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constituições brasileiras de 1967 e 1988. A premissa de que o discurso 
jurídico é elaborado pela classe dominante, visto que esta redação 
presume a presença dos agentes em espaços de poder, os quais são 
reservados a esta classe, é adotada e aponta como os anseios e 
perspectivas da autocracia burguesa se mantiveram em dominância, 
contudo, em modelos de manifestação de poder diferentes, isto é, num 
primeiro momento a ditadura, e depois a chamada transição democrática. 
Sendo assim, aponta-se quais as circunstâncias que permitiram que o 
direito brasileiro avançasse para uma concepção de Direitos e Garantias 
Individuais numa perspectiva progressista enviesada pelo liberalismo em 
ascensão à época.  

Palavras-chave: Direitos e Garantias Individuais, Ideologia, Discurso 
Jurídico, Brasil Contemporâneo. 

 

Abstract: this article aims to address the constitutional changes regarding 
the wording of the list of individual rights and guarantees in the Brazilian 
constitutions of 1967 and 1988. The premise that the legal discourse is 
elaborated by the dominant class, since this wording assumes the presence 
of agents in spaces of power, which are reserved for this class, it is adopted 
and points out how the desires and perspectives of the bourgeois autocracy 
remained dominant, however, in different models of manifestation of power, 
that is, in the first moment the dictatorship, and then the so-called 
democratic transition. Thus, it is pointed out the circumstances that allowed 
Brazilian law to move towards a conception of Individual Rights and 
Guarantees in a progressive perspective biased by liberalism on the rise at 
the time. 

Key words: individual rights and guarantees, ideology, legal discourse, 
Brazil contemporary history. 

 

Resumen: este artículo tiene como objetivo abordar los cambios 
constitucionales en cuanto a la redacción de la lista de derechos y 
garantías individuales en las constituciones brasileñas de 1967 y 1988. La 
premisa de que el discurso jurídico es elaborado por la clase dominante, 
ya que esta redacción asume la presencia de agentes en los espacios de 
poder, que están reservados para esta clase, se adopta y señala cómo los 
deseos y perspectivas de la autocracia burguesa se mantuvieron 
dominantes; sin embargo, con diferentes modelos de manifestación del 
poder, es decir, en el primer momento la dictadura y luego la llamada 
transición democrática. Así, se señalan las circunstancias que permitieron 
al derecho brasileño avanzar hacia una concepción de Derechos y 
Garantías Individuales en una perspectiva progresista sesgada por el 
liberalismo en auge en ese momento. 

Palabras clave: derechos y garantías individuales, ideología, discurso 
jurídico, Brasil contemporáneo. 
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Introdução 

Este trabalho consiste numa pesquisa acerca da relação entre as trajetórias jurídica 
e política no Brasil Contemporâneo e em como este fluxo foi fundamental para 
originar toda a ossatura estatal que, hoje em dia, pode ser vista desenhada em 
documentos oficiais e nos desenvolvimentos práticos da vida pública. A proposta 
então, foi de analisar o rol de Direitos e Garantias Individuais nas duas das mais 
recentes Cartas Magnas brasileiras, isto é, a Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1967 e a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

A análise do rol de Direitos e Garantias Individuais na Constituição de 1967 se 
deu objetivamente através do texto legal dos artigos 150 e 151. Com amparo em 
leituras complementares, pôde-se entender a relação da conjuntura ditatorial, que 
resultou numa Carta Magna outorgada, com a forma como este rol de direitos foi 
disposto. A investigação do discurso jurídico, neste caso, dar-se-á de duas formas, 
num primeiro momento, os artigos 150 e 151 da Carta Magna brasileira de 1967 
serão analisados do ponto de vista formal, isto é, será analisado em que posição do 
texto constitucional este rol se encontra e seu grau de análise quanto aos direitos 
dispostos e previstos. No segundo momento, a abordagem dos artigos 150 e 151 se 
dará pelo ponto de vista de análise do texto, ou seja, do seu conteúdo. 

Acerca da investigação do rol dos Direitos e Garantias Individuais e coletivos, 
que figuram no artigo 5º da Carta Magna brasileira de 1988, esta foi empreendida 
de forma mais complexa, visto que se tratando de uma conjuntura de passagem para 
um novo regime governamental que abria algumas brechas para que a participação 
popular existisse, deve-se analisar também o advento da chamada democracia e os 
processos deliberativos intrínsecos a ela na formatação do texto final do 
mencionado artigo. Assim, foram utilizadas as atas de reunião da Subcomissão dos 
Direitos e Garantias Individuais, repartição da Comissão da Soberania e dos Direitos 
e Garantias do Homem e da Mulher responsável pelo rol de Direitos e Garantias 
Individuais da Carta Magna brasileira que estava a ser produzida pela Assembleia 
Nacional Constituinte de 1987. Para além desta fonte, teve-se por base também o 
anteprojeto do relator da Subcomissão, as emendas a este, o anteprojeto oficial da 
Subcomissão e, por fim, a versão final constitucionalmente positivada do artigo 5º. 

Entretanto, é evidente que a pura análise de conteúdo destes textos legais 
supracitados deve ser acompanhada de um referencial que permita realizar a leitura 
contexto e conjuntural do momento histórico pesquisado. Sendo assim, a opção foi 
por utilizar como método para interpretação do interesse de classe na 
superestrutura jurídica, a obra Aparelhos Ideológicos de Estado, de Louis Althusser, 
extraindo-se desta obra conceitos fundamentais no desenvolvimento desta 
pesquisa, como as ideias de poder de Estado, Aparelho de Estado e Aparelho 
Ideológico de Estado. 

