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I. INTRODUÇÃO

O tema en vol ve duas quest ões não ne ces sa ria men te in ter de pen den tes, ain -
da que os es tu dos de di rei to cons ti tu cio nal com pa ra do pos sam ser úteis
para a re for ma do Esta do, já que uma de suas funç ões fun da men tais con sis -
te em ofe re cer con clus ões que con co rram para o apri mo ra men to das ins ti -
tuiç ões es ta tais par ti cu la res.

II. DIREITO CONSTITUCIONAL COMPARADO

1. Com pa raç ão ju rí di ca

Com pa rar sig ni fi ca con fron tar, apro xi mar coi sas a fim de in di vi dua li -
zá-las e, in di vi dua li zan do-as, dis tin gui-las; e, dis tin guin do-as, agru pá-las 
e clas si fi cá-las,1 ou, na for ma sub stan ti va de Cons tan ti nes co, a com pa rar -
ão é uma ope raç ão do es pi ri to pela qual são reu ni dos num con fron to me -
tó di co os ob je tos a se rem com pa ra dos, a fim de pre ci sar suas re laç ões de
se mel han ça e di vergência.2

265

1 Cf. Tri pic cio ne, Alber to, La com pa ra zio ne giu ri di ca, Pa do va, CEDAM, 1961, p. 64.
2 Cf. Léo tin-Jean Cons tan ti nes co, Trai té de droit com pa ré, Pa rís, LGDJ, 1974, vol.

II, p. 22. Tem ele, po rém, um de fi niç ão mais ana lí ti cas, nos ter mos se guin tes: “Se lon
mois, la mét ho de com pa ra ti ve con sis te dans l’en sem ble des dé mar ches et des pro cé dés,
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À com pa raç ão ju rí di ca se dá o nome de di rei to com pa ra do que, a par
de uma teo ria ge ral dos sis te ma ju rí di cos, se es pe ci fi ca, mais con cre ta men -
te, na com pa raç ão de ra mos do di rei to. E é as sim que sur ge o di rei to cons -
ti tu cio nal com pa ra do. Te ría mos mel hor com preens ão do di rei to cons ti tu -
cional com pa ra do se apre sen tás se mos an tes a teo ria ge ral da com pa raç ão 
ju rí di ca. As li mi ta das di mens ões des ta ex po siç ão, con tu do, não me per -
mi te fazê-lo. Pro cu ra rei, não obs tan te, trans por essa teo ria ge ral para o
di rei to cons ti tu cio nal, na ten ta ti va de cons truir uma es pe cí fi ca teo ria ge -
ral do di rei to cons ti tu cio nal com pa ra do, fun din do, nes te es tu do, as liç ões 
dos com pa ra tis tas ge rais3 e dos com pa ra tis tas cons ti tu cio nais.4

2. Na tu re za do di rei to cons ti tu cio nal com pa ra do

Há uma lar ga con tro vér sia so bre na tu re za da com pa raç ão ju rí di ca, que 
u ma teo ria do di rei to cons ti tu cio nal com pa ra do deve en fren tar de iní -
cio. É quest ão ge ral que re per cu te nele re per cu te nos mes mos ter mos,
por isso, vou tra tar do tem como se fos se pe cu liar a este. O de ba te visa
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s’en chaî nant se lon une sui te ra tion ne lle, des ti nés à ame ner l’es prit ju ri di que à cons ta ter et 
à sai sir, par um pro ces sus or don né, mét ho di que et pro gres sif, de con fron ta tion et de com -
pa rai son, les ressmblan ces, les dif fé ren ces et leurs cau ses, c’est-à-dire fi na le ment à dé ga -
ger les rapprts exis tants en tre les struc tu res et les fonc tions des ter mes à com pa raer ap par -
te nant à des or dres ju ri di ques dif fé rents” (p. 24).

3 Tais como: Alber to Tri picc cio ne (La com pa ra zio ne giu rí di ca, cit., nota 1), H. A.
Schwartz-Lie ber mann von Wa llen dorf (Droi com pa ré, théo rie gé ne ra le et prin ci pe, Pa -
rís, LGDJ, 1978), H. C. Gut te rid ge (Le droit com pa ré, in tro duc tion à la mét ho de com pa -
ra ti ve dans la re cher che ju ri di que et l’é tu de du droit, Pa rís, LGDJ, 1953), Léon tin-Jean
Cons tan ti nes co (Trai té de droit com pa ré, dois to mos, Pa rís, LGDJ, 1972), Angel Marc
(Uti lità e me to di del di rit to com pa ra to, ele men ti d’in tro du zio ne ge ne ra le allos stu dio
com pa ra to dei di rit ti, Na po li, Jo ve ne Edi to re, 1974) e René Ro diè re (Intro duc tion au
droit com pa ré, Pa rís, Da lloz, 1979).

4 Tais como: Giu sep pe de Ver got ti ni (Di rit to cos ti tu zio na le com pa ra to, 5a. ed., Pa -
do va, CEDAM, 1999), Jean Blon del (Intro duc ción al es tu dio com pa ra ti vo de los go bier -
nos, Ma drid, Re vis ta de Occi den te, 1972), Jor ge Mi ran da (No tas para uma in tro duç ão ao
di rei to cons ti tu cio nal com pa ra do, Lis boa, 1970), Luis Sán chez Ages ta (Cur so de de re -
cho cons ti tu cio nal com pa ra do, 5a.ed., Ma drid, 1974), Ma nuel Gar cía Pe la yo (De re cho
cons ti tu cio nal com pa ra do, 4a. ed., Ma drid, Re vis ta de Occi den te, s.d.), Pau lo Bis ca ret ti
di Ruff ìa (Intro du zio ne al di rit to cos ti tu zio na le com pa ra to, 2a. ed., Mi lán, Giuffrè,
1970). Tam bém Lu ci fre di, Pier Gior gio, Appun ti di di rit to cos ti tu zio na le com pa ra to, Mi -
lán, Giuffrè, 3 vols., 1972, 1973 e 1974, mas, na ver da de, o as pec to com pa ra ti vo é qua se
nada; são três vo lu me, cada qual tra ta de um sis te ma: francês o 1o., nor te-ame ri ca no o 2o.
e britâ ni co o 3o.
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res pon der se o di rei to cons ti tu cio nal com pa ra do é uma dis ci pli na cien ti -
fi ca autôno ma ou se é ape nas um mé to do. Há quem afir me que esta con -
tro vér sia não tem sen ão in te res se acadê mi co, e é es té ril, por que sua solu-
ção, qual quer que seja, não traz nen hu ma con se qüên cia prá ti ca e por que os 
ter mos mé to do e ciên cia se riam pas sí veis de se rem em pre ga dos um pelo
ou tro; afir ma ti va ine xa ta, des de que se pode de fi nir com pre cis ão es ses
ter mos. Para ou tros a com pa raç ão ju rí di ca é um sim ples mé to do: o mé to -
do com pa ra ti vo; as sim, a com pa raç ão ju rí di co-cons ti tu cio nal re pre sen ta
uma téc ni ca es pe cial de es tu do dos di ver sos or de na men tos cons ti tu cio -
nais, mas não é uma ciên cia por que não preen che nen hu ma das con di-
ções que a ciên cia deve preen cher; des se modo a ex press ão di rei to cons -
ti tu cio nal com pa ra do se ria in fe liz por que dá a im press ão de de sig nar um
cor po de nor mas ju rí di cas, como se fos se um ramo da ciên cia ju rí di ca,
pois se por di rei to en ten de mos um cor po de nor mas é evi den te que não
exis te tal coi sa no di rei to com pa ra do, de sor te que a ex press ão não de sig -
na sen ão um mé to do de es tu do, e não um ramo es pe cial do di rei to.

A pro pó si to, De Ver got ti ni ob ser va que o di rei to cons ti tu cio nal com -
pa ra do não é di rei to po si ti vo, mas con cer ne ao con fron to en tre or de na -
men tos po si ti vos di ver sos e é, pois, cen tra do so bre ope raç ões ló gi cas de
aná li se e de sín te se, e, as sim, quan do o mé to do com pa ra ti vo vem a in te -
res sar a pre ci sos cam pos de pes qui sa e res pon de a es pe cí fi cas fi na li da des 
e, pois, res pon de a re gras que são pró prias so men te dele e não de ou tras
dis ci pli nas cien tí fi cas, bem se pode con cluir que se tra ta de uma ciên cia
autô no ma.5 Bis ca ret ti de Ruff ìa, tam bém, con ce be o di rei to cons ti tu cio -
nal com pa ra do como ciên cia ju rí di ca, fa lan do em ciên cia do di rei to
cons ti tu cio nal com pa ra do e como tal tem o seu mé to do, que é o mé to do
ju rí di co.6 É exa ta men te nes te pon to que a quest ão pega, pois o mé to do ju -
rí di co é um mé to do do di rei to com pa ra do, mas dos ra mos da ciên cia ju rí -
di co-nor ma ti vo, a que ele não in te gra.

Tem re per cuss ão no di rei to cons ti tu cio nal com pa ra do al gu mas posi-
ções com pa ra tis tas que con ce bem a com pa raç ão ju rí di ca como uma dis -
ci pli na autô no ma, mas com di fe ren tes en fo ques. Para uns‚ a com pa raç ão
é par te de uma ciên cia ge ral com pa ra ti va, ao lado da lin güis ti ca com pa -
ra da, das re li gi ões com pa ra das, da po lí ti ca com pa ra da et cé te ra. Para ou -
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5 Cf. Di rit to cos ti tu zio na le com pa ra to, pp. 8 e 9; cf. tam bém Cons tan ti nes co, op. cit., 
nota 4, vol. I, p. 198.

6 Intro du zio ne al di rit to cos ti tu zio na le com pa ra to, cit., nota 5, pp. 3, e 13.
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tros, essa dis ci pli na autô no ma faz par te da ciên cia ju rí di ca. Ain da aqui
os au to res di ver gem, por que, para uns, essa dis ci pli na da ciên cia ju rí di ca
tem ape nas um ob je to: des cobrir as leis na tu rais da vida ju rí di ca dos po -
vos, a evo luç ão das so cie da des hu ma nas e do di rei to, ou a for maç ão de um 
di rei to co mum da hu ma ni da de ci vi li za da, con for me a de fi niç ão de Levy
Ullmann, se gun do a qual o direi to com pa ra do é o ramo es pe cial da ciên -
cia ju rí di ca que tem por ob je to a apro xi maç ão sis te má ti ca das ins ti tui-
ções dos paí ses ci vi li za dos. Para ou tros, ela tem vá rios ob je tos e do mí -
nios de apli caç ão, ao mes mo tem po. Wig mo re lhe re con he ce três ob je tos
e do mí nios: o pri mei ro do mí nio, a no mos co pia, tem por ob je to des cre ver 
os di ver sos di rei tos; o se gun do, a no mo téc ni ca, tem por ob je to ana li sar
as di ver sas ins ti tuiç ões ju rí di cas e des ta car suas qua li da des e mé ri tos; e o 
ter cei ro, a no mo ge né ti ca, tem por ob je to ana li sar a evo luç ão das di ver sas 
ins ti tuiç ões e nor mas ju rí di cas em suas re laç ões de cau sa li da de e de cro -
no lo gia.7

As con tro vér sias não pa ram por aqui, por que há um quar ta co rren te,
para a qual di rei to com pa ra do é, ao mes mo tem po, mé to do e ciên cia,
cada qual com seu ob je to. Mas nun ca fora fei ta ní ti da dis tinç ão en tre mé -
to do com pa ra ti vo e ciên cia do di rei to com pa ra do. Diz-se que é agru pan do, 
or de nan do e clas si fi can do os con he ci men tos con se gui dos pelo mé to do
com pa rativo num todo coe ren te, autô no mo e ten do um ob je to e do mí nio
pró prios, que se pode fun dar a ciên cia do di rei to com pa ra do. Este é, ent -
ão, uma ciên cia na me di da em que, pelo em pre go do mé to do com pa ra ti -
vo, tor na con he ci das ver da dei ras re laç ões das or dens ju rí di cas e, pela
mes ma, des co bre uma par te de sua ver da dei ra na tu re za. Che ga-se à se -
guin te dis tinç ão:8

• O mé to do com pa ra ti vo rea li za a mi cro-com pa raç ão, con sis ten te na
apro xi maç ão com pa ra ti va de or de na men tos ju rí di cos di fe ren tes, por 
onde se atin gem re sul ta dos par ciais e frag men tá rios, de sor de na dos;
seu ob je to é as sim ob ter e acu mu lar ob ser vaç ões par ciais.

