatais, recredenciando-as à garantia da ordem interna. 

 Centralizado à figura do Presidente, a mudança política era supervisionada tanto pelos 

militares, quanto pelos emedebistas. Com uma crescente importância dos civis no cenário 

político e uma redefinição na ordem econômica, as relações de força modificaram-se, 

provocando uma nova interação entre o mercado, a sociedade civil e o governo. Optou-se por 

um governo de transição lento e gradual, com uma natureza conservadora e ainda com os 

resquícios autoritários do regime, de forma que “não houve uma verdadeira substituição dos 

grupos ligados à ditadura, mas uma reacomodação no universo das elites, tendo as Forças 

Armadas passado para o fundo do palco, sem contudo, perder suas prerrogativas”.161 Assim, a 

antes do processo de redemocratização completa, houve uma democracia relativa, na qual se 
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creditava à ordem nacional e social um papel de reconfiguração e realinhamento, incorporando 

mudanças graduais do vindouro regime. 

 Durante o regime, controversa foi a postura do Supremo Tribunal Federal. Sob o regime 

da segurança nacional162, o STF mostrou-se neutro no deferimento do novo regime, ao passo 

que seu Presidente, Ribeiro da Costa, comparece a posse de Ranieri Mazzilli em 1º de abril de 

1964.163 Contudo, o bom relacionamento com o regime não tardou, com a intercorrência de 

casos que contrariavam os interesses do regime militar. Já em 1964, a liberdade de expressão 

foi questionada em sede do HC 40.910-PE, julgada no mesmo ano.164 Na ocasião, o professor 

Sérgio Cidade de Resende foi acusado de ter subvertido a ordem vigente por distribuir em sala 

material contrário ao regime. Na defesa da liberdade de expressão, os Ministros concederam o 

Habeas Corpus já que o manifesto não continha elementos para subverter a ordem política e 

social do período.165 O acórdão contrário à nova ordem instigou uma crescente animosidade 

das Forças Armadas face ao Supremo Tribunal. 

 A incompatibilidade do Judiciário com o novo regime seria reiterada em, pelo menos, 

dois outros casos. Nestes, envolvendo o afastamento dos governadores do Amazonas e de 

Goiás.166 No primeiro caso, o Supremo concedeu o habeas corpus preventivo ao ex-governador 

Plínio Coelho, ameaçado de prisão após já ter sido preso por ordem do governo federal. No 

segundo, o Supremo concedeu o habeas corpus preventivo ao governador de Goiás, Mauro 

Borges Teixeira, um dos principais líderes do PSD, partido opositor ao regime. É importante 
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salientar que ainda que tais decisões não tenham sido bem acolhidas pelas Forças Armadas por 

contrariar a Lei de Segurança Nacional, eram revestidas de legalidade, atributo apreciado pelo 

Presidente Castello Branco. Apesar de tal decisão, Mauro Borges foi deposto na futura 

intervenção federal em Goiás.167  

 Ainda antes da fase mais repressiva do regime, o STF preservou a liberdade política, 

ainda que subversiva ao regime. No julgamento do HC nº 43.424/1966168, o STF concedeu 

outro habeas corpus para libertar pacientes acusados, sob a Lei de Segurança Nacional, de 

possuir uma gráfica e escola de alfabetização de adultos com orientação supostamente 

comunista. No mesmo sentido, foi provido o Recurso Criminal nº 1.082, já no ano de 1968.169 

Nesses casos, os Ministros entendem que a mera exposição da teoria marxista não configura a 

propaganda pública de processos violentos para a subversão. Entretanto, essa tolerância é 

alterada pela superveniência do AI-5 e da Emenda Constitucional nº 1/69, as quais iniciam a 

fase mais dura do regime, inclusive com a suspensão da garantia do habeas corpus. 

 Pelo Ato, três Ministros do Tribunal foram compulsoriamente cassados, além de dois 

terem pedido aposentadoria em protesto.170 Dado que a maior parte dos Ministros teria sido 

nomeada pelos presidentes militares, a tensão política entre o Executivo e o Tribunal foi 

reduzida.171 A última animosidade visível deu-se com o pedido de aposentadoria de Adaucto 

Lúcio Cardoso após votar, isoladamente, pela inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 

1.077/1970, que instituiu a censura prévia na divulgação de livros e periódicos.172 Nesse caso 

movido pelo MDB,173 o Procurador-Geral da República optou por não propor a ação por 

considerar que a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade era de sua competência 

discricionária. Considerava o Ministro Adaucto Lucio Cardoso que a Corte estava vendo 

subtraída as suas competências, como de fato ocorria no regime. 
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 No fim do regime, na fase de transição, havia uma colaboração entre o Tribunal e a 