Para além de Althusser, buscou-se na Sociologia Crítica do Direito, de Antônio 
Carlos Wolkmer e Gizlene Neder, entender a forma como a ordem burguesa 
brasileira realizou e se valeu dos interpolos político-jurídicos para organizarem uma 
estratégia que permitisse que o estado, ou no viés de Althusser, o poder de Estado 
permanecesse detido nas mãos da classe dominante. Sendo assim, estes autores 
permitem que seja analisada a trajetória jurídica brasileira e sua tradição liberal 
enquanto uma forma de estabelecimento e estabilização do controle por este grupo. 
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À luz da teoria marxista do Direito no Brasil, foram buscadas também 
referências nas produções de Alysson Leandro Mascaro e Enzo Bello. Mascaro lega 
a importante lição a este trabalho de que apesar da forma política e da forma jurídica 
possuírem similaridades, pois emanam da mesma fonte de poder, que seria o poder 
de Estado e a reprodução do sistema capitalista, elas possuem ritos próprios e 
maneiras diferentes de executar estas reproduções em suas respectivas classes. 
Bello, por sua vez, deixa a demonstração acerca do constitucionalismo latino-
americano e do desenvolvimento da ideia de cidadania no Brasil. 

Assim, encerrar-se-á estabelecendo uma comparativa sobre as metamorfoses 
do interesse de classe em conjunturas distintas de detenção do poder de Estado 
manifestas nos textos constitucionais analisados, conjunturas estas que 
demandavam esforços diferentes da burguesia para manter o Brasil e sua 
governança sob um prisma autocrático.  

 

1.  Instrumentalizando o discurso jurídico enquanto ferramenta de análise 
histórica 

O movimento que este trabalho adota como premissa, é a ideia de que o discurso 
jurídico exprime ideologia, sendo assim, a forma como este está colocado e os 
impactos que ele se propõe a promover; revelam um arranjo anterior pensado pela 
classe dominante, ou por terceiros que representem os interesses desta classe, para 
se valer dos Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE) enquanto meios de manter sua 
dominação na sociedade. Portanto, estando o aparato estatal condicionado a 
funcionar de acordo com as diretrizes normativas constitucionais, tem-se na 
História do Direito Constitucional, uma forma de se entender o processo político que 
a originou e sua projeção de efeitos no Estado, após entrar em vigor. 

Estabelece-se uma História do Direito Brasileiro enquanto forma de explicar o 
novo arranjo estatal, pois aqui se visa perceber o fenômeno constitucional na 
História enquanto um movimento dos acontecimentos passados de se tornarem 
presente. Tal ideia reforça, então, que as formulações inerentes ao processo de 
confecção de uma Constituição não ficam inertes no tempo em que ocorreu, este 
arranjo tem projeção de efeitos futuros pois o Estado e, portanto, as classes 
dominantes têm legitimidade de ação assentada neste documento. A ideologia é, 
assim, o molde discursivo que viabiliza a combinação desta legitimidade às 
necessidades da burguesia interessada no processo. 

Logo, a proposta intrínseca a este trabalho, de analisar comparativamente os 
cenários políticos que assentaram a Ditadura Militar brasileira (1964 – 1985) e, 
posteriormente, a Nova República (1985 – presente); dar-se-á através da análise do 
rol de Direitos e Garantias Individuais nas constituições de 1967 e 1988. A 
investigação dos textos constitucionais, bem como do próprio fenômeno de 
positivação normativa que confeccionou os mesmos, revelam na estrutura jurídica, 
uma forma de garantir e legitimar os interesses das classes dominantes. 
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2.  Estado, Direito e Ideologia 

Para se entender os intercâmbios entre a ideologia da classe dominante e a forma 
como ela é disseminada nas sociabilidades, é fundamental que, num primeiro 
momento, seja compreendida a dinâmica de mecanização do Estado para este 
empreendimento. Na obra Aparelhos Ideológicos de Estado, Louis Althusser (1983, 
p. 65 – 68) realiza uma importante distinção conceitual entre as ideias de poder de 
Estado, aparelho repressivo de Estado (AE) e os aparelhos ideológicos de Estado 
(AIE); estas diferenciações, expostas a seguir, serão úteis a este trabalho para que 
seja intuitiva a explicação acerca das alterações históricas da ossatura estatal 
brasileira e sua relação com o caráter assumido pelo discurso constitucional nos 
diferentes momentos analisados. 

O conceito de poder de Estado é uma das categorias mais basilares da teoria 
marxista do Estado, a qual Althusser (1983, p. 65) diz que o que as classes em 
constante luta objetivam, pois é a partir da tomada ou manutenção deste poder de 
Estado que estas classes poderão utilizar o aparelho de Estado para projetar suas 
aspirações sob a organização social conexa a este Estado. O aparelho repressivo de 
Estado, por sua vez, pode ser descrito como a moldagem da superestrutura ditada 
pelo Estado, sendo assim, englobaria o governo, a administração; este arranjo ainda 
é composto por outros elementos que necessitam de alguma dose de poder 
coercitivo e repressão para manter o status quo3. Frisa-se que o aparelho de Estado 
é comandado por quem detém o poder de Estado, mas a mudança ou a inércia do 
aparelho de Estado não necessariamente irá ocorrer quando um grupo distinto do 
que, anteriormente, ocupava o poder de Estado o tiver em mãos4.  