• A ciên cia do di rei to com pa ra do faz ma cro-com pa raç ão, ou seja,
con fron ta e pe netra nas or dens ju rí di cas en quan to en ti da des glo bais, 
e sis te mas ju rí di cos, en quan to uni da des ti po ló gi cas irre du tí veis, en -
glo ban do vá rios or de na men tos ju rí di cos. Seu ob je to de pes qui sa são 
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7 Cf. Tri pic cio ne, Alber to, op. cit., nota 1, pp. 74 e 75.
8 Cf. Cons tan ti nes co, op. cit., nota 4, I, pp. 46 e 47 e ain da pp. 209 e ss.
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as es tru tu ras fun da men tais des ses or de na men tos. Con sis te em se le -
cio nar, or de nar e clas si fi car os re sul ta dos par ciais ob ti dos pelo mé -
to do com pa ra ti vo, per mi tin do ameal har con he ci men tos no vos num
do mí nio inex plo ra do. Essa é a po siç ão ado ta da no Bra sil por Afon -
so Ari nos, para quem a com pa raç ão ju rí di ca con sis te em con fron tar
ins ti tuiç ões po lí ti cas e ju rí di cas para, atra vés do co te jo, ex trair a
evidê ncia de se mel han ças ou di vergências en tre elas, mas isso não
será ain da uma con clus ão cien tí fi ca, por que esta está na re laç ão que 
se es ta be le ce em funç ão da com pa raç ão e na me di da em que o mé -
to do com pa ra ti vo per mi te a for mu laç ão de leis ou re laç ões ge rais.9

3. Me to do lo gia do di rei to cons ti tu cio nal com pa ra do

A com pa raç ão ju rí di co-cons ti tu cio nal é um pro ces so com ple xo que
en vol ve múl ti plos ele men tos téc ni cos e pro ce di men tais. Com preen de
uma sé rie de pas sos en qua dra dos numa or de naç ão sis te má ti ca e ra cio nal. 
Isso quer di zer que o mero con fron to de nor mas e ins ti tuiç ões do di rei to
cons ti tu cio nal es tran gei ro não ca rac te ri za, só por si, di rei to cons ti tu cio -
nal com pa ra do. Sig ni fi ca ape nas in for maç ão so bre a existência de nor -
mas for mal men te pa re ci das. O di rei to cons ti tu cio nal com pa ra do re quer
mais do que a evidê ncia de se mel han ças. Se não pres cin de do exa me das
nor mas cons ti tu cio nais es tran gei ras, por que as Cons ti tuiç ões es tran gei ras 
cons ti tuem sua ma té ria pri ma, nele não se es go ta, por que vai mui to além. 
Há que se dis tin guir en tre con fron to e com pa raç ão: con fron tar é co te jar e 
com pa ra é igua lar, ni ve lar. “Ou seja: se para lan çar di rei to cons ti tu cio nal 
com pa ra do é mis ter ol har para lá de cada or de na men to, para que as pes -
qui sas ten ham êxi to não se pode per der o apoio de todo o com ple xo de
nor mas que o cons ti tuem”.10 Aí se tem a base e os li mi tes da com pa raç ão
cons ti tu cio nal, cuja me to do lo gia se apoia, como vis to, em ele men tos téc -
ni cos e pro ce di men tais, que re su mi re mos em se gui da.

Téc ni cas do di rei to cons ti tu cio nal com pa ra do. As téc ni cas uti li za das
na com pa raç ão en vol vem, em sín te se, os se guin tes pro ble mas:
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9 Cf. Cur so d di rei to cons ti tu cio nal bra si lei ro, I, Rio de Ja nei ro, Fo ren se, 1956, pp.
35 e 36.

10 Cf. Mi ran da, Jor ge, No tas para uma in tro duç ão ao di rei to cons ti tu cio nal com pa ra -
do, Lis boa, 1970, p. 46.
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1) Nu me ro e es col ha dos or de na men tos cons ti tu cio nais a com pa rar e, 
den tro de les, a es col ha dos ter mos a com pa rar.11 É a quest ão de sa ber o
que com pa rar: os or de na men tos in tei ros, ins ti tuiç ões, ins ti tu tos, re gi mes
po lí ti cos, sis te mas de go ver no, for mas de Esta do? E a res pos ta será: po -
de mos es col her para com pa rar or de na men tos cons ti tu cio nais de dois ou
mais Esta dos, fa zen do ma cro-com pa raç ão, ou ape nas par te dele, fa zen do
mi cro-com pa raç ão.

Po de re mos to mar, por exem plo, o sis te ma cons ti tu cio nal bra si lei ro e
com pa rá-lo com o sis te ma nor te-ame ri ca no, ve ri fi can do as se mel han ças
e as dis se mel han ças en tre am bos, ou con fron tar vá rios sis te mas ao mes -
mo tem po, con si de ra dos cada um como um todo (ma cro-com pa raç ão
cons ti tu cio nal). O con fron to de or de na men tos cons ti tu cio nais, glo bal -
men te con si de ra dos, co rre o ris co de ser mui to ge né ri co,12 o que, no en -
tan to, a cer to ní vel, pode con ver ter-se no di rei to cons ti tu cio nal ge ral, o
que é uma das funç ões mais im por tan tes da com pa raç ão cons ti tu cio nal,
pois, na me di da em que ela ela bo ra re laç ões ge rais e es tru tu ras go ver na -
ti vas fun da men tais se mel han tes, está cons truin do uma teo ria ge ral do di -
rei to cons ti tu cio nal, como o fez Gar cía-Pe la yo em clás si ca obra de di rei -
to cons ti tu cio nal com pa ra do.13 É que a ma cro-com pa raç ão cons ti tu cio nal 
só se rea li za com pro fun di da de, em ter mos ti pi ca men te com pa ra ti vos,
quan do tem como ob je to a pes qui sa das es tru tu ras fun da men tais dos or -
de na men tos cons ti tu cio nais con si de ra dos por via da se leç ão, or de naç ão e 
clas si fi caç ão dos re sul ta dos par ciais ob ti dos pela mi cro-com pa raç ão
cons ti tu cio nal. Os com pa ra tis tas cons ti tu cio nais ope ram des se modo, se -
le cio nan do os or de na men tos cons ti tu cio nais a se rem com pa ra dos, agru -
pan do-os em sis te mas, des ta can do no in te rior de les as ins ti tuiç ões e ins ti -
tu tos so bre os quais é que re cai o pro ces so com pa ra ti vo.14
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11 So bre essa te má ti ca, cf. Leon tin-Jean Cons tan ti nes co, Trai té de droit com pa ré,
tome II - La met ho de com pa ra ti ve, Pa rís, LGDJ, 1974, pp. 38 e si guien tes e pp. 59 e si -
guien tes, que se gui mos de per to.

12 Cf. a pro pó si to, Giu sep pe de Ver got ti ni, op. cit., nota 4, p. 39.
13 Cf. Ma nuel Gar cía-Pe la yo, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, Ma drid, Re vis ta

de Occi den te, 1957. A pri mei ra par te da obra tem mes mo o tí tu lo de “Toe ria de la cons sti -
tu ción y del de re cho cons ti tu cio nal”, en quan to a se gun da é de “De re cho cons ti tu cio nal
par ti cu lar”, em que exp õe o di rei to cons ti tu cio nal par ti cu lar do Rei no Uni do, Esta dos
Uni dos, Re pú bli ca Fran ce sa e Con fe de raç ão Suí ça.

14 Cf., por exem plo, Ver got ti ni, Giu sep pe de, Di rit to cos ti tu zio na le com pa ra to, cit.,
nota 4; Bis ca ret ti di Ruff ìa, P., Intro du zio ne al di rit to cos ti tu zio na le com pa ra to, cit., nota
4;  Sán chez Ages ta, Luis, Cur so de de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, cit., nota 4; nes sa
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A funç ão da mi cro-com pa raç ão cons ti tu cio nal con sis te em se le cio nar, 
den tro dos or de na men tos cons ti tu cio nais, os ter mos a com pa rar,15 ou seja, 
os ele men tos ou ob je tos que se quer com pa rar: re gras, ins ti tu tos ou ins ti -
tuiç ões, or de nan do-os e clas si fi can do-os. Para tan to, to ma re mos ape nas
de ter mi na das par tes das di ver sas Cons ti tuiç ões, para com pa raç ão, fa zen -
do com pa raç ão ape nas de ins ti tuiç ões, tal como, por exem plo, com pa rar
as ins ti tuiç ões pre si den cia lis tas dos Esta dos la ti nos-ame ri ca nos, ou po de -
re mos com pa rar ape nas al guns ins ti tu tos. Por exem plo, a atual Cons ti -
tuiç ão bra si lei ra ado tou o ins ti tu to das me di das pro vi só rias, com for ça
de lei, em caso de re levâ ncia e urgência. O es tu do com pa ra do vai in di car 
a fon te do ins ti tu to no ar ti go 77 da Cons ti tuiç ão ita lia na. Até o fun cio na -
men to do ins ti tu to na Itá lia foi ab sor vi do pela prá ti ca bra si lei ra, como é
o caso da rei te raç ão das me di das pro vi só rias não apre cia das. Isso mu dou
com a Emen da Cons ti tu cio nal n. 32, de 202, e, se ain da não mu dou na
Itá lia, ten de a mu dar por for ça de de cis ões da Cor te Cons ti tu cio nal Po -
der-se-ia com pa rar as nor mas do di rei to bra si lei ro so bre o in ti tu lo com as 
do di rei to ita lia no e até am pliar a com pa raç ão com ou tros di rei tos onde
se en con trem nor mas se mel han tes so bre le gis laç ão de urgência (de cre -
tos-leis et cé te ra).

Não bas ta, po rém, com pa rar nor mas, pois nor mas de mes mo enun cia -
do per ten cen tes a or de na men tos cons ti tu cio nais di fe ren tes, não raro, têm
sen ti do di ver so. Nor mas re cep cio na das de Cons ti tuiç ões es tran gei ras se
in se rem em con tex to nor ma ti vo di ver so, e, as sim, ad qui rem nova sig ni fi -
caç ão que não coin ci de com o sen ti do que têm no or de na men to de ori -
gem. Assim, por exem plo, a Cons ti tuiç ão bra si lei ro vi gen te foi bus car no 
ar ti go 82 da Cons ti tuiç ão ita lia na a cláu su la se gun do a qual as co miss ões 
par la men ta res de in qué ri to “ter ão po de res de in ves ti gaç ão pró prios das
au to ri da des ju di ciais”. Acon te ce que, além de não só ab sor ver par te da
cláu su la ita lia na (“La Com mis sio ne d’in chie sa pro ce de alle in da gi ni e
agli esa mi com gli sters si po te ri e le stes se li mi ta zio ni dell ’au to rità giu di -
zia ria”), mas in de pen den te men te dis so, a in ves ti gaç ão ju di ciá ria tin ha (já 
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obra o au tor, na pri mei ra par te, faz teo ria do di rei to cons ti tu cio nal com pa ra do; na se gun -
da, com bi na a com pa raç ão sincrôni ca (mé to do com pa ra ti vo) com a diacr ôni ca (mé to do
his tó ri co), ex pon do re gi mes iso la dos (Grã-Bre tan ha, Esta dos Uni dos, Por tu gal e Espan -
ha) e al guns sis te mas (mo nar quias par la men ta res da Eu ro pa, e pre si den cia lis mo e fe de ra -
lis mo suí ço e ibe ro-ame ri ca no); Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, De re cho cons ti tu cio nal com pa -
ra do, cit., nota 4.