Presidência da República. Um “grande silêncio” movia o Judiciário em relação à reconstrução 

do estado de direito e da democracia, na medida em que os litigantes eram frustrados pelo 

Tribunal submisso à ética repressiva.174 Diferentemente de sua fase inicial no regime, após a 

edição do AI-5 em 1968, tinha-se um Supremo reprimido, tais quais as camadas civis da 

sociedade, adotando medidas compatíveis e em sintonia com o regime em curso. A ordenação 

social e nacional, marcadas pelo autoritarismo repressivo, não encontravam no judiciário 

caminhos para serem construídas de maneira autônoma, de modo que a aparelhagem militar 

era responsável por retirar a altivez e independência que antes marcavam o Tribunal.175 

Marcou-se assim, o fim da quinta fase federativo-republicana do país.  
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III. A Reconstrução do Estado brasileiro 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 

e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 

tem como fundamentos. 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

 

 Ao longo do último capítulo, buscou-se demonstrar que o Constituinte brasileiro, qual 

seja o regime adotado, perseguiu e preservou a forma de governo Republicana e a estrutura 

federativa de Estado. Mesmo se ocorresse uma grande mudança no governo, o Estado brasileiro 

preservava ambas as configurações pois fazia parte de sua ética jurídica, de seu ethos. Esse 

arcabouço institucional permanecia inalterado devido às constantes interações institucionais 

entre o sistema político, o mercado e a sociedade civil, capazes de produzir uma nova 

identidade cultural brasileira. Contudo, a cada fase vivenciada, um diferente atributo da 

realidade alterava a organização da vida coletiva para atender as novas demandas. 

 Assim, creditou-se ao Estado duas capacidades, observadas, quase sempre de maneira 

isolada. Sob o ponto de vista estrutural, o monopólio do uso da força e a divisão territorial desta 

formavam a capacidade de o Estado administrar a sua “ordem nacional”. Sob o ponto de vista 

governista, a manutenção da estrutura e do debate político das classes sociais demonstravam a 

capacidade de o Estado administrar a sua “ordem social”. No caso brasileiro, como 

argumentado, a ordem nacional é confiada ao princípio federativo e a ordem social, ao princípio 

republicano. Contudo, essa roupagem principiológica não se transmitiu ao mundo fático, à 

experiência coletiva e a realidade institucional. Não há correlação entre o ideal prescrito pela 

norma jurídica e a experiência coletiva vivida pela sociedade, de modo que a ordenação do 

Estado falha em garantir a liberdade republicana e a autonomia federativa.176 

 Na desconstrução genealógica da República Federativa brasileira, foram levantados 

fatos e fundamentos jurídicos, sociais, políticos e econômicos que contribuíram para a ética 

nacional. Ao mesmo tempo, características intrínsecas a cada uma das fases do regime impediu 

o pleno desenvolvimento da autonomia estatal, ainda que em diferentes graus. No desafio da 

desconstrução, buscou-se demonstrar a ruptura entre a experiência coletiva (a realidade social) 

e a sua representação jurídica (o Direito) para apontar os entraves experimentados como 

deficiências na formação do desenvolvimento autônomo do país. 

 Sendo assim, após a construção de uma ordem social e nacional importadas, deu-se 

início ao Estado Democrático de Direito brasileiro sob à égide federativo-republicana. Na 

primeira fase (1889 - 1930), foram as práticas coronelistas que permearam o ideário 
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republicano da Nação, ao configurar a Política dos Governadores e o ideário federativo, ao 

configurar a mesma prática, somada a mecanismos como a degola e a Comissão de Verificação 

de Poderes. Nesse sentido, verifica-se a “sobrevivência do poder privado, cuja hipertrofia 

constitui fenômeno típico de nossa história colonial (...) uma adaptação em virtude da qual os 

resíduos do nosso antigo e exorbitante poder privado têm conseguido coexistir com um regime 

político de extensa base representativa”.177 

 Na segunda (1930 - 1937), a ética nacionalista surge como uma nova esperança à nação 

para que ela se reorganizasse coletivamente. Assim, nas promessas de nova ordem, com os 

ideais reunidos na figura de Getúlio Vargas, buscou-se promover uma reforma na estrutura 

social e reestruturar o Federalismo. O nacionalismo, motor de emancipação do país, invade a 

economia e a estrutura das classes sociais, mas não consegue reorganizar a nação como um 

todo. Cria-se uma democracia vigiada, com o propósito de centralizar o poder da União nas 

mãos do Executivo federal, retirando o poder das oligarquias estaduais. A Carta de 34 traz a 

nova identidade nacional: uma organização refratária em relação aos entes federados por 

promover uma relativa descentralização da União face a um fortalecimento da esfera local, 

com a valorização da participação popular da vida política do país, dessa vez não orientada 

pelas oligarquias estaduais. 