Contudo, o autor realiza um aprofundamento na leitura do aparelho de Estado, 
pontuando que, para além da observação do aparelho repressivo, deve-se atentar 
para a dimensão dos aparelhos ideológicos de Estado (AIE). Os AIE, distinguem-se 
do aparelho de Estado, num primeiro momento, porque o seu sistema é 
multifacetado, portanto, tem-se diversos AIE, enquanto que o aparelho de Estado é 
uno (ALTHUSSER, L. 1983, p. 69). Sendo assim, os AIE dividem-se em: religiosos, 
escolar, familiar, jurídico, político, sindical, de informação e cultural. Num segundo 
momento, Althusser (1983, p. 69) observa que o aparelho de Estado pertence, em 
sua integralidade, ao domínio público, enquanto que a maioria dos AIE apresentam 
uma dimensão significativa na esfera privada.  

Por fim, o autor destaca que a principal diferença entre o aparelho de Estado e 
os AIE é que o primeiro “funciona predominantemente através da repressão 
(incluindo a física) e secundariamente através da ideologia” (ALTHUSSER, L. 1983, 
p. 70), já os segundos invertem tal lógica, funcionando predominantemente através 
da ideologia e, secundariamente, através da repressão. O Direito, analisado neste 

 

3 Ilustram os principais aparelhos repressivos de Estado nas organizações sociais atuais, para além 
do governo e da administração; já mencionados, o exército, os tribunais e as prisões (ALTHUSSER. 
1983, p. 67). 

4 Althusser (1983, p. 65) exemplifica a afirmação de que a organização do aparelho de Estado não 
necessariamente acompanha o perfil de quem detém o poder de Estado trazendo uma série de 
acontecimentos ocorridos na França no transcorrer dos séculos XIX e XX, implicando numa 
diferenciação de grupo detentor do poder de Estado mas não na alteração do aparelho de Estado 
francês. 
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trabalho enquanto AIE, é tanto AIE quanto parte do aparelho repressivo de Estado, 
pois sua estrutura dogmática é profundamente amparada na ideologia, mas a 
manutenção do seu poderio na sociedade também se vale amplamente da repressão.  

O Direito então, enquanto AIE, tem direta relação e influência com as 
proposições da classe dominante, como elucida o autor ao expor que 

Se os AIE “funcionam” predominantemente através da ideologia, o que unifica a sua 
diversidade é este funcionamento mesmo, na medida em que a ideologia, na qual 
funcionam, está de fato sempre unificada, apesar da sua diversidade e contradições, sob 
a ideologia dominante, que é a ideologia da “classe dominante”. Se consideramos que 
por princípio a “classe dominante” detém o poder do Estado (de forma clara ou, mais 
frequentemente por alianças de classes ou de frações de classes) e que dispõe portanto 
do Aparelho (repressivo) do Estado é outra coisa que agir através da ideologia 
dominante nos Aparelhos Ideológicos do Estado. [...] Ao que sabemos, nenhuma classe 
pode, de forma duradoura, deter o poder do Estado sem exercer ao mesmo tempo sua 
hegemonia sobre e nos Aparelhos Ideológicos do Estado. (ALTHUSSER, L. 1983, p. 70 – 
71) 

Por conseguinte, após demonstrada a relação entre a ideologia e a designação 
dos AIE, deve-se pontuar que, no caso do Direito, o fato dele passar por um processo 
político para a elaboração do seu discurso, ele também possui uma dimensão 
própria, de modo que a reprodução das convenções do sistema capitalista sejam 
reproduzidas tanto pela forma política, quanto pela forma jurídica, como elucida o 
professor Alysson Leandro Mascaro (2013, p. 39) na obra Estado e Forma Política. 

Adota-se aqui a premissa de que a forma política e a forma jurídica provêm da 
mesma fonte, que é a reprodução do sistema capitalista, mas são formas diferentes 
de realizar a manutenção desta reprodução pelo aparelho de Estado (MASCARO, A. 
2013, p. 39). A partir deste referencial, frisa-se que a perspectiva explorada para 
abordar o impacto histórico e conjuntural do discurso jurídico neste trabalho é 
analisando o desenrolar da forma política que o originou nos cenários da Ditadura 
Militar brasileira e da transição para o regime pluralista constitucional5, que 
caracteriza o Estado na Nova República. 

 

3.  Os Direitos e Garantias Individuais na Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1967 

Este capítulo se dedica à exploração do conteúdo disciplinado no rol de Direitos e 
Garantias Individuais da Constituição que entrou em vigência durante o período da 
Ditadura Militar Brasileira.  A análise aqui é restrita aos artigos 150 e 151 da referida 
Carta Magna, o primeiro disciplina, de fato, quais são os direitos reconhecidos pelo 
Estado na esfera individual, já o segundo, dispõe acerca das medidas cabíveis aos 
cidadãos que, de acordo com o texto normativo, excederem os limites destes direitos 
para atentar contra a ordem democrática. 

 

5 Jacques Rancière trabalha, na obra O Ódio à Democracia, o conceito de regime pluralista 
constitucional para exemplificar um Estado onde há o reconhecimento da diversidade institucional 
calcado na supremacia da Carta Magna enquanto documento que disciplina o funcionamento deste 
Estado. 
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A análise do rol de direitos, do ponto de vista prático, ocorrerá em duas 
dimensões. A primeira diz respeito aos aspectos formais do rol de Direitos e 
Garantias Individuais, isto é, em que altura da Constituição na qual está inserido ele 
se encontra e qual a quantidade de parágrafos que o acompanham. Tratando-se de 
positivação normativa, estes critérios são de extrema relevância pois a partir deles 
é possível que seja auferida, em linhas gerais, o grau de prioridade que este tipo de 
direito possui na conjuntura analisada. 