15 Cf. Léon tin-Jean Cons ta ti nes co, op. cit., nota 2, II, p. 59.
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não tem), no con tex to do or de na men to ita lia no, uma am pli tu de que não
en con tra cli ma no or de na men to ju rí di co bra si lei ro. É que, na Itá lia, na
épo ca da pro mul gaç ão de nos sa Cons ti tuiç ão, vi go ra va o jui za do de ins -
truç ão, pelo qual a ins truç ão cri mi nal era de com petê ncia de um juiz, que
tin ha um pa pel ati vo na pes qui sa das pro vas e dis pun ha de um po de res im -
por tan tes, num pro ce di men to in ves ti ga tó rio se cre to, es cri to e não con tra di -
tó rio, pois, como é re gra no jui za do de ins truç ão, o acu sa do não tin ha
aces so às pe ças do in qué ri to. No sis te ma bra si lei ro isso não oco rre, não
pode oco rrer, por que exis tem ou tras nor mas cons ti tu cio nais que o im pe -
dem, se gun do as quais o pro ces so pe nal bra si lei ro se rege pelo prin cí pio
acu sa tó rio e não pelo in qui si tó rio, an ti de mocrá ti co, como era aque le da
Itá lia, o que li mi ta a ati vi da de do juiz e por que as funç ões de po lí cia ju -
di ciá ria e a apu raç ão de in fraç ões pe nais in cum bem às po lí cias ci vis (ar -
ti go 144, § 4o.).16 De pas sa gem, cabe ob ser var que o juí zo de ins truç ão
foi su pri mi do na Itá lia, em 1989, que con cen trou os po de res de in qui si-
ção e de in ves ti gaç ão nas mãos do Mi nis té rio Pú bli co,17 o que, no Bra sil,
por for ça da que las nor mas cons ti tu cio nais re fe ri das, não tem ca bi men to.

As fon tes in fuen cia do ras do di rei to cons ti tu cio nal in ter no aju dar ão a
com preendê-lo, des de que não se es que ça, na com pa raç ão, a di ver si da de
da cul tu ra, da base ma te rial de cada povo en vol vi do na re laç ão com pa ra -
ti va.

2) Com pa ra bi li da de. Em qual quer caso, seja na mi cro ou na ma cro-
com pa raç ão, a es col ha há fun da men tar-se em cri té rios ra cio nais, pois en -
vol ve a idéia da com pa ra bi li da de e de pen de do fim que o com pa ra tis ta
se prop õe e de suas pos si bi li da des pes soais. A com pa ra bi li da de é um
pres su pos to bá si co da com pa raç ão ju rí di co-cons ti tu cio nal, por que, sem
ela, esta não tem ca bi men to.18 Ela se fun da men ta na existência de ele -
men tos co muns re la ti va men te às ins ti tuiç ões, às funç ões, aos re sul ta dos,
per ten cen tes aos or de na men tos ob je tos da com pa raç ão. Por exem plo, os
or de na men tos cons ti tu cio nais do Bra sil e da Bél gi ca só são com pa rá veis
até cer tos li mi tes, pois não po de mos com pa rar nem as res pec ti vas for mas 
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16 Cf. Afon so da Sil va, José, Co men tá rio con tex tual à Cons ti tuiç ão, ao ar ti go 58, São
Pau lo, Mal hei ros, 2004.

17 Cf. Ruym be ke, Re naud van, Le juge d’insstruc tion, 3a. ed., Pa rís, PUF (que
sais-je?), 1996, p. 7. Cf. tam bém as dis po siç ões do Có di go de Pro ces so Pe nal ita lia no (de
1988), tí tu lo III, so bre a po lí cia ju di cia ria, es pe cial men te de sua atua li zaç ão bai xa da pelo
De cre to-lei, 271, de28.7.1989, em vi gor a par tir de 24-10-1989.

18 Cf. Mi ran da, Jor ge, op. cit., nota 4, p. 42.
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de go ver no (Re pú bli ca e Mo nar quia), nem seus sis te mas de go ver no
(pre si den cia lis mo e par la men ta ris mo), nem a for ma de Esta do (fe de ral e
uni tá rio). Além des sas li mi taç ões, é ain da ne ces sá rio que os ele men tos
co muns, a iden ti da de ou equi valê ncia se ve ri fi quem no pla no ju rí di co.
“A re gra me to do ló gi ca im por tan te nes sa ma té ria, ob ser va Cons tan ti nes -
co, é a de que o pa ra le lis mo não exis te nem pode exis tir quan do se ma ni -
fes te uni ca men te no pla no lin güis ti co”, a sa ber: “não se deve ja mais par -
tir de uma iden ti da de ou equi valê ncia exis ten te no pla no lin güis ti co para
con cluir por uma iden ti da de ou equi valê ncia no pla no ju rí di co”, pois,
com efei to, nu me ro sas di fe ren ças de na tu re za téc ni ca, es tru tu ral, con cep -
tual ou de efei to ju rí di co e até semâ nti ca, in tervêm para se pa rar en tre si
as funç ões equi va len tes.19 E isso se dá mes mo quan do exis te iden ti da de
de lín gua nos or de na men tos a com pa ra, como o por tu guês de Por tu gal e
do Bra sil. Bas ta lem brar o sen ti do di ver so de uma pa lav ra nos dois or de -
na men tos: “es ta dual”, no Bra sil, se re fe re aos Esta dos-mem bros da Fe de -
raç ão; em Por tu gal, ao Esta do como en ti da de do di re to in ter na cio nal,
caso em que o Bra sil em pre ga o ad je ti vo “es ta tal”. Daí ou tro im por tan te
pres su pos to do di rei to cons ti tu cio nal com pa ra do, qual seja o da ne ces si -
da de da lo ca li zaç ão, ou seja, a “ne ces si da de de ra cio ci nar den tro dos
qua dros con cei tuais e téc ni cos do di rei to cons ti tu cio nal don de se iso lam
os ins ti tu tos ob jec to da com pa raç ão, e ne ces si da de de con tem plar as con -
diç ões de apli caç ão das nor mas no am bien te e no es tá gio so cial em cau -
sa”.20

3) Modo de con he ci men to do ob je to a com pa rar. Sus ten ta-se que a
com pa raç ão ju rí di ca exi ge con he ci men to di re to do di rei to es tran gei ro:
suas nor mas, sua ju ris prudê ncia, seu fun cio na men to na prá ti ca. Diz-se,
ent ão, que “aque les que fa zem di rei to com pa ra do sem con he ci men to das
lín guas es tran gei ras e sem con he ci men to do di rei to es tran gei ro, por tan to
sem es tu do pes soal dos or de na men tos cons ti tu cio nais em com pa raç ão,
uti li zan do uni ca men te as mo no gra fias com pa ra tis tas que ou tros ela bo ra -
ram em sua pró pria lín gua, im pro vi sam so bre um ma te rial que ig no ra”;21

é um jul ga men to ra di cal que re duz a ca pa ci da de de com pa raç ão a dois
ou três or de na men tos cons ti tu cio nais, sal vo se ex pres sa rem na mes ma
lín gua, como se ria a com pa raç ão de sis te mas de go ver no na Amé ri ca es -
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19 Cf. op. cit, p. 69.
20 Cf. Jor ge Mi ran da, op. cit., nota 4, p. 42.
21 Cf. Cons ta ti nes co, op. cit., nota 2, p. 21.
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pan ho la. A exigê ncia ra di cal exi gi ria que o com pa ra tis ta cons ti tu cio nal
fos se, não só um cons ti tu cio na lis ta, mas tam bém um exí mio lin güis ta.
Não se pode ne gar, em todo caso, que o con he ci men to apro fun da do da
lín gua e da cul tu ra es tran gei ras cons ti tui um pres su pos to sub je ti vo de
trans cen den tal im portância para um bom tra bal ho de com pa raç ão cons ti -
tu cio nal, mas igual men te não se pode ex cluir meios au xi lia res in di re tos,
in cluin do in ter pos tas pes soas, equi pes de pes qui sa, ou tra duç ões au to ri -
za das, que su prem de fi ciên cias lin güis ti cas, quan do se quer fa zer com pa -
raç ão cons ti tu cio nal de po vos de lín gua me nos di fun di da. 

4) De fi niç ão dos con tex tos dos or de na men tos cons ti tu cio nais a com -
pa rar.

Não se faz ex ces si vo lem brar, com Jor ge Mi ran da, que nen hu ma fracç ão de
qual quer sis te ma ju rí di co vive por si, de sor te que pen sar tão-so men te nas
nor mas que lhe co rres pon dem, sem ao mes mo tem po pen sar nas que com ela
cons ti tuem um todo org âni co, é de com por a rea li da de, sec cio ná-la mas ou
me nos ar bi tra ria men te”, vale di zer que “o mé to do com pa ra ti vo pos tu la uma
per cepç ão sis te má ti ca do pre cei to ou do ins ti tu to so bre o qual re cai o con -
fron to.22

Há que se bus car, no con tex to, os ele mentos que com ple tem e es cla re -
çam o sen ti do de cada nor ma e ins ti tu to.23 Des ta que-se a im portância do
con tex to na com preens ão das nor mas cons ti tu cio nais. Daí po der alar-se em
her men êu ti ca con tex tual que se re fe re à ex plo raç ão da in fluên cia do con tex -
to so bre o sen ti do da Cons ti tuiç ão e, re ci pro ca men te, des ta so bre o con tex to
em que ela se si tua. É por aí que se des co bre que duas pas sa gens se mel han -
tes, den tro da mes ma Cons ti tuiç ão, po dem ter sen ti dos di ver sos, con -
soan te o lu gar que ocu pam re la ti va men te ao tex to como um todo. Aqui
se tem que o con tex to in trín se co (ou con tex to in ter no) é que in di ca ao in -
tér pre te o sen ti do de uma nor ma in se ri da numa es tru tu ra nor ma ti va es pe -
cí fi ca den tro da to ta li da de nor ma ti va da Cons ti tuiç ão. Mas não bas ta o
con tex to in ter no ou in trín se co para o des ven da men to do sen ti do das nor -
mas cons ti tu cio nais, por que a her men êu ti ca do sen ti do tam bém bus ca
de fi nir o ob je to da in ter pre taç ão (a Cons ti tuiç ão, aqui) no mun do, as sim
como a tens ão do mun do so bre ele. Aqui a in ter pre taç ão en vol ve a bus ca 
de um fa tor ex ter no, que se acha no con tex to ex tra tex to, para de sig nar o
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22 Cf. op. cit., nota 4, p. 46.
23 Idem.
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sen ti do da Cons ti tuiç ão e de suas nor mas. Só na pre sen ça des te fa tor é
que os tex tos cons ti tu cio nais se tor nam sig ni fi ca ti vos. Isso su ge re que o
sen ti do tem sem pre a ver com o con tex to, aliás como ob ser va Pal mer.24

Quer di zer, a obra do com pa ra tis ta só terá êxi to, se ele le var em con ta os
di ver sos con tex tos em que se si tuam os or de na men tos em com pa raç ão,
sen ão os re sul ta dos po der ão ser fal sea dos ou de tur pa dos.25

Fa ses do pro ce di men to me to do ló gi co. Vamos fa zer esta ex po siç ão das 
fa ses do pro ce di men to me to do ló gi co, des ta can do ape nas o que é es sen -
cial e, des ta vez, numa adap taç ão, ao di rei to cons ti tu cio nal, da teo ria de -
sen vol vi da por Cons tan ti nes co para a com pa raç ão em ge ral.26 O mé to do
do di rei to cons ti tu cio nal com pa ra do, como de qual quer ou tro ramo do
di rei to com pa ra do, “con sis te em con du zir um es tu do com pa ra ti vo por
três fa ses su ces si vas”, que a dou tri na cha ma de re gras dos três “C”, que
são: con he cer, com preen der e com pa rar. As três fa ses de vem de sen vol -
ver-se na or dem in di ca da, por que são so li dá rias e com ple men ta res, cada
uma de las cons ti tui a pre pa raç ão ne ces sá ria e eta pa pre li mi nar da fase se -
guin te. Assim, o con he ci men to das par tí cu las ju rí di cas ele men ta res que
for mam o ter mo a com pa rar não é sen ão a pre pa raç ão obri ga tó ria pela
qual o com pa ra tis ta con se gue, na fase pos te rior, a com preens ão dos ter -
mos a com pa rar no qua dro de seus or de na men tos cons ti tu cio nais, e essa
com preens ão, por seu lado, é a con diç ão in dis pen sá vel à com pa raç ão
pro pria men te dita. Em ou tras pa lav ras, deve-se con he cer para com preen -
der e deve-se com preen der para po der com pa rar.