 Porém, os detentores do regime sentiam que um novo movimento era necessário. 

Apoiados no autoritarismo dos Estados Europeus do Oriente, em especial, a Polônia, o golpe 

do Estado Novo é conclamado, iniciando a terceira fase federativo-republicana (1937 - 1945). 

Nessa fase, sob o regime da democracia de massas, nasceria um Estado forte e centralizado, 

com a figura de um líder carismático e autoritário. A intervenção da União nos Estados era 

chancelada constitucionalmente, de modo que o estado se caracteriza como interventor, 

materializando a unidade nacional e administrativa sob seu comando. A unidade nacional, 

bradada como o espírito que guia e orienta essa fase, é o aspecto legitimador da pressão 

autoritarista do Estado Novo. Cria-se uma demarcação entre a vida do Estado e a vida 

individual, rompendo com uma ética patrimonialista que guia todo o período desenhado até 

então.178 
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 Após esse período, o Estado continua a intervir, agora, na economia. Sob a escola 

keynesiana de desenvolvimento econômico, o Estado da quarta República Federal (1945 - 

1964) visou o desenvolvimento em primeiro plano. Assim, o Estado veio a intervir em setores 

econômicos antes ignoradas pelo mercado, o que causava uma ordenação social despreparada, 

valorizando o desenvolvimento conspícuo em detrimento de um desenvolvimento social. A 

dinâmica internacional do capitalismo, em especial, o subdesenvolvimento, contribuía para 

conferir uma posição periférica ao país, relegando-o ao papel de produtor de matérias-primas. 

Nesse sentido, para revirar o jogo internacional de produção, buscou se desenvolver 

autonomamente, com a criação de Superintendências Regionais de produção para facilitar o 

desenvolvimento das regiões com maior atraso econômico. Com efeito, planos econômicos 

foram traçados para reorientar a ordenação social e nacional, de modo a reduzir desigualdades 

sociais e regionais evidentes. 

 Com o entrave político após o áureo período dos anos 40, o sistema político brasileiro 

engessou-se provocando uma paralisia decisória. Deflagrada a crise que culminaria no golpe 

militar, o regime de 1964-1985, oscilou entre a sua consolidação e a transição para o regime 

democrático, mas permaneceu com a repressividade que lhe é característica. Com garantias 

constitucionais cassadas, como a pluralidade partidária e o habeas corpus, a ordem social foi 

delegada ao Comando Supremo da Revolução e ao Governo Federal. Este, por seu turno, 

concentrava os esforços do Executivo, em vistas à centralização ocorrida no período. Ainda, 

resgataram-se as características interventivas do período autoritário brasileiro, incluindo a 

fusão de um dos maiores Estados oposicionistas do regime, o Estado da Guanabara. Assim, 

nessa fase, as ordens social e nacional são determinadas pela atuação repressiva e dirigente das 

Forças Armadas, para centralizar o poder militar e restringir a política de massas, popularizada 

pelo nacionalismo. 

 Desse modo, é possível estabelecer que os cinco atributos da realidade destacados ao 

longo da desconstrução histórica (coronelismo, nacionalismo, autoritarismo, 

desenvolvimentismo e o repressivismo) formam as experiências coletivas que impediram o 

pleno desenvolvimento do Estado Democrático de Direito. Durante aproximadamente 100 

anos, estes atributos foram reafirmados juridicamente (pelas Cartas Constitucionais e pelas 

decisões do Supremo Tribunal Federal), muito embora, a experiência coletiva demonstrasse o 

contrário. A liberdade republicana encontrava-se tolhida por interesses maiores do que a vida 

privada, ao passo que a autonomia federativa era momentaneamente sacrificada por 

intervenções federais, ainda que apenas no campo institucional (como a criação das 

Superintendências). 
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 Desde a redemocratização, busca-se um novo sentido para organizar tais ordenações. 

Não obstante, a democracia do Brasil é desenhada de maneira superficial, com a presença de 

um dilema republicano: o presidencialismo de coalizão179 e por federalismo contido por força 

de uma Emenda Constitucional180decisão do Supremo Tribunal Federal181, já assumindo suas 

feições ativistas.182 Assim, a democracia brasileira é forjada sob um grande sistema de regras 

aparentemente sólido e com vistas à redução das desigualdades regionais. Mas, quando se 

revela sua ordenação, bem como o sistema de regras em que é forjada, apresenta-se desgastada 

diante de polarizações políticas e disputas econômicas ocorridas nos últimos 130 anos. Nesse 

sentido, torna-se necessário que o Estado se reorganize internamente, para assumir as 

necessidades sociais como um complemento de sua função organizadora e política da 

economia.183 

 Nessa perspectiva, a organização estatal tem como determinantes (i) a estrutura das 