Em regra, as legislações tendem a abordar nas partes iniciais de seu corpo o 
rol de direitos que embase e se estabeleça enquanto diretriz principiológica de todo 
o ordenamento regido por elas, presumindo-se assim, maior preocupação do 
legislador com este rol. Já acerca da quantidade de incisos ou parágrafos que 
compõem o artigo, tem-se que artigos com maior número de incisos e parágrafos 
são mais analíticos e precisos ao esmiuçar questões referentes aos direitos 
resguardados, oferecendo assim mais segurança normativa. 

É válido ainda o destaque que, ao contrário da Constituição de 1988, esta foi 
outorgada, isto é, seu processo de publicação não teve participação democrática, 
entretanto, adiante demonstrarei que, ainda que o caráter autoritário permeasse 
àquela conjuntura, o texto constitucional claramente empreende um negacionismo 
conjuntural como se a ordem democrática, na verdade fosse assegurada pela Carta 
Magna vigente naquele contexto. 

 

3.1  Observações formais 

Este trabalho parte da premissa de observar o caráter assumido pelo conteúdo 
do texto constitucional das duas Constituições mais recentes da trajetória jurídica 
brasileira, mas também é de fundamental relevância que se observe os aspectos 
estruturais referente à formatação destes textos. Enquanto aspectos formais, refere-
se a elementos como posicionamento do artigo referente aos direitos e garantias 
individuais na Carta Magna analisada, quantidade de incisos que o acompanham e 
mais fatores de caráter estrutural do texto. 

Nesse sentido, a primeira observação realizada é quanto ao posicionamento 
deste rol de direitos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1967 
(CRFB/1967), que está no 4º capítulo, intitulado Dos Direitos e Garantias 
Individuais, inserido no Título II, intitulado Da Declaração de Direitos. Os Direitos e 
Garantias Individuais estão no artigo 150, sendo que a CRFB/1967 possuía, ao todo, 
um total de 189 artigos. Destaca-se também que, no mesmo capítulo que disciplina 
os Direitos e Garantias Individuais na CRFB/1967, tem-se o artigo de número 151 
que prevê uma espécie de suspensão destes direitos aos cidadãos que “excederem” 
alguns direitos individuais e políticos visando atentar contra a ordem democrática. 

Acerca então desta colocação do rol de Direitos e Garantias Individuais na 
parte final da CRFB/1967 pode-se influir que os mesmos não se faziam presentes ali 
por uma genuína vontade dos governantes e ciência, por parte deles, do dever 
estatal de proteger institucionalmente a dignidade humana, mas sim estavam 
porque no período posterior à Segunda Grande Guerra houve uma comoção 
internacional no que tange à edificação de estruturas de proteção aos Direitos 
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Humanos e diversos países realizaram o movimento de adimplir com estes 
documentos visando uma boa colocação diplomática no cenário internacional. 

Contudo, a ordem de disposição dos artigos numa Constituição diz muito 
acerca do caráter que um Estado assume, ou melhor, da projeção de anseios que a 
classe detentora do poder de Estado deseja imprimir no AIE. Sendo assim, 
observando-se a ordem de disposições, percebe-se que a CRFB/1967 tem suas 
prioridades mais voltadas ao caráter disciplinar adotado pelo Estado e à adaptação 
em si da burocracia que legitima a manutenção do poder de Estado à circunstância 
da Ditadura Militar.  

Prova-se o mencionado observando que, na primeira metade de artigos da 
CRFB/1967, aproximadamente, os dispositivos versam acerca do regime adotado 
pelo país, acerca da questão de símbolos nacionais, divisão de competências, entre 
outros, pois a classe dominante se ocupou muito mais de organizar as estruturas de 
manutenção de seu poder, sendo que neste cenário é esta burocracia que lhes 
conferiria mais discricionariedade em suas decisões, ao invés de priorizar os 
Direitos e Garantias Individuais, que para além de uma forma de ratificar a proteção 
estatal à pessoa humana de fato, também poderia ser uma estratégia de cativar os 
cidadãos a depositarem confiança em seu governo. Sendo assim, a disposição destes 
direitos por volta do art. 150 sintetiza que os mesmos não eram uma pauta daquele 
regime. 

Ainda acerca do artigo 150, da CRFB/1967, vale destacar que, do ponto de vista 
formal, ele se mostra enquanto um artigo pequeno, se comparado ao artigo 5º da 
CRFB/1988, pois além de seu caput, ele apresenta em seu texto apenas o número de 
35 parágrafos. O mencionado artigo 5º, por exemplo, dispõe de 78 incisos e 4 
parágrafos. 

 

3.2  Discurso e poder: o caráter dos Direitos e Garantias Individuais na 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1967 

Do ponto de vista do conteúdo abordado pelos artigos 150 e 151 da 
CRFB/1967, tem-se que o rol de Direitos e Garantias Individuais nesta Carta Magna 
foi, na verdade, um grande compilado daquilo que se via pelo mundo enquanto 
noções de Direitos Fundamentais. Porém, como já evidenciado anteriormente, a não 
priorização destes direitos acabou por transmitir também ao conteúdo de seu 
discurso positivado, um rol de escala reduzido, se comparado com outros 
compilados de Direitos Fundamentais da época. 

O caput do artigo 150 coloca como direitos protegidos pelo Estado a vida, a 
liberdade, a segurança e a propriedade e, no desenrolar dos parágrafos 
subsequentes, disciplina como essa espécie de proteção é concedida a outros 
campos intrínsecos a estes preceitos básicos. Adentrando-se à leitura do dispositivo 
legal, chamam a atenção os parágrafos direcionados à concepção de liberdade 
religiosa, de liberdade de expressão e opinião, bem como as previsões trazidas neste 
rol acerca das garantias do acusado durante o desenrolar de seu julgamento. 