1) Con he cer. Na fase do con he cer, deve-se iso lar os ter mos a com pa -
rar (ins ti tuiç ões, ins ti tu tos, nor mas ju rí di cas, pro ble mas ju rí di cos) de seu
or de na men to cons ti tu cio nal, a fim de exa mi ná-los mel hor. Mas a ver da -
dei ra existência e o pa pel do ter mo a com pa rar não pode ser com preen di do 
sen ão no qua dro de seu or de na men to cons ti tu cio nal, em lia me, por tan to,
com os ele men tos de ter mi nan tes e os fa tos ju rí di cos e meta-ju rí di cos, que
a in fluenciam di re ta e in di re ta men te, ou seja, o con tex to. Para che gar-se,
pois, à com pa raç ão, o com pa ra tis ta deve co me çar por des co brir as ins ti -
tuiç ões ju rí di cas do di rei to es tran gei ro que for mam os ter mos a com pa -
rar. Mas, como já vi mos, o es tu do do di rei to cons ti tu cio nal es tran gei ro
não se con fun de com a com pa raç ão, em bo ra seja um ele men to es sen cial
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24 Cf. José Afon so da Sil va, Co men tá rio con tex tual à Cons ti tuiç ão. Intro duç ão (cit.,
nota 16), ci tan do Pal mer, Ri chard E., Her men êu ti ca, Lis boa, Ediç ões 70, 1999, p. 34.

25 Assim, Jor ge Mi ran da, op. cit., nota 4, p. 46.
26 Cf. op. cit., nota 2, II, pp. 122 e ss.
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do pro ces so com pa ra ti vo. É im por tan te, pois, ter em men te os res pec ti -
vos do mí nios.

No con he cer, pro ce de-se me dian te aná li se, de com pon do-se o ter mo a
com pa rar, iso lan do-o. Impor ta aten der as se guin tes re gras me to do ló gi -
cas: a) o di rei to cons ti tu cio nal es tran gei ro deve ser exa mi na do de den tro, 
do in te rior, em funç ão do seu con tex to, ou seja, si tua do no seu qua dro,
ope ran do-se com seus con cei tos, sua ló gi ca e seu mé to dos de in ter pre ta-
ção; b) no es tu do de um ter mo a com pa rar, per ten cen te a um or de na men -
to cons ti tu cio nal es tran gei ro, deve-se pro ce der como o ju ris ta des se or -
de na men to mes mo, re co rren do-se às mes mas fon tes, atri buin do-se-lhes o 
mes mo va lor e in ter pre tan do-os da mes ma ma nei ra. Des ses prin cí pios,
pro vém cin co re gras me to do ló gi cas: 1) exa mi nar o ter mo a com pa rar tal
como ele é; 2) es tu dar o ter mo a com pa rar nas suas fon tes ori gi nais e
autê nti cas; 3) es tu dar o ter mo a com pa rar na com ple xi da de e na to ta li da -
de das fon tes ju rí di cas que, na or dem ju rí di ca res pec ti va, con co rrem para 
for mu lar, pre ci sar, in ter pre tar e apli car a re gra de di rei to cons ti tu cio nal,
mas deve-se bus car a prá ti ca real da re gra cons ti tu cio nal; 4) res pei tar a
hie rar quia das fon tes ju rí di cas pró pria da or de na men to cons ti tu cio nal a
com pa rar ou de que faz par te o ele men to a com pa rar; 5) em pre gar o
mé to do de in ter pre taç ão em pre ga do no or de na men to cons ti tu cio nal a
com pa rar.

2) Com preen der. O con he ci men to do ter mo a com pa rar faz-se em vis -
ta de sua com preens ão. Con he ci men to e com preens ão não são exa ta men -
te a mes ma coi sa. Com preen der é ope raç ão mais de li ca da, que exi ge a
in te graç ão de suas re laç ões den tro dela. O com pa ra tis ta cons ti tu cio nal
pre ci sa con he cer os ele men tos fun da men tais da or de na men to cons ti tu -
cio nal e seus ele men tos de ter mi nan tes, mas tam bém cer tos ele men tos de
na tu re za meta-ju rí di ca que for mam o meio po lí ti co, econô mi co e so cial
pró xi mos. Enfim, mais uma vez, a quest ão do con tex to.

É pos sí vel con he cer uma ins ti tuir ão ju rí di ca es tran gei ra nos seus por -
me no res téc ni cos, sem, no en tan to, apreen der exa ta men te o pa pel que de -
sem pen ha na or dem ju rí di ca a que per ten ce.

A com preens ão dos ter mos a com pa rar en vol ve ou tros ele men tos, pois 
o que é im por tan te não são so men te os ele men tos da téc ni ca ju rí di ca, que 
comp õem os ele men tos a com pa rar, sua funç ão real na or dem ju rí di ca.
Todo es tu do com pa ra ti vo, li mi ta do ao con he ci men to do di rei to po si ti vo,
co rre o ris co de ser ine xa to ou mes mo fal so. Para com preendê-lo, é ne -
ces sá rio apreen der os ele men tos de ter mi nan tes que ca ra te ri zam a or dem
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ju rí di ca, é pre ci so des cer à rea li da de, ao meio po lí ti co, econô mi co e so -
cial, que o in for mam.

3) Com pa rar. A di vis ão do pro ces so me to do ló gi co em três fa ses res -
pon de à ne ces si da de de aná li se me tó di ca. Vi san do con he cer o ter mo a
com pa rar, o com pa ra tis ta cons ti tu cio nal per co rre o ca min ho que fa zem
os ju ris tas na cio nais, mas o faz com ou tros ol hos. Se guin do o ca min ho
me to do ló gi co do ju ris ta na cio nal, o com pa ra tis ta cons ti tu cio nal abor da o
ter mo a com pa rar com o es pí ri to de seu pró prio di rei to cons ti tu cio nal.
Assim, exa mi nan do o di rei to cons ti tu cio nal es tran gei ro, não pode dei xar
de per ce ber cer tas se mel han ças e di fe ren ças en tre os ter mos a com pa rar,
que re gis tra an tes mes mo de co me çar a com pa raç ão.

No com pa rar, o com pa ra tis ta pro cu rar de ter mi nar e apre sen tar as re -
laç ões exis tentes en tre os ter mos a com pa rar, se gun do os se guin tes pas sos
me to do ló gi cos: 1) iden ti fi ca e des ta ca as re laç ões de se mel han ça e de dis -
crepâ ncia exis ten tes en tre os ele men tos com pa ra dos; 2) en glo ba, na sín te se 
com pa ra ti va, as re laç ões que apa re cem so bre to dos os pla nos; 3) evi ta
qual quer con clus ão, an tes de ter exa mi na do toda a rea li da de ju rí di ca das
or dens a que per tencem os ter mos a com pa rar.

4. Con cei to de di rei to cons ti tu cio nal com pa ra do

O pro ble ma do con cei to de di rei to cons ti tu cio nal com pa ra do está li ga -
do à con cepç ão que se tem do di rei to e à fi na li da de do di rei to cons ti tu -
cio nal. Não é o caso de arro lar aqui di ver sos con cei tos, por que to dos têm 
um nú cleo co mum: com pa ra é con fron tar or de na men to ou nor mas, ins ti -
tu tos ou ins ti tuiç ões de um or de na men to cons ti tu cio nais de mais de um
Esta do. Por isso, o con cei to apre sen ta do por Afon so Ari nos é sa tis fa tó -
rio: com pa rar é con fron tar ins ti tuiç ões po lí ti cas e ju rí di cas para, atra vés
do co te jo, ex trair a evidê ncia de se mel han ças ou di vergência en tre ela,
mas essa evidê ncia, por si só, não é, ain da, uma con clus ão cien tí fi ca; a
con clus ão está na re laç ão que se es ta be le ce em funç ão a com pa raç ão; na
afir maç ão de um tipo ge né ri co de órg ão ou de funç ão, cuja existência
pode ser as se gu ra da pela ob ser vaç ão de vá rias se mel han ças nos sis te ma
com pa ra dos; acres cen ta que, na me di da em que o mé to do com pa ra ti vo
per mi te a for mu laç ão de leis ou re laç ões ge rais e a ve ri fi caç ão de es tru tu -
ras go ver na ti vas se mel han tes, ele con co rre para as con clus ões do cha ma -

DIREITO CONSTITUCIONAL COMPARADO 277

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P7osNR



do di rei to cons ti tu cio nal ge ral e, in du bi ta vel men te, para o apri mo ra men -
to do di rei to cons ti tu cio nal in ter no, ou par ti cu lar.27 

III. PROCESSOS DE REFORMA DO ESTADO

1. Pre mis sas

A pri mei ra quest ão que se tem que re sol ver é a de sa ber o que se en -
ten de por re for ma do Esta do. Co rren tes há que de se jam o re tor no ao vel -
ho mo de lo li be ral, que re du za ao mí ni mo as funç ões es ta tais. É a tese do
Esta do mi ni ma lis ta dos li be rais. Ou tros de fen dem a es ta ti zaç ão mais in -
ten sa, ali men ta dos pelo equí vo co de que o es ta tis mo im por te na li be ra-
ção do ho mem, quan do, não raro, ele é des pó ti co, tec no crá ti co, bu ro crá -
ti co e ge ra dor de uma nova clas se do mi nan te.28 Os so ciais e so cia lis tas
de mo cra tas não est ão nem por umas nem por ou tras. Re con he cem a hi -
per tro fia da ação em pre sa rial es ta tal, tan to pela ab sorç ão de em pre sas
pri va das fa li das quan to pela pro li fe raç ão de sub si diá rias de em pre sas es -
ta tais e pela ação do Esta do em cam pos que não lhe são pró prios, mas
tam bém re con he cem cer to ris co de im pre cis ão, quan do se cri ti ca in dis -
cri mi na da men te o se tor pro du ti vo do Esta do. Jus ti fi cam sua pro pos ta de
re duç ão do se tor pro du ti vo es ta tal, não pela dou tri na do lais sez-fai re,
mas na vis ão de que se de vem uti li zar os re cur sos pú bli cos em áreas bá -
si cas para o de sen vol vi men to e a se gu ran ça do país e para o in ves ti men to 
nos pro gra mas so ciais. Não se tra ta, por tan to, de opor o in te res se pri va do 
ao es ta tal, se gun do essa co rren te, mas de fa zer com que am bos res pon -
dam ao in te res se pú bli cos com as res pon sa bi li da des que lhes são pe cu lia -
res e em suas ór bi tas pró prias de atuaç ão.29 

Como se pro ces sa a re for ma do Esta do? O Esta do não é uma ficç ão é
algo bem con cre to, mas suas funç ões se rea li zam por via de suas ins ti -
tuiç ões po lí ti cas, cons ti tu cio nais, ad mi nis tra ti vas e fi nan cei ras. Quan do,
pois, se fala em pro ces so de re for ma do Esta do, quer-se re fe rir à re for ma
de suas en ti da des e ins ti tuiç ões, o que pode im pli car a trans for maç ão da
sua es tru tu ra ou de seus po de res, seja pela rees tru tu raç ão po lí ti ca de seu
te rri tó rio, seja pela re or gani zaç ão de suas ins ti tuiç ões go ver na men tais, ad -
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27 Cf. op. cit., pp. 35 e 36.
28 Nes se sen ti do, já nos pro nun cia mos an tes, cf. nos so Cur so de di rei to cons ti tu cio nal 

po si ti vo, 6a. ed., p. 672.
29 Cf. Os de sa fios do Bra sil e o PSDB, p. 50.
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mi nis tra ti vas e fi nan cei ras. Vale di zer, a re for ma do Esta do é um pro ces so
que se rea li za pas so a pas so por via de trans for maç ões ins ti tu cio nais.