classes sociais e (ii) a ordenação exterior dos Estados, ambas com o mesmo peso político na 

formação dos Estados. Tais determinantes são realizadas por “um conjunto de organizações 

administrativas, policiais e militares dirigidas e mais ou menos bem coordenadas por uma 

autoridade executiva que extraem recursos da sociedade”.184 Essas organizações, coercitivas e 

apoiadas em recursos administrativos, são o fundamento do poder estatal, qual é utilizado para 

conferir a sua autonomia (state autonomy) face às classes dominantes, facções pacíficas ou 

beligerantes e Estados estrangeiros. Com efeito, os determinantes da organização estatal não 

podem ser acontecimentos isolados da organização social. Assim sendo, enquanto produtos de 

transformações sociais, os determinantes estatais são influenciados pela tomada de decisões de 

atores específicos, pertencentes ou não ao Estado. Esses atores, que interagem entre si para 

elaborarem suas decisões e transformar algum aspecto da sociedade a qual pertencem, podem 

ser divididos no sistema político, no mercado e na sociedade civil. Quando se organizam de 

modo militarizado e organizacional, determinam a ordenação nacional, como visto no Brasil 

de 1964. Já quando se organizam de modo estruturado e político, determinam a ordenação 

social, como visto no Brasil de 1985. Em ambos, as transformações sociais decorrem do 
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processo de interação dos três atores, que convergiram em alterar o status quo da sociedade do 

Estado brasileiro.  

 A reconstrução do estado brasileiro significa, portanto, em primeiro passo, a produção 

de uma institucionalização democratizada para explorar a definição, a articulação e a defesa de 

interesses de grupos marginalizados pelas ordenações sociais precedentes.185 Como adverte 

Mangabeira Unger, o fortalecimento da capacidade cognoscente das pessoas em 

vulnerabilidade sobre seus direitos seria condição imprescindível para a reconstrução das 

instituições políticas e econômicas.186 Simultaneamente, o processo requer a capacitação do 

Estado de modo a difundir o fortalecimento das instituições do Estado para executar de maneira 

eficiente as suas competências em uma dimensão organizativa-institucional.187 Em outros 

termos, não basta que apenas a União tenha instituições robustas, capazes de exercer sua 

autonomia e de executar seus programas; é necessário que outros entes federados tenham a 

capacidade de fortalecer as suas instituições para que também executem seus programas de 

maneira eficiente. 
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Conclusão 

 

Inicialmente, é devido esclarecer que a premissa que orienta esse trabalho, de que a 

República e a Federação orientam o ethos jurídico brasileiro, possui fundamentos desde a 

incorporação destes ideais durante a derrocada da Monarquia. Ambos foram alvos de críticas, 

mas os princípios se mantiveram estáveis durante os 130 anos que seguirão. Também é 

importante salientar que a genealogia histórica é extremamente útil enquanto método de análise 

para confrontar os ideários sociais (a realidade coletiva) e jurídicos (o Direito) de um país. A 

breve síntese dos cinco períodos republicanos, além dos apontamentos sobre o sexto vigente, 

faz criar um rico campo de pesquisa, a ser ampliado e futuramente pesquisado com novas 

fontes. 

Assim, dá-se por cumprida a investigação proposta. Em primeiro plano, constituiu-se 

uma genealogia histórica sobre a República e a Federação no Brasil, contribuindo para melhor 

compreensão sobre a configuração atual da República Federativa brasileira. Em segundo, foi 

argumentado que, ao menos, cinco atributos da realidade impediram o pleno desenvolvimento 

do Estado brasileiro: o coronelismo; o nacionalismo; o autoritarismo; o desenvolvimentismo e 

o repressivismo. Nesse tempo, ainda foi possível verificar que, de fato, o constituinte brasileiro 

creditou a ordenação social ao princípio Republicano e a ordenação nacional ao princípio 

Federativo. 

Atualmente, as ordenações social e nacional encontram-se polarizadas, sem rumo 

definido. Muito embora a República e a Federação não tenham conquistado corpo durante as 

suas cinco fases, é possível que, ainda na sexta, seja provocado o novo raciocínio analítico 

capaz de extrair recursos institucionais para capacitar o Estado em sua autonomia e explorar a 

definição, a articulação e a defesa de interesses de grupos marginalizados pelas ordenações 

sociais precedentes.  

Para se avançar nas capacidades do Estado brasileiro e promover o desenvolvimento 

autônomo, é necessário superar os limites fragmentários impostos ao longo de nossa história, 

desde o transplante institucional de nossa identidade jurídica brasileira. É preciso reconstruir 

os ideais e suas ordenações, preservando a genealogia histórica do pensamento brasileiro 

experimentado coletivamente. 
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