O início das disposições, mais precisamente os parágrafos §1º, §2º, §3º e §4º 
do artigo 150 da CRFB/1967, disciplinam questões mais acerca da superestrutura 
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jurídica brasileira do que necessariamente referente aos indivíduos. Estes 
parágrafos iniciais atestam a igualdade que, em regra, as pessoas teriam perante à 
lei, a não obrigatoriedade de se fazer aquilo que não está disciplinado em lei como 
tal, entre outros elementos que abrem a exposição. 

Acerca da liberdade de culto, vale destacar que ela não se dá de forma plena. O 
§5º do artigo 150 da CRFB/1967 afirma que os fiéis estão livres para exercer seus 
cultos e rituais, entretanto, este direito se limita à não oposição aos bons costumes. 
Logo, temos um conceito abstrato como o de bons costumes e uma jurisprudência 
não pacificada acerca do que seria esta categoria, isto acaba por resultar então na 
reprodução de dilemas sociais do status quo no gozo deste direito. O Brasil da década 
de 1960, ainda mais que nos dias atuais, encarava como tabu as religiões que 
fugissem à moralidade cristã trazida com a colonização há tempos atrás, revelando-
se assim um limite à liberdade religiosa e invisibilidade dos cidadãos que eram 
afetados por isso. 

No que tange à liberdade de pensamento e expressão de opinião, o parágrafo oitavo 
do artigo 150 da CRFB/1967 se expressa no sentido de que 

§8º - É livre a manifestação de pensamento, de convicção política ou filosófica e a 
prestação de informação sem sujeição à censura, salvo quanto a espetáculos de 
diversões públicas, respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos que cometer. 
É assegurado o direito de resposta. A publicação de livros, jornais e periódicos 
independe de licença da autoridade. Não será, porém, tolerada a propaganda de guerra, 
de subversão da ordem ou de preconceitos de raça ou de classe. (BRASIL. 1967.) 

Assim como no caso da liberdade de culto, percebe-se que o direito à liberdade 
de pensamento e expressão também é tolido em virtude de conceitos abstratos tais 
como “abusos” deste direito. Sendo assim, a CRFB/1967 demonstra mais uma faceta 
da contradição que residia em sua construção pois o viés autoritário do grupo que a 
confeccionou, em mais de uma oportunidade, optou por instrumentalizar conceitos 
abstratos de limitação dos direitos individuais das pessoas para que o caminho para 
apreender aquelas que não se encaixavam ao disposto fosse facilitado e a 
manutenção da ordem vigente pudesse ser mais cômoda à classe dominante. 

As regulamentações acerca de procedimentos associados ao Processo Penal 
também podem ser vistos no rol de Direitos e Garantias Individuais, no que tange à 
proteção da dignidade do acusado. Por exemplo, são garantidos o direito à ampla 
defesa, assegura-se o preceito de que a pena não poderá passar da pessoa do 
acusado e que as autoridades policiais não agir de forma abusiva na condução dele. 

O capítulo se encerra com o artigo 151 onde há uma certa limitação ao gozo 
dos direitos fixados no corpo do artigo 150, de acordo com a letra da CRFB/1967, 
que dispõe que 

Art. 151 - Aquele que abusar dos direitos individuais previstos nos §§ 8º, 23. 27 e 28 do 
artigo anterior e dos direitos políticos, para atentar contra a ordem democrática ou 
praticar a corrupção, incorrerá na suspensão destes últimos direitos pelo prazo de dois 
a dez anos, declarada pelo Supremo Tribunal Federal, mediante representação do 
Procurador-Geral da República, sem prejuízo da ação civil ou penal cabível, assegurada 
ao paciente a mais ampla, defesa. 

Parágrafo único - Quando se tratar de titular de mandato eletivo federal, o processo 
dependerá de licença da respectiva Câmara, nos termos do art. 34, § 3º. (BRASIL. 1967) 
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Portanto, notam-se dois fenômenos interessantes para investigação no artigo 
supracitado. O primeiro é o fato da Carta Magna disciplinar que o abuso de direitos 
possui uma punição que seria a suspensão dos mesmos e o segundo aspecto é a 
previsibilidade de punição a atos que atentem contra a ordem democrática numa 
Carta Magna outorgada num regime ditatorial. 

A leitura mais adequada que se pode realizar acerca do que é visto no texto do 
artigo 151 é que, ainda que a CRFB/1967 em oposição à Constituição de 1988 tenha 
um viés liberal mais contido e marcado por limitações ao gozo de direitos 
individuais e ligados à dignidade da pessoa humana, há uma tentativa empreendida 
de aparentar continuidade aos preceitos cidadãos trazidos pela Constituição 
Brasileira de 1946, de forte viés liberal, e também uma ação de aparentar que a 
trajetória jurídica brasileira estaria, de certa forma, acompanhando os avanços do 
cenário internacional no que tange à implementação e valorização dos Direitos 
Fundamentais. 

Contudo, o entrave para que esta ideia se desse de forma plena era justamente 
a caracterização que os detentores do poder de Estado imprimiram na ossatura 
estatal e institucional brasileira à época, empreendendo uma ditadura e adaptando 
os organismos nacionais a este novo modus operandi. Então, tinha-se por um lado a 
positivação que atendia em determinado grau à liberdade individual, mas em 
contrapartida, o arranjo político-estatal iniciado em 1964 exigia que esta liberdade 
não se desse de forma plena, para que a garantia do interesse da classe que estava 
por trás desta ditadura se efetivasse. Para tal, consegue-se observar que o legislador 
de 1967 instrumentalizou fortemente conceitos abstratos como bons costumes e 
ordem democrática para instituir uma vigilância que se justificasse perante à 
institucionalidade brasileira. 