2. Funç ão da com pa raç ão cons ti tu cio nal e a re for ma do Esta do

A re for ma do Esta do é, po rém, um pro ces so que en con tra for tes re -
sistências em le ga dos his tó ri cos de raí zes pro fun das, re sistências que,
não raro, só se con se guem que brar por via re vo lu cio ná ria, quan do, ent ão, 
o po der cons ti tuin te ori gi ná rio as su me sua funç ão pri mor dial de reor ga ni -
zaç ão cons ti tu cio nal do Esta do. É nes sa opor tu ni da de que os es tu dos de di -
rei to cons ti tu cio nal com pa ra do pres ta im por tan te ser vi ço ao pro ces so de re -
for ma do Esta do pelo con fron to das es tru tu ras e do fun cio na men to das
ins ti tuiç ões es ta tais e go ver na men tais de ou tros sis te mas po lí ti cos, mor men -
te ten do em vis ta que ele é in se pa rá vel da ciên cia po lí ti ca.30 Ora, o pro ces so
de re for ma do Esta do é de na tu re za ju rí di ca, es pe cial men te de na tu re za
cons ti tu cio nal, por que só pode efe ti var-se le gi ti ma men te por meio de
nor mas ju rí di cas. Aí é que a com pa raç ão cons ti tu cio nal pode pres tar re -
le van te con tri buiç ão. Pri mei ro, por que ela pode re ve lar que ou tros di rei -
tos re sol vem os mes mos pro ble mas por ins ti tuiç ões mais apro pria das ou
mais sim ples, e pode mos trar por que e como cer tas ins ti tuiç ões na cio nais 
são ul tra pas sa das,31 e as sim con co rre para o aper fei çoa men to cons ti tu cio -
nal in ter no. Se gun do, por que ela ser ve para mel ho rar a com preens ão do
di rei to na cio nal, o que fa ci li ta a re for ma das ins ti tuiç ões po lí ti cas in ter -
nas. Ter cei ro, por que a com pa raç ão cons ti tu cio nal tem o mé ri to de for -
ne cer, ao le gis la dor or di ná rio mas es pe cial men te ao le gis la dor cons ti -
tuin te, os pro je tos de re for mas e os mo ti vos de acei taç ão ou de des car te
de cer tos mo de los, con for me se jam, ou não, har mo ni za dos com o con -
jun to das ins ti tuiç ões.32 Quar to, por que a com pa raç ão cons ti tu cio nal
pode in di car a tendência da evo luç ão de cer tas ins ti tuiç ões po lí ti cas.33

A maior pro va de que a com pa raç ão cons ti tu cio nal con co rre para o
pro ces so de re for ma do Esta do se en con tra no Espí ri to das leis de Mon -
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30 Cf. Bo ris Mir ki ne-Guet zí vetch, “Essai synte ti que”, Les cons ti tu tions eu ro pée nes,
Pa rís, PUF, 1951, p. 3.

31 Cf. Cons tan ti nes co, op. cit., nota 2, II, p. 290, tex to adap ta do.
32 Cf., a pro pó si to, Ro diè re, René, Intro duc tion au droit com pa ré, Pa rís, Da lloz,

1979; tex to adap ta do. Cf. tam bém Gut te rid ge, H. C., Le sroit com pa ré, Pa rís, LGDJ,
1953, pp. 58 e ss.

33 Cf. Cons tan ti nes co, op. cit., nota 2, II, p. 304.
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tes quieu, como a dou tri na com pa ra tis ta tem res sal ta do. Pre ce di do de aná -
li ses his tó ri cas, tais como Con si de raç ões so bre a ri que za da Espan ha,
Re flex ões so bre a mo nar quia uni ver sal na Eu ro pa e, es pe cial men te, as
Con si de raç ões so bre as cau sas da gran de za dos Ro ma nos e de sua de -
cadê ncia, o Espí ri to das leis, fun da do no mé to do em pí ri co-his tó ri co, foi
bus car, no es tu do com pa ra do das ins ti tuiç ões ju rí di co-po lí ti cas, os fun -
da men tos da re for ma do Esta do ab so lu to de seu tem po, cau san do uma
re vi ra vol ta co per ni ca na na cons truç ão de re gi mes de go ver nos li mi ta dos, 
es pe cial men te pelo prin cí pio da di vis ão de po de res, col hi do no es tu do
com pa ra ti vo do sis te ma inglês.

3. Pro ces so cons ti tuin te e com pa raç ão cons ti tu cio nal 

O mo men to mais pro pí cio à in fluên cia do di rei to cons ti tu cio nal com -
pa ra do no pro ces so de re for ma do Esta do é aque le em que se in gres sa
num pro ces so cons ti tuin te ou mes mo de re for ma cons ti tu cio nal. A ex pe -
riên cia bra si lei ra pode ilus trar essa afir ma ti va, con for me ob ser vaç ões
que fiz de ou tra fei ta, con fron tan do o pro ces so de re for ma do Esta do es -
pan hol, pela Cons ti tuiç ão de 1978, as sim como a re cons ti tu cio na li zaç ão
do Bra sil pela Cons ti tuiç ão de 1988.

Na fase ain da pré-cons ti tuin te, na bus ca de mo de lo ou, quan do nada,
de ins pi raç ão para tran siç ão da di ta du ra para a de mo cra cia, os po lí ti cos
bra si lei ros re co rre ram ao exem plo da Espan ha, que foi ca paz de rea li zar
uma tran siç ão pa cí fi ca de uma lon ga di ta du ra para a cons truç ão de um
Esta do so cial e de mo crá ti co de di rei to. Em sín te se, o pro ces so cons ti -
tuin te que pro du ziu a Cons ti tuiç ão es pan ho la de 1978, foi tra bal ha do,
ela bo ra do, con du zi do, por que aí não hou ve re vo luç ão, mas es go ta men to
do re gi me vin cu la do a uma pes soa (Fran co). Sua mor te (1975) as si na la o 
iní cio do pro ces so de tran siç ão. Car los Arias, pre si den te do go ver no,
teve cons ciên cia do pro ces so de mu dan ças, mas foi Adol fo Suá rez, pre si -
den te do go ver no des de jul ho de 1976, quem o con du ziu com maes tria e
co ra gem. Pro mo ve diá lo go aber to com di ri gen tes de par ti dos e de sin di -
ca tos, teo ri ca men te ile gais. Pro me te ace le rar o pro ces so de mo crá ti co,
me dian te re for mas ins ti tu cio nais que criam con diç ões de li ber da de e de
cre di bi li da de. Os Pac tos de Mon cloa fo ram pe ças fun da men tais para o
êxi to do trânsi to da di ta du ra para a de mo cra cia. Tal é a idéia de tran siç ão 
po lí ti ca, como “pe río do de de fi niç ão de uma or dem —as re gras, nor mas
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e ins ti tuiç ões do novo jogo de mo crá ti co—, lá onde a con so li daç ão ten ta
re com por tal or dem: reins tru men tar o sis te ma de ar ti cu laç õa en tre so cie -
da de ci vil, sis te ma po lí ti co e Esta do em tor no de novo for ma to ins ti tu -
cio nal de fi ni do e le gal men te de li mi ta do”.34

O Bra sil tam bém vi via sob uma di ta du ra mi li tar, que, por sua vez,
tam bém se es go ta va len ta men te. Foi daí que, com vis ta no pro ces so es -
pan hol, se co me çou a tra bal har a tran siç ão de mo crá ti ca len ta e fir me.
Para tan to, o se na dor Petr ônio Por te la, no mea do mi nis tro da Jus ti ça, as -
su miu com a pre tens ão de exer cer o pa pel que de sem pen hou, na Espan -
ha, Adol fo Suá rez. Sua miss ão con sis tia em bus car o con sen so para a
tran siç ão de mo crá ti ca, me dian te in ten sa ne go ciaç ão po lí ti ca. Deu pas sos
lar gos nes sa di reç ão, mas sua miss ão foi trun ca da por sua mor te re pen ti -
na. Ape sar dis so, os ru mos a se guir es ta vam tra ça dos. Os ins tru men tos
de li be raç ão co me ça ram a ser pro du zi dos.

As se mel han ças e dis se mel han ças pro du zi ram re sul ta dos bas tan te di -
ver so. A tran siç ão bra si lei ra foi tam bém uma tran siç ão ne go cia da, mas
já com uma di fe ren ça no tá vel, por que, no caso bra si lei ro, a ne go ciaç ão
foi fei ta com o sis te ma de po der, en quan to, no caso es pan hol, a ne go -
ciaç ão foi con du zi da pelo pró prio sis te ma de po der. A com pa raç ão
mostra que o pro ces so po lí ti co es pan hol evo luiu no sen ti do de uma de pu -
raç ão ex pres sa pela trans ferê ncia de po der das an ti gas para as no vas eli -
tes, no Bra sil, ob ser vou-se tendência ra di cal men te in ver sa, qual seja, a
do re for ço gra dual das vel has li de ran ças em de tri men to das for ças de
mu dan ça”, de onde a tendência à con ti nui da de das ins ti tuiç ões e da clas -
se di ri gen te no pro ces so po lí ti co que se guiu à tran siç ão in cluin do sua
pro fun da in fluên cia no seio da Cons ti tuin te.35 A tran siç ão foi lon ga e ple -
na de di fi cul da des. A mor te do prin ci pal ne go cia dor, já elei to pre si den te
da Re pú bli ca, Tan cre do Ne ves, aca bou por le var ao po der um autê nti co
re pre sen tan te das eli tes di ri gen tes do re gi me an te rior, o que ini biu as for -
ças de mu dan ças que ha viam con du zi do à de rro ca da o re gi me mi li tar.36

Assim se dá a re vers ão das ex pec ta ti vas po lí ti cas da po pu laç ão. De fato,
“até o iní cio do go ver no Sar ney a tran siç ão sem pre foi acom pan ha da
pela es pe ran ça de um re gi me de mo crá ti co que alias se li ber da de e re pre -
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34 Cf. Mez zet ti, Luca, Teo ria e pras si de lle tran si zio ni cons ti tu cio na li e del con so li -
da men to de mo cra ti co, Pa do va, CEDA, 2003, p. 41, ci tan do de fi niç ão de Ismael Cresp.

35 Cf. em Aspá sia Ca mar go e Eli Di niz (orgs.), Con ti nui da de e mu dan ça no Bra sil da
Nova Re pú bli ca, São Pau lo, Vér ti ce, Edi to ra Re vis ta dos Tri bu nais, 1989, p. 10.

36 Idem.
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sen taç ão po lí ti cas com a pro moç ão ace le ra da do de sen vol vi men to econô -
mi co e de re for mas so ciais”.37 O imo bi lis mo con ser va dor do go ver no
Sar ney mos trou, des de logo, que, do lado do Exe cu ti vo, não ha via es pe -
ran ças de mu dan ças. Os mo vi men tos so ciais per ce be ram que a Assem -
bléia Na cio nal Cons ti tuin te se ria o úni co es pa ço de im ple men taç ão de
um pro je to de mu dan ça. 

Di fe ren te men te do que oco rreu na Espan ha, onde o Pac to de Mon cloa
pre ce deu à Cons ti tuin te, no Bra sil des lo cou-se para o âmbi to da Cons ti -
tuin te a res pon sa bi li da de de ar ti cu lar um pac to que as li de ran ças po lí ti -
cas e so ciais não tin ham sido ca pa zes de ope ra cio na li zar.38 O pac to se
for mou me dian te am plas ne go ciaç ões no seio da Cons ti tuin te en tre for -
ças con ser va do ras e as for ças pro gres sis tas da mu dan ça, mas, em bo ra a
Cons ti tuiç ão de 1988 ten ha ins ti tuí do uma nova idéia de Di rei to e uma
nova con cepç ão de Esta do (O Esta do de mo crá ti co de di rei to), ela não
con cluiu a re for ma do Esta do, dei xan do pra ti ca men te in to cá vel a es tru tu -
ra de po der, por onde as for ças con ser va do ras re to mam seu do mí nio por
via de mu dan ças cons ti tu cio nais neo li be rais. Res ta ram, pois, to dos os
ele men tos po ten ciais de con fli to de po de res. A Cons ti tuin te re cu sou a
ins ti tuiç ão de uma Cor te Cons ti tu cio nal que se ria, nos mol des eu ro peus,
um ele men to mo de ra dor nos con fli tos de po der. O Po der Ju di ciá rio,
como um todo, pra ti ca men te per ma ne ceu in tac to. O Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral teve suas atri buiç ões re du zi das à ma té ria cons ti tu cio nal, con si de -
ra do guar da da Cons ti tuiç ão e com petê ncia ex clu si va para jul gar aç ões
di re tas de in cons ti tu cio na li da de (ar ti go 102, I, “a”), sem que isso sig ni fi -
cou con vertê-lo em Cor te Cons ti tu cio nal. 