 

4.  Os Direitos e Garantias Individuais na Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 

A proposta deste capítulo é analisar os intercâmbios entre a perspectiva conjuntural 
do cenário histórico brasileiro onde se desenrolou o desenvolvimento da 
CRFB/1988, bem como, realizar uma leitura social dos componentes individuais e 
partidários da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais na ANC 1987 – 
1988. Esta subcomissão era vinculada à Comissão da Soberania e dos Direitos e 
Garantias do Homem e da Mulher e foi responsável pela elaboração do art. 5° da 
atual Constituição brasileira. 

Há de se perceber através da combinação entre o momento histórico de 
transição do Estado para a realidade da Nova República e a composição da referida 
subcomissão, que a faceta atribuída ao discurso jurídico na redação dos Direitos e 
Garantias Individuais no Brasil expõe uma conciliação ideológica entre o 
Liberalismo e o Conservadorismo. Esta conciliação revela os atores hegemônicos na 
produção do texto-base para a atuação do AIE jurídico. 
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4.1  A Nova República e a manutenção da autocracia burguesa 

A CRFB/1988 é o marco de encerramento da nova modulação que ganha o 
Estado brasileiro, ela representa o documento que viria a substituir o modelo de 
regência nacional autoritária representado pela Ditadura Militar (1964 – 1988) e 
disciplinar, através da positivação normativa, o perfil da Nova República. 

Na obra De Sarney a Collor: reformas políticas, democratização e crise (1985 – 
1990), David Maciel aponta como o processo político que definiu as diretrizes 
constitucionais contemporâneas rompe com parte da lógica operacionalizada pelo 
governo autoritário dos militares mas mantém e legitima algumas convenções vistas 
no mesmo. 

É fundamental se entender que a Assembleia Nacional Constituinte 1987 – 
1988 corroborou para a elevação da autocracia burguesa no Estado brasileiro 
através do Direito e, sendo os Direitos e Garantias Individuais, um dos principais 
componentes do rol de direitos fundamentais das constituições democráticas vistas 
mundo à fora após a Segunda Grande Guerra (1939 – 1945), ele é capaz de 
representar em seu discurso, a ideologia da classe que o formulou e que é a principal 
interessada em sua reprodução. 

De acordo com Maciel (2012, p. 297), o encabeçamento da direção dos 
trabalhos na ANC 1987 – 1988 pelo bloco conservador, representado pelo governo 
e pelo “Centrão”, foi um dos pontos centrais para que o progressismo que seria 
projetado na nova Carta Magna fosse mitigado. O movimento visto pela oposição no 
cenário foi o de tentar uma conciliação com os interesses liberais para que houvesse 
uma garantia de não se perder algumas conquistas frente à bancada conservadora. 
Portanto, o balanço que se pode fazer é que as duas frentes de pensamento que 
tiveram destaque no processo foram o Liberalismo e o Conservadorismo. 

Como já posto, o discurso jurídico enquanto uma produção dos embates de 
classe (NEDER, G. 1995, p. 13 – 14), e que confere à classe que tiver hegemonia em 
seu processo de formulação a ampla vantagem de projeção dos seus interesses nas 
sociabilidades vinculadas a este processo, no cenário da CRFB/1988 privilegiou o 
interesse da classe favorável à manutenção da Ordem Burguesa. Ainda acerca dos 
privilégios legados neste processo, David Maciel infere que 

Os militares reforçaram ainda mais seu papel tutelar, emergindo como os grandes 
vencedores do processo constituinte e assumindo uma postura de crescente 
intervencionismo na dinâmica política. A crise dos grandes partidos, principalmente 
PMDB e PFL, a debilitação do “Centrão” após a promulgação da Constituição, 
fragilizando a sustentação política do governo no Congresso, e o avanço dos partidos de 
esquerda nas eleições de 1988 criaram as bases para o apogeu da tutela militar e a piora 
da situação cesarista. (MACIEL, D. 2012, p. 298) 

Para além do demonstrado, Maciel (2012, p. 298) ainda contribui com a 
exposição de que as mudanças apresentadas e aprovadas na ANC 1987 – 1988, 
apesar de apresentarem avanços, mantiveram o cerne político já utilizado pelo 
regime autoritário que antecedeu à Nova República. Portanto, apesar de no novo 
cenário se ter avanços no que tange à liberdade de organização política e à liberdade 
de imprensa, por exemplo, teve-se, por outro lado, a manutenção de práticas 
políticas tradicionais como o patrimonialismo e o oligarquismo. 
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4.2  Análise político-social da composição da subcomissão dos Direitos 
e Garantias Individuais na Assembleia Nacional Constituinte de 
1987 – 1988  

A análise político-social dos membros da Subcomissão dos Direitos e Garantias 
Individuais consiste na identificação, primeiramente, da divisão de vagas para 
deputados constituintes titulares da subcomissão entre partidos e, posteriormente, 
na investigação de informações acerca do gênero, da área de formação, da atuação 
profissional e unidade de federação de origem de cada deputado. Estas proposições 
se mostram relevantes para que se possa fazer uma leitura do poderio partidário e 
de classe envolvido na produção do discurso jurídico daquele que veio a ser o art. 5° 
da CRFB/1988. 

A divisão de cadeiras, incluindo o quantitativo percentual do que tal divisão 
representava, resultou no seguinte cenário: maioria quantitativa do PMDB 
(47,61%), com o número de 10 deputados titulares entre as 21 vagas da 
subcomissão, e uma fragmentação entre o número de vagas restantes entre o PFL (5 
cadeiras – 23,8%) e o PDS (3 cadeiras – 14,28%), bem como, PDT, PTB e PL, com 1 
cadeira (4,77%) cada. 