4. Influên cias nor ma ti vas

Con si de re mos, as sim, as in fluên cias que as nor mas de uma Cons ti -
tuiç ão exer ce so bre ou tra, de modo a ge rar uma nor ma ti vi da de, não pro -
pria men te idê nti ca, mas com enun cia dos que de nun ciam a fon te de onde
pro veio. Essa apro xi maç ão nor ma ti va é que pos si bi li ta o es tu do com pa -
ra ti vo de dois ou mais or de na men tos cons ti tu cio nais. Então, a com pa ra-
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37 Cf. Sa llum Jú nior, Bra sí lio, “Por que não tem dado cer to: no tas so bre a tran siç ão
po lí ti ca bra si lei ra”, Sola, Lour des (org.), O es ta do da tran siç ão: po lí ti ca econô mi ca da
Nova Re pú bli ca, São Pau lo, Vér ti ce, Edi to ra Re vis ta dos Tri bu nais, 1988, p. 118.

38 Ibi dem, p. 13.
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ção cons ti tu cio nal con sis te em con fron tar, en tre si, nor mas, ins ti tu tos,
ins ti tuiç ões cons ti tu cio nais de Esta dos di fe ren tes para evi den ciar-lhes as
se mel han ças ou di fe ren ças. Os Cons ti tuin tes bra si lei ros pro cu ra ram essa
apro xi maç ão es pe cial men te com as Cons ti tuiç ões es pan ho la e por tu gue -
sa, e ne las se ins pi ra ram na for mu laç ão de re gras e ins ti tu tos da Cons ti -
tuiç ão de 1988. Não é o caso de fa zer aqui um es tu do com pa ra ti vo des -
sas cons ti tuiç ões, por que aqui não es ta mos fa zen do pro pria men te
com pa raç ão cons ti tu cio nal, mas pro cu ran do cons truir al guns ele men tos
de uma pos sí vel Teo ria do Di rei to Cons ti tu cio nal Com pa ra do.

Não será, po rém, des ti tuí do de in te res se. Ilus trar esta ex po siç ão com
um exem plo de com pa raç ão cons ti tu cio nal. Para tan to, va mos ve ri fi car
al gu ma pos sí vel in fluên cia da Cons ti tuiç ão es pan ho la so bre a Cons ti tui-
ção bra si lei ra de 1988. Já exa mi na mos uma pos sí vel in fluên cia pré-cons -
ti tuin te re la ti va men te ao pro ces so de tran siç ão en tre os dois paí ses. Ago -
ra di re mos al gu mas pa lav ras so bre se hou ve ou não al gu ma in fluên cia
nor ma ti va.39

Co me ce mos pe las di fe ren ças que de mons tram im pos si bi li da des de in -
fluên cia da Cons ti tuiç ão es pan ho la so bre o or de na men to cons ti tu cio nal
bra si lei ro. Pos so dei xar de lado a or ga ni zaç ão dos po de res, por que, num 
caso, te mos uma Mo nar quia e par la men ta ris mo e nou tro uma Re pú bli ca
e pre si den cia lis mo. Aqui a com pa raç ão ju rí di co-cons ti tu cio nal se re ve la
im pos sí vel, por não ha ver com pa ra bi li da de en tre os ter mos a com pa rar.
Sig ni fi ca isso que sis te mas de po lí ti cos dia me tral men te opos tos não
com por tam com pa raç ão ju rí di ca en tre si, o que sig ni fi ca, por ou tro lado,
que, em tal si tuaç ão, não pode oco rrer in fluên cia de uma or dem cons ti tu -
cio nal em ou tra. 

Se tran si tar mos ago ra para a or ga ni zaç ão do Esta do, já va mos en con -
trar ele men tos co muns que vale a pena ex plo rar, não tan to para des co brir 
in fluên cia da Cons ti tuiç ão es pan ho la na bra si lei ra, ape nas, po rém, para
um exer cí cio de com pa raç ão pos sí vel e ve ri fi caç ão de pon tos con ver gen -
tes e di ver gen tes.

O Bra sil é um Esta do Fe de ral, a Espan ha se con cei tua como um Esta -
do Au tonô mi co. Não im por ta aqui sa ber se o Esta do Au tonô mi co é ou
não é um Esta do uni tá rio. O que é re le van te é ve ri fi car que as duas for -
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39 Apro vei ta rei aqui, em sín te se, par te de um tex to so bre o tema que ela bo rei para in -
te grar um liv ro, sob coor de naç ão do pro fe sor Fran cis co Fe nán dez Se ga do, em ho me na -
gem aos vin te e cin co anos da Cons ti tuiç ão es pan ho la.
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mas de Esta do têm a ca rac te rís ti ca de se rem Esta dos po li ti ca men te des -
cen tra li za dos que bus cam equi li brar a tens ão en tre ho mo ge nei da de e di -
ver si da de, que se apoiam nas au to no mias das co le ti vi da des re gio nais. 

Veja-se a se mel han ça no modo como a dou tri na se pro nun cia em face
de am bas as for mas de Esta do. Tex tos dou tri ná rio no Bra sil di zem que a
des cen tra li zaç ão po lí ti co-cons ti tu cio nal, que ca rac te ri za o Esta do Fe de -
ral, tem seu ful cro na au to no mia das co le ti vi da des-mem bros, o que dá
ori gem a uma es tru tu ra es ta tal com ple xa a um tem po uni tá rio e fe de ra ti -
vo. É uni tá rio en quan to pos sui um úni co te rri tó rio e ain da uma só po pu -
laç ão, for man do um úni co cor po na cio nal, en quan to re gi da pela le gis la-
ção fe de ral; os as pec tos fe de ra ti vos tra duz-se na com petê ncia re ser va da
aos Esta dos-mem bros, para dis po rem so bre as ma té rias que lhes são dei -
xa das pela Cons ti tuiç ão e na sua par ti ci paç ão na for maç ão da von ta de
dos órg ãos fe de rais.40 A dou tri na es pan ho la, por seu lado, de cla ra que “el 
«Esta do au to nó mi co»... co bra su nom bre del prin cí pio ge ne ral or ga ni za -
ti vo de la au to no mía en que se asien ta”, e “se nos apre sen ta como um
Esta do com ple jo in te gra do por uni da des po li ti ca men te des cen tra li za das,
o lo que es igual, do ta das de uma ver da de ra au to no mía po lí ti ca, esto es,
por las Co mu ni da des Au tó no mas”.41

Há, po rém, di fe ren ças im por tan tes que afas tam uma for ma de Esta do
da ou tra. Leia-se, por exem plo, o ar ti go 25 da Cons ti tuiç ão fe de ral bra si -
lei ra: “Os Esta dos or ga ni zam-se e re gem-se pe las Cons ti tuiç ões e leis
que ado ta rem, ob ser va dos os prin cí pios des ta Cons ti tuiç ão”. Aí está o
fun da men to da au to no mia de auto-or ga ni zaç ão dos Esta dos-mem bros da 
Fe de raç ão, que é nota es sen cial ao con cei to de Esta do fe de ra do, que não
com por ta in ter ferê ncia de órg ãos do go ver no cen tral. Quer di zer, a
auto-or ga ni zaç ão é o pri mei ro ele men to da au to no mia es ta dual e se con -
cre ti za na ca pa ci da de de dar-se a pró pria Cons ti tuiç ão, o que im pli ca a
existência de um Po der ca paz de for mu lá-la, de um Po der es pe cial que,
por meio dela, or ga ni za, for ma e cons ti tui cada Esta do fe de ra do, e é o
Po der Cons ti tuin te per ti nen te a cada uma des sas uni da des fe de ra das, Po -
der Cons ti tuin te De co rren te, por que, de co rren do do ori gi ná rio, não se
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40 Cf. Afon so da Sil va, José, “Fe de ra lis mo e au to no mias no Esta do bra si lei ro (fe de ra -
lis mo no mi nal e fe de ra lis mo de re gi ões)”, tese apre sen ta da ao I Sim po sium Inter na cio nal
de De re cho Cons ti tu cio nal Au to nó mi co, pu bli caç ão da Ge ne ra li tat Va len cia na, Espan ha,
1988, p. 30, e Cur so de di rei to cons ti tu cio nal po si ti vo, 21o. ed., São Pau lo, Mal hei ros,
2002, pp. 100 e 101.

41 Cf. El sis te ma cons ti tu cio nal es pa ñol, Ma drid, Dya kin son, 199e, pp. 867 e 869.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P7osNR



des ti na a re ver sua obra mas a ins ti tu cio na li zar co le ti vi da des, como o ca -
rá ter de Esta dos-mem bros, por meio de uma cons ti tuiç ão pró pria,42 ain da
que su jei ta es ta be le ci dos na Cons ti tuiç ão fe de ral, que lhes fixa a zona de
de ter mi naç ões e o con jun to de li mi taç ões à sua ca pa ci da de or ga ni za tó -
ria.43

As Co mu ni da des Autô no mas do sis te ma es pan hol ca re cem des sa au -
to no mia de auto-or ga ni zaç ão. Bas ta ler o ar ti go 147, 1, da Cons ti tuiç ão
es pan ho la: “Den tro de los tér mi nos de la pre sen te Cons ti tu ción, los Esta -
tu tos ser ão la nor ma ins ti tu cio nal bá si ca de cada Co mu ni dad Au tó no ma
y el Esta do los re co no ce rá y am pa ra rá como par te in te gran te de su or -
de na mien to ju rí di co”. A par te por mim pos ta em itá li co mos tra que a ca -
pa ci da de auto-or ga ni za ti va da Co mu ni da de Autô no ma pra ti ca men te não
exis te, já que seu Esta tu to fica na de pendência do re con he ci men to de
órg ãos do Go ver no cen tral. Isso sig ni fi ca que não exis te um po der cons -
ti tuin te que dê es tru tu ra cons ti tu cio nal às Co mu ni da des Autô no mas e,
em con se qüên cia, seus Esta tu tos não têm na tu re za de cons ti tuiç ão.44

Como se nota, aqui como lá, a tens ão en tre dis junç ão e in te graç ão, ho -
mo ge nei da de e di ver si da de cons ti tuiu a dia lé ti ca da or ga ni zaç ão te rri to -
rial de am bos os Esta dos. Mas a con si de raç ão que aqui fa ze mos so bre o
as sun to tem por ob je ti vo mos trar, fi nal men te, que, nos te mas de or ga ni -
zaç ão dos po de res ho ri zon tal e ver ti cal, não há in fluên cia da Cons ti tui-
ção es pan ho la na Cons ti tuiç ão bra si lei ra de 1988, por que cada qual de
seu lado se or ga ni zou a par tir de da dos his tó ri cos. No en tan to, no que
tan ge à or ga ni zaç ão te rri to rial, há ele men tos de re al ce que pos si bi li tam
es tu dos com pa ra ti vos de gran de pro vei to para o cons ti tu cio na lis mo de
am bos os países. 

Se, no re la ti vo à or ga ni zaç ão do po der e da es tru tu ra do Esta do, não
com pa ra bi li da de pos sí vel en tre am bos or de na men tos cons ti tu cio nal, há
pos si bi li da de de en con trar, na Cons ti tuiç ão bra si lei ra, mo men tos ní ti dos
de ins pi raç ão, não pro pria men te de uma trans po siç ão nor ma ti va pura e
sim ples, mas de adap taç ões, às ve zes, até com maior de sen vol tu ra e mel -
hor for mu laç ão. Na ela bo raç ão do preâm bu lo da Cons ti tuiç ão Fe de ral de 
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42 Cf. Gon çal ves Fe rrei ra Fil ho, Ma noel, Di rei to cons ti tu cio nal com pa ra do: I – o po -
der cons ti tuin te, pp. 177 e ss.

43 Cf. Afon so da Sil va, José, Cur so de di rei to cons ti tu cio nal po si ti vo, cit., nota 40, pp. 
592 e ss.

44 Cf. Fe rran do Ba día, Juan, El Esta do uni ta rio, el fe de ral y el Esta do Au to nó mi co,
Ma drid, Tec nos, 1986, p. 258.
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1988 com cer te za, o cons ti tuin te bra si lei ro se ins pi rou no ar ti go 1o. da
Cons ti tuiç ão es pan ho la, onde se diz que a Espan ha se cons ti tui em um
Esta do so cial e de mo crá ti co de Di rei to, que pro pug na como va lo res su -
pe rio res de seu or de na men to ju rí di co a li ber da de, a jus ti ça, a igual da de e
o plu ra lis mo po lí ti co. O di rei to do de ti do à in for maç ões cons tan te do ar -
ti go 17, 3, da Cons ti tuiç ão es pan ho la foi acol hi do na Cons ti tuiç ão Fe de -
ral em ter mos mais sin té ti cos (ar ti go 5o., LXII e LXIII). Aqui, no en tan -
to, é pre ci so es cla re cer que o man da men to de co mu ni caç ão ime dia ta é da 
tra diç ão do di rei to cons ti tu cio nal bra si lei ro; há mais coin cidê ncia que in -
fluên cia. Arti go 5o.: “LXIII – o pre so será in for ma do de seus di rei tos,
en tre os quais o de per ma ne cer ca la do, sen do-lhe as se gu ra do a as -
sistência da fa mí lia e de ad vo ga do”. Aqui, sim, a ins pi raç ão é ma ni fes ta.
Con tu do, é ne ces sá rio acres cen tar que o dis po si ti vo es pan hol tem sua
fon te no ar ti go 27, 4, da Cons ti tuiç ão por tu gue sa, que es ta be le ce: “Toda
a pes soa pri va da da li ber da de deve ser in for ma da ime dia ta men te e de
for ma com preen sí vel das raz ões da sua pris ão ou de tenç ão e dos seus di -
rei tos”. Com pa re-se e veja-se que o tex to es pan hol, na sua essência, é
pra ti ca men te a tra duç ão do dis po si ti vo por tu guês. Pode-se até ad mi tir
que o dis po si ti vo bra si lei ro ten ha se ins pi ra do nos dois tex tos. O cer to é
que ele não foi uma criaç ão ori gi nal, mas uma criaç ão fun da da numa
fon te ex ter na: es pan ho la e por tu gue sa. O di rei to à in ti mi da de foi acol hi -
do pela pri mei ra vez no cons ti tu cio na lis mo bra si lei ro no ar ti go 5o., X, da 
Cons ti tuiç ão vi gen te, com o se guin te enun cia do: “são in vio lá veis a in ti -
mi da de, a vida pri va da, a hon ra e a ima gem das pes soas, as se gu ra do o
di rei to a in de ni zaç ão pelo dano ma te rial ou mo ral de co rren te de sua vio -
laç ão”. Se com pa rar mos esse dis po si ti vo com o ar ti go 18, 1, da Cons ti -
tuiç ão es pan ho la, per ce be re mos sem es for ço a se mel han ça que au to ri za a 
re con he cer que este cons ti tui fon te da que le, quan do diz: “Se ga ran ti za el
de re cho al ho nor, a la in ti mi dad per so nal y fa mi liar y a la pro pia ima -
gen”. A nor ma bra si lei ra foi mais com ple ta por que acres cen tou a in vio la -
bi li da de tam bém da vida pri va da e ga ran te a in de ni zaç ão pelo dano ma -
te rial ou mo ral de co rren te da vio laç ão do pre cei to. Mas é ní ti da a fi liaç ão 
do tex to bra si lei ro ao tex to es pan hol. O tex to por tu guês é bas tan te di fe -
ren te (ar ti go 26, 1). No cam po da edu caç ão e do en si no, há coin cidê -
ncias de for mu laç ões cons ti tu cio nais, sem que se pos sa di zer que ten ha
ha vi do in fluên cia di re ta da Cons ti tuiç ão es pan ho la na bra si lei ra. Pode ser 
que al gu ma ins pi raç ão o cons ti tuin te ten ha bus ca do na que la. Por exem -
plo, a Cons ti tuiç ão es pan ho la diz que to dos têm o di rei to à edu caç ão e
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re con he ce a li ber da de de en si no, e acres cen ta que a edu caç ão terá por
ob je to o ple no de sen vol vi men to da per so na li da de hu ma na no res pei to
aos prin cí pios de mo crá ti co de con vivê ncia e aos di rei tos e li ber da des
fun da men tais; de cla ra que o en si no bá si co é obri ga tó rio e gra tui to e re -
con he ce a au to no mia das uni ver si da des, nos ter mos es ta be le ci dos em lei. 
A Cons ti tuiç ão bra si lei ra vai mui to além nos artigos 205 a 214, mas há
nor mas que vêm de cons ti tuiç ões an te rio res. Mas o ca put do ar ti go 205
pode re ve lar al gu ma ins pi raç ão no tex to es pan hol, ao es ta be le cer que a
edu caç ão, di rei to de to dos e de ver do Esta do e da fa mí lia, será pro mo vi -
da e in cen ti va da com a co la bo raç ão da so cie da de, vi san do ao ple no de -
sen vol vi men to da pes soa, seu pre pa ro para o exer cí cio da ci da da nia e sua 
qua li fi caç ão para o tra bal ho. Re con he ce tam bém a li ber da de de en si nar,
mas tam bém a li ber da de de apren der, pes qui sar e di vul gar o pen sa men to, 
a arte e o sa ber (ar ti go 206, II). Igual men te de cla ra, como nas cons ti tui-
ções an te rio res, que o en si no fun da men tal é obri ga tó rio e gra tui to, mas
tam bém ga ran te sua ofer ta gra tui ta para to dos os que a ele não ti ve ram
aces so na ida de pró pria. Para além da Cons ti tuiç ão es pan ho la, es ta tui
que o aces so ao en si no obri ga tó rio e gra tui to é di rei to pú bli co sub je ti vo,
e o não-ofe re ci men to do en si no obri ga tó rio pelo Po der Pú bli co, ou sua
ofer ta irre gu lar, im por ta res pon sa bi li da de da au to ri da de com pe ten te (ar -
ti go 208, I, e seus §§ 1o. e 2o.). Na ver da de, a gra tui da de é um prin cí pio
cons ti tu cio nal do en si no pú bli co no Bra sil (ar ti go 206, IV). E o ar ti go
207 de cla ra que as uni ver si da des go zam de au to no mia di dá ti co-cien tí fi -
ca, ad mi nis tra ti va e de gest ão fi nan cei ra e pa tri mo nial; dá, como se vê, o
con teú do da au to no mia uni ver si tá ria, e a es ta be le ce di re ta men te, ao con -
trá rio da nor ma es pan ho la que, so bre não dar o con teú do, ain da faz a au -
to no mia de pen der dos ter mos que a lei es ta be le cer (ar ti go 27, 10). No di -
rei to cons ti tu cio nal da fa mí lia, exis tem coin cidê ncias com pos sí vel
in fluên cia da Cons ti tuiç ão es pan ho la na sua for mu laç ão, como a pro te-
ção in te gral á fa mí lia pelo Esta do, pro teç ão aos fil hos in de pen den te men -
te de sua fi liaç ão, o de ver dos pais de pres ta rem as sistência aos fil hos,
como se pode con fron tar os tex tos es pan hóis cons tan tes do ar ti go 39
com os tex tos bra si lei ros que fi gu ram nos arts. 226, ca put, e §3o., 227, §
6o., e 229.

Po der-se-ia con cluir di zen do que as in fluên cias são apa ren te men te pe -
que nas da Cons ti tuiç ão es pan ho la de 1978 so bre a Cons ti tuiç ão bra si lei -
ra de 1988. É pre ci so, con tu do, con si de rar que as in fluên cias nor ma ti vas
nem sem pre se tra du zem numa nor ma ti vi da de se mel han te. O cer to é que
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nun ca se ma nu seou tan to a Cons ti tuiç ão es pan ho la (tam bém a por tu gue -
sa) como se fez du ran te o pro ces so de for maç ão da Cons ti tuiç ão Fe de ral
de 1988. Por cer to que o in ten so exa me des sas cons ti tuiç ões ins pi ra ram
pro po siç ões dos cons ti tuin tes sem que, no en tan to, se fi zes se có pia ser -
vil. A Cons ti tuiç ão ita lia na tam bém dei xou sua mar ca, es pe cial men te na
adoç ão das me di das pro vi só rias e nos po de res das co miss ões par la men ta -
res de in qué ri to.

A Cons ti tuiç ão es pan ho la e a Cons ti tuiç ão por tu gue sa, como tam bém
a ita lia na e a alemã, ser vi ram de mo de lo no que tan ge à dis tri buiç ão da
ma té ria cons ti tu cio nal, dan do pri ma zia aos di rei tos fun da men tais, com
que se ini cia o tex to cons ti tu cio nal, ao con trá rio do cos tu me bra si lei ro de 
co me çar as cons ti tuiç ões pela or ga ni zaç ão na cio nal. Essa é uma in fluên -
cia da mais alta im portância, por que essa pri ma zia deu des ta que aos di -
rei tos fun da men tais da pes soa hu ma na que pas sa ram a ter con si de raç ão
po pu lar e a ser ob je to de am plas dis cuss ões dou tri ná rias e acadê mi cas,
quan do, no sis te ma an te rior, pra ti ca men te só se en si na va a or ga ni zaç ão
do Esta do e dos Po de res. 

5. Com pa raç ão cons ti tu cio nal e re cepç ão cons ti tu cio nal

Este é um tema des ta ca do nos es tu dos de com pa raç ão ju rí di ca em ge -
ral45 e que tem re le van te fre qüên cia no Di rei to Cons ti tu cio nal. Enten -
de-se por re cepç ão o pro ce di men to pelo qual um or de na men to in cor po ra 
no pró prio sis te ma a dis ci pli na nor ma ti va de uma dada ma té ria as sim
como foi es ta be le ci da num ou tro or de na men to”.46 O fenô me no é an ti go,
as sim a re cepç ão do di rei to ro ma no pela Ale man ha e di ver sos paí ses eu -
ro peus. A re cepç ão das Orde naç ões Fi li pi nas pelo Bra sil in de pen den te, a 
pon to de elas so bre vi ve rem no Bra sil para além de sua vigê ncia no país
de ori gem, Por tu gal. No di rei to pri va do ele oco rre com fre qüên cia e am -
pli tu de, como foi a re cepç ão do Có di go Ci vil francês no Séc. XIX no
mun do e sua adoç ão in te gral pela Bél gi ca, Lu xem bur go e Ho lan da; a re -
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45 Cons tan ti nes co lhe de di cou al gu mas pá gi nas que ser vir ão de guia ao nos so es tu do
aqui (cf. ob. cit., nota 2, II, pp. 362 a 370).

46 Cf. Bob bio, Nor ber to, Teo ria ge ne ral del di rit to, To ri no, J. Giap pi che lli Edi to res,
1993, p. 182.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P7osNR



cepç ão do mo de lo do Có di go Ci vil alem ão pelo Có di go Ci vil bra si lei ro
de 1916. A adoç ão do Có di go Ci vil suí ço pela Tur quia.47

No di rei to cons ti tu cio nal há duas for mas de re cepç ão. Uma sig ni fi ca
que leis ema na das sob a vel ha Cons ti tuiç ão con ti nuam vá li das sob a
nova; é o que se cha ma re cepç ão da lei an te rior pela Cons ti tuiç ão su per -
ve nien te. Não é, como se vê, um tema do di rei to cons ti tu cio nal com pa ra -
do, mas do di rei to cons ti tu cio nal in ter no.

A ou tra, mais de acor do até com aque la de fi niç ão de Bob bio e per ti -
nen te ao di rei to com pa ra do, é a re cepç ão de re gras ou ins ti tuiç ões de um
or de na men to cons ti tu cio nal es tran gei ro. Nes se caso, po de mos adap tar o
con cei to de Cons tan ti nes co, di zen do que, por re cepç ão cons ti tu cio nal, se 
en ten de a adoç ão por um or de na men to cons ti tu cio nal de re gras, ins ti tu -
tos e ins ti tuiç ões de ou tro or de na men to cons ti tu cio nal. Dis so se con clui,
como ele o dis se, que não há re cepç ão quan do ins ti tuiç ões si mi la res ou
qua se idê nti cas se de sen vol ve ram em di fe ren tes cli mas cons ti tu cio nais
in de pen den tes um do ou tro.48 As ob ser vaç ões que fiz so bre a in fluên cia
da Cons ti tuiç ão es pan ho la no enun cia do de al gu mas nor mas da Cons ti -
tuiç ão bra si lei ra se re ve la como for ma de re cepç ão.