Gráfico 1. Distribuição de cadeiras na Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais na 
Assembleia Nacional Constituinte 1987 – 1988. 

 

Inicialmente, percebe-se o favorecimento do interesse liberal nesta 
conjuntura. Em referência às ideias trabalhadas por Rafael Machado Madeira no 
artigo A atuação de ex-arenistas e ex-emedebistas na Assembleia Nacional 
Constituinte, que expõe a tendência de ex-arenistas a se posicionarem de forma 
conservadora em situações consideradas mais polêmicas nos debates 
proporcionados pela Assembleia Nacional Constituinte de 1987 – 1988 (ANC 1987 
– 1988).  

A explicação dada para esta contenção política dos conservadores ex-arenistas 
na Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais se dá por dois fatores. O 
primeiro seria pela pouca expressividade quantitativa, visto que o total de ex-
arenistas era de apenas 04 deputados entre os 21 deputados titulares, 
aproximadamente 19,04% do total. O segundo fator seria a tendência geral, vista na 
ANC 1987 – 1988, de coalizão política do interesse liberal-conservador. Portanto, o 
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favorecimento do liberalismo nas deliberações é provado em virtude da perspectiva 
de aliança dos interesses dos liberais com os conservadores e, num cenário 
controverso onde a conciliação não fosse viável, eles detinham a maioria 
quantitativa.  

No cenário descrito, de acordo com Madeira (2011, p. 202) foi possível 
observar também que os deputados conservadores, na ANC 1987 – 1988, 
apresentaram uma postura muito mais reativa, isto é, de defesa das sociabilidades 
já postas na organização do Estado contemporânea à época deste evento histórico, 
do que proativa, que seria uma postura menos defensiva e mais combativa no que 
tange à instauração de seus anseios e interesses de classe. Entre os deputados 
remanescentes da extinta ARENA que participaram da composição da Subcomissão 
dos Direitos e Garantias Individuais estão: Antônio Mariz (à época, filiado ao PMDB), 
Darcy Pozza (à época, filiado ao PDS), José Fernandes (à época, filiado ao PDT) e José 
Mendonça Bezerra (à época, filiado ao PFL). Contudo, vale destacar que os ex-
arenistas, apesar de figurarem em minoria quantitativa na referida subcomissão, 
conseguiram ocupar espaços de destaque nela, sendo Antônio Mariz o presidente da 
mesma e Darcy Pozza, o relator. 

Por fim, neste ponto da atuação de ex-arenistas na subcomissão e, em geral, na 
ANC 1987-1988; é importante mencionar que, com a extinção da ARENA, os 
políticos que outrora a integravam promoveram uma dispersão entre diversos 
partidos. Acerca disso, infere-se que foi um movimento que revela a ideia simbólica 
de representar o fim da dicotomia incentivada pela recém acabada Ditadura Militar 
(1964 – 1985). Com base nisso, não se via estes políticos conservadores filiados em 
massa a um grande partido que representasse os interesses do conservadorismo, 
mas sim a distribuição deles por partidos distintos.  

O ponto de análise acerca do perfil individualizado de cada deputado titular da 
Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais foi possibilitada mediante à coleta 
de informações acerca da UF de origem dos deputados, seu grau de escolaridade, 
profissão e gênero, conforme pode ser visto na tabela que segue. 

 

Tabela 1. UF de origem, grau de escolaridade e profissão dos deputados titulares da Subcomissão 
dos Direitos e Garantias Individuais 

 

PARLAMENTAR UF PROFISSÃO ÁREA DE FORMAÇÃO 

Délio Braz (PMDB) GO Empresário, agrimensor e 
corretor 

Direito 

Antônio Câmara (PMDB) RN Advogado Direito 

Antonio Mariz (PMDB) PB Promotor de justiça, 
advogado 

Direito e Ciência Política 

Djenal Gonçalves (PDS) SE Médico e professor Medicina 

Joaquim Haickel (PMDB) MA Escritor, advogado, jornalista 
e comunicador 

Direito 

José Mendonça de Morais 
(PMDB) 

MG Professor, advogado e 
empresário 

Direito e pós-graduação 
em Pedagogia 
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José Viana (PMDB) RO Servidor Público Escola técnica 

Lúcia Vânia (PMDB) GO Jornalista Jornalismo, com pós em 
Ciência Política e História 
da Arte 

Maguito Vilela (PMDB) GO Advogado Direito 

Raul Belém (PMDB) MG Empresário Direito 

Jairo Azi (PFL) BA Médico Medicina 

Lúcia Braga (PFL) PB Assistente Social Serviço Social e Direito 

Jonival Lucas (PFL) BA Administrador Não Informado 

José Mendonça Bezerra (PFL)  PE Advogado, pecuarista, 
avicultor e empresário 

Direito 

Costa Ferreira (PFL) MA Professor, torneiro mecânico 
e advogado 

Direito e Ciências Sociais 

Darcy Pozza (PDS) RS Economista, contador e 
empresário 

Economia 

Narciso Mendes (PDS) AC Comerciário, empresário e 
engenheiro 

Engenharia Civil 

Ubiratan Spinelli (PDS) MT Empresário Direito 

José Fernandes (PDT) AM Professor e economista Economia 

Dirce Quadros (PTB) SP Assessora e bióloga Biologia 

José Carlos Coutinho (PL) RJ Empresário, geólogo e 
servidor público 

Geologia 

 

Diante do ilustrado, tem-se que os deputados titulares da subcomissão 
correspondiam a um cenário de pessoas privilegiadas socialmente, visto que a 
maioria esmagadora possuía formação em nível superior, com exceção dos 
deputados José Viana (PMDB), cuja formação foi finalizada em escola técnica e o 
deputado Jonival Lucas (PFL), cuja formação não se tem informação. Entretanto, dos 
20 deputados dos quais se dispõe de informação acerca da formação, 19 deles são 
graduados e, desses 19, 10 são formados em Direito, este número corresponde a 
50% dos deputados dos quais se possui informação. 