A re cepç ão pode ser glo bal, par cial ou eclé ti ca. A pri mei ra é di fí cil
de oco rrer em di rei to cons ti tu cio nal, que sig ni fi ca ria um Esta do ado tar a
Cons ti tuiç ão de ou tro; no Bra sil, no en tan to, hou ve um mo men to em que 
isso oco rreu pela adoç ão da Cons ti tuiç ão es pan ho la de Ca diz, 1812, por
de cre to de D. João VI, em 12.4.1821, ato que foi re vo ga do vin te e qua tro 
ho ras de pois, mas, por isso, essa Cons ti tuiç ão é arro la da en tre os do cu -
men tos cons ti tu cio nais bra si lei ros.49 O fenô me no se re pe ti ria mais ve zes
no cons ti tu cio na lis mo bra si lei ro não as sim em ter mo glo bais, mas em
ter mos par ciais ou eclé ti cos. A Cons ti tuiç ão da Re pú bli ca dos Esta dos
Uni dos do Bra sil, de 24.2.1891, foi o re sul ta do da re cepç ão de nor mas,
ins ti tu tos e ins ti tuiç ões dos Esta dos Uni dos, es pe cial men te, mas tam bém
da Argen ti na e da Suí ça, o que ca rac te ri za re cepç ão eclé ti ca.50 Ela pro -
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47 Cf. no tí cias em Cons tan ti nes co, op. cit., nota 2, p. 363.
48 Cf. op. cit., II, p. 363, re ferê ncia ao di rei to com pa ra do em ge ral, adap ta da para o di -

rei to cons ti tu cio nal com pa ra do.
49 Cf. Pau lo Bo na vi de e Ro ber to Ama ra, Tex to po lí ti co da his tó ria do Bra sil, 3a. ed.,

Bra sí lia, Se na do Fe de ral, 2002, vol. VIII, pp. 29 e ss.
50 Re cepç ão eclé ti ca se ca rac te ri za pelo fato de o Esta do re cep tor to mar di ver sas par -

tes da mes ma ins ti tuiç ão ju rí di ca ou do mes mo Có di go (Cons ti tuiç ão) de di ver sos Esta dos 
e or de na men tos ju rí di cos (Cons tan ti nes co, op. cit., nota 2, II, p. 364).
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veio de pro je to ela bo ra do por Ruy Bar bo sa que to mou como mo de lo, ba -
si ca men te, a Cons ti tuiç ão nor te-ame ri ca na, cu jos prin cí pios fun da men -
tais fo ram ado ta dos: pre si den cia lis mo, fe de ra lis mo, ain da que este
en con tre ba ses his tó ri cas e so cio ló gi cas na evo luç ão bra si lei ra. O tí tu lo
da or dem econô mi ca e so cial da Cons ti tuiç ão de 1934 foi re cep cio na do
da Cons ti tuiç ão alemã de Wei mer, além do fato de ter tam bém re cep cio -
na do ins ti tuiç ões cor po ra ti vas do or de na men to fas cis ta ita lia no, ent ão em 
vi gor, ao dis por que a Câma ra dos De pu ta dos se com pun ha de re pre sen -
tan tes do povo elei tos por su frá gio uni ver sal e di re to e re pre sen tan tes
elei tos por su frá gio in di re to das as so ciaç ões pro fis sio nais da agri cul tu ra 
e pe cuá ria, da in dús tria, do co mér cio e trans por tes, das pro fiss ões li be -
rais e fun cio ná rios pú bli cos. A Car ta de 1937, ou tor ga da por Ge tú lio
Var gas, foi cha ma da pe jo ra ti va men te de “Po la ca”, por seu au to ri ta ris mo
re cep cio na do da Cons ti tuiç ão po lo ne sa de 23.4.1935, que ele va va o Pre -
si den te da Re pú bli ca à con diç ão de au to ri da de es ta tal su pre ma e úni ca
que coor de na va a ati vi da de dos órg ãos re pre sen ta ti vos, de grau su pe rior,
di ri gia a po lí ti ca in ter na e ex ter na, pro mo via ou orien ta va a po lí ti ca le -
gis la ti va de in te res se na cio nal e su pe rin ten dia a ad mi nis traç ão do país
(ar ti go 2o. da Cons ti tuiç ão po lo ne sa e 73 da Cons ti tuiç ão de 1937).51

A re cepç ão par cial, ou seja, a re cepç ão pon tual de um ins ti tu to ou de
uma re gra, como a re cepç ão da re gras da Cons ti tuiç ão ita lia na de que as
Co miss ões Par la men ta res de Inqué ri to ‘ter ão po de res de in ves ti gaç ão pró -
prios das au to ri da des ju di ciá rias”, como mos tra mos su pra, re quer aná li se
com pa ra ti va mais apro fun da da, que não se li mi te ape nas ao as pec to ju rí di -
co, mais tam bém ao con tex to de am bos os or de na men tos cons ti tu cio nais, a 
fim de evi tar trans por-se para o di rei to na cio nal ins ti tu tos que não se afi -
nem com o seu con tex to, e as sim ou terá um in ter pre taç ão fal sea da ou não
terá apli caç ão ade qua da. Nes se tema, vale a pe nas re co rrer mais uma vez à 
liç ão de Cons ta ti nes co, se gun do a qual a “com pa raç ão deve cons ta tar em
que me di da a nor ma ju rí di ca que se quer in tro du zir se adap ta à or dem ju rí -
di ca au tóc to ne, quais são as mo di fi caç ões que even tual men te são ne ces sá -
rias e qual é o fim que a re gra in tro du zi da deve atin gir na or dem ju rí di ca
au tóc to ne. Só uma aná li se se mel han te pode as se gu rar a in te graç ão con ve -
nien te da re gra es tran gei ra no di rei to in ter no”.52
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51 Cf. Wal ter Cos ta Por to, A Cons ti tuiç ão de 1937, Bra sí lia, Se na do Fe de -
ral/CEE-MCT/ESAF-MF, 1999, pp. 24-26.

52 Cf. op. cit., nota 2, II, p. 368.
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A re cepç ão am pla, seja a glo bal seja a eclé ti ca, nem sem pre se ba seia
numa aná li se com pa ra ti va, mas não raro num ideal cons ti tu cio nal. Se, no 
en tan to, o or de na men to cons ti tu cio nal nem sem pre é o re fle xo da rea li -
da de, por que é tam bém ex press ão de as pi raç ões e ideais so ciais,53 não é
me nos cer to que a re cepç ão, des vin cu la da da rea li da de do or de na men to
re cep tor, gera for mas ju rí di cas idea lis tas sem efi cá cia so cial. Assim foi a
Cons ti tuiç ão de 1891, por isso seus fun da men tos não se as sen ta ram nas
vir tu des co muns, or di ná rias e co ti dia nas do povo, daí o seu idea lis mo
dis tan cia do da psi co lo gia, da cul tu ra, das qua li da des e de fei tos do povo
bra si lei ro.54 Por essa raz ão, ela não teve apli caç ão prá ti ca, dan do azo à
ex pans ão das oli gar quias que en con tra ram, na des cen tra li zaç ão fe de ra lis -
ta e no pre si den cia lis mo per so na lis ta, as ba ses de sua do mi naç ão, de tal
sor te que a cons ti tuiç ão que efe ti va men te vi go ra va no país era mes mo
aque la de que fa la va Las sa lle: os fa to res reais do po der, ou seja, “essa
for ça ati va e efi caz que in for ma to das as leis e ins ti tuiç ões ju rí di cas da
so cie da de em apre ço, de ter mi nan do que não pos sam ser, em sub stância,
a não ser tal como elas são”,55 que, no Bra sil, sob a Cons ti tuiç ão de
1891, se as sen ta va na base co ro ne lís ti ca de sua or ga ni zaç ão so cial, ape -
sar do seu belo ar ca bou ço for mal, que, as sim, não pas sa va mes mo de
uma fol ha de pa pel, ain da se gun do a for mu laç ão de Las sa lle.

IV. CONCLUSÕES

A ex po siç ão que aca ba mos de fa zer pos si bi li ta as se guin tes con clus ões:

• O di rei to cons ti tu cio nal com pa ra do é, so bre tu do, um mé to do de es -
tu dos ju rí di cos de vá rios or de na men tos cons ti tu cio nais es tran gei ros
em con fron to me tó di co. Não é uma ciên cia ju rí di ca em sen ti do téc -
ni co, por que não é um ramo da ciên cia ju rí di ca, como o di rei to
cons ti tu cio nal, o di rei to ad mi nis tra ti vo et cé te ra.

• O di rei to cons ti tu cio nal com pa ra do não é, pois, par te do di rei to po -
si ti vo, pois não ela bo ra re gras de con du ta hu ma na, e, se há al gu ma
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53 Cf. ibi dem, p. 366.
54 Cf. Vian na, Oli vei ra, Pro ble mas de po lí ti ca ob je ti va, 3a. ed., Rio de Ja nei ro, Re -

cord, 1974, p. 35. Ele de nun ciou esse ide la lis mo num liv ro exa ta men to in ti tu la do O idea -
lis mo da Cons ti tuiç ão, 1a. ed., 1920; 2a., 1927, e 3a., 1939.

55 Cf. Las sa lle, Fer di nand, Que é uma Cons ti tuiç ão?, Por to Ale gre, Edi to rial Vi lla
Mart ha.
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re gra, ela tem ape nas a na tu re za de modo de con du zir-se no mé to do 
com pa ra ti vo.

• A com pa raç ão cons ti tu cio nal, como qual quer com pa raç ão ju rí di ca,
é di fí cil, por que, além de exi gir um con he ci men to apro fun da do do
di rei to cons ti tu cio nal es tran gei ro a com pa rar, há que con he cer com
igual pro fun di da de o país vi sa do, e, para tan to, não bas ta con he cer
bem a lín gua em que está va za do o or de na men to cons ti tu cio nal es -
tran gei ro, é ne ces sá rio con he cer a cul tu ra, a es tru tu ra so cial, as
cren ças, a vida econô mi ca e po lí ti ca et cé te ra E uma pes soa não tem
mui ta pos si bi li da de de con he cer com pro fun di da de mais de um ou
dois paí ses es tran gei ros.

• A com pa raç ão cons ti tu cio nal, como a com pa raç ão ju rí di ca em ge -
ral, como, para esta, bem dis se Cons tan ti nes co, é uma ope raç ão do
es pi ri to pela qual são reu ni dos num con fron to me tó di co os ob je tos
a se rem com pa ra dos, a fim de pre ci sar suas re laç ões de se mel han ça
e di vergência.

• A prin ci pal funç ão do di rei to cons ti tu cio nal com pa ra do con sis te na
bus ca de cri té rios de aper fei çoa men to das ins ti tuiç ões go ver na men -
tais e cons ti tu cio nais in ter na e na ela bo raç ão de leis e re laç ões ge -
rais para a cons truç ão do di rei to cons ti tu cio nal ge ral.

• É nes se pon to que a com pa raç ão cons ti tu cio nal pode pres tar re le -
van tes ser vi ços ao pro ces so de re for ma do Esta do pelo con fron to
das es tru tu ras e do fun cio na men to das ins ti tuiç ões es ta tais e go ver -
na men tais de ou tros sis te mas po lí ti cos, mor men te ten do em vis ta
que ele é in se pa rá vel da ciên cia po lí ti ca, re ve lan do que ou tros di rei -
tos re sol ve ram os mes mos pro ble mas por ins ti tuiç ões mais apro -
pria das ou mais sim ples, e pode mos trar por que e como cer tas ins ti -
tuiç ões na cio nais são ul tra pas sa das,56 e as sim con co rre para o
aper fei çoa men to cons ti tu cio nal in ter no, des de que não se per ca de
vis ta que a re cepç ão de nor mas, ins ti tu to e ins ti tuiç ões do di rei to
cons ti tu cio nal es tran gei ro pelo di rei to cons ti tu cio nal in ter no há de
fa zer-se à sua in te graç ão e har mo ni zaç ão com a rea li da de do país
re cep tor.

JOSÉ AFONSO DA SILVA292

56 Cf. Cons tan ti nes co, op. cit., nota 2, II, p. 290, tex to adap ta do.
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