A formação em Direito pode ser problematizada de diversas formas, seja pelo 
viés elitista representado pelo curso que, apesar de ter iniciado uma popularização 
a partir da década de 1960 no Brasil, ainda era dominado por homens de classe 
média e média-alta; ou pelo fato da dimensão pragmática que pôde ser vista nos 
discursos sobre a importância dos Direitos Fundamentais na esfera constitucional, 
proferidos e motivados pelos deputados formados na área. 

Por fim, podemos destacar o perfil da subcomissão enquanto uma reprodução 
das querelas estruturais vistas no status quo, onde mulheres eram minoria, as 3 
deputadas desta subcomissão (14,28% do total de titulares) eram Dirce Quadros (à 
época, filiada ao PTB), Lúcia Braga (à época, filiada ao PFL) e Lúcia Vânia (à época, 
filiada ao PMDB); e, em geral, as pessoas ali reunidas não representavam o perfil da 
população brasileira, principalmente no que tange a grau de escolaridade, 
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mostrando assim a afirmação da política enquanto espaço de exclusão de 
manutenção estrutural. 

 

4.3  Disposições gerais acerca da participação popular no processo de 
confecção do rol de Direitos e Garantias Individuais na CRFB/1988 

O movimento de promulgação de uma nova Constituição, após 21 anos de 
regime autoritário no Brasil, mexeu não apenas com as classes dominantes do 
poderio decisório, mas também com os movimentos populares e sindicais, que 
gostariam de participar ativamente. Discussões nesse sentido foram traçadas, como 
se pode ver na ata na 2ª reunião da subcomissão, onde a deputada Abigail Feitosa (à 
época, filiada ao PMDB), que não era titular da subcomissão, indagou acerca da 
possibilidade de cada deputado titular poder tirar um período curto de tempo e, 
portanto, pausa nos trabalhos da subcomissão, para consultarem aos anseios de 
suas bases e levar tais ideias à discussão parlamentar. A primeira vice-presidente da 
subcomissão, a deputada Lúcia Vânia (PMDB) respondeu à tal proposta num sentido 
mais utilitário de que talvez não valesse a pena tal investimento sem que se 
obtivesse um ganho pragmático maior, posição que saiu favorecida.  

A deliberação se deu favorável a um retorno às bases, contudo, este retorno 
seria feito por apenas um constituinte da subcomissão, que montaria uma delegação 
para realizar tal atividade. Ainda acerca das perspectivas de participação, observou-
se a realização de audiências públicas envolvendo entidades como a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), por exemplo, além da realização 
de audiências com expositores notáveis, como o professor Cândido Mendes.  

Sendo assim, nota-se que apesar do intuito de engajamento político ter 
aumentado consideravelmente nos movimentos populares, os mesmos estiveram à 
margem do processo de elaboração constitucional e, ainda que se tenha produzido 
uma constituição cidadã, percebe-se nela o que David Maciel (2012, p. 297), em sua 
obra De Sarney a Collor: reformas políticas, democratização e crise (1985 – 1990), 
chamou de arranjo funcional de manutenção da autocracia burguesa. Este diálogo é 
também inerente à ideia inicialmente esboçada à luz do pensamento de Louis 
Althusser, do aparelho de Estado enquanto uma estrutura que depende destes 
agentes movidos pelo interesse de classe para perpetuar o status quo. 

 

Considerações finais 

Diante do exposto, vê-se que o poder de Estado enquanto uma ferramenta em 
constante disputa social e, historicamente dominado pela classe burguesa, é o que 
determina o regimento de diretrizes sociais e normativas em todo o arranjo de 
vivências. Neste trabalho pôde ser vista a forma como o discurso jurídico carrega 
em sua positivação as marcas dos processos políticos que o precedem e projetam 
também o interesse de classe durante sua vigência, moldando as sociabilidades à luz 
do previsível e desejado pelos detentores do poder de Estado. 

Sendo assim, sopesa-se o interesse de classe e a conjuntura de 
instrumentalização do Direito enquanto AIE e AE capaz de se colocar enquanto parte 
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importante da superestrutura. Viu-se portanto, que a Ditadura Militar Brasileira 
apresentou imenso caráter autoritário, porém, a tentativa de se manter uma imagem 
tida como desejável dos Direitos Fundamentais, revelando em certo grau um viés 
liberal, ainda se manteve ali. Isto é, a simbologia que os artifícios de proteção 
institucional à neutralidade e ao indivíduo era um mote de força grande, o que se fez 
entender o esforço do legislador de 1967 em transpassar estes valores, ainda que a 
CRFB/1967 estivesse inserida num contexto onde os detentores do poder de Estado 
deixavam sua discricionariedade mais explícita ao limitar o gozo destes direitos aos 
cidadãos. 

No caso da CRFB/1988 tem-se condição diversa, pois o período da História do 
Brasil que permeou a promulgação da mesma, isto é, a chamada redemocratização 
empreendida na década de 1980, exigiu outra abordagem. Neste caso, o legislador 
precisava demonstrar apreço explícito aos ditames da perspectiva jurídica liberal e 
tal constatação embasa-se tanto na solidificação dos Tratados Internacionais de 
Direitos Humanos quanto na consolidação das constituições democráticas que 
eclodiram em diversas partes do mundo em sucessão às regulamentações legadas 
por regimes autoritários. 

Partindo desta premissa e de um processo diferenciado daquele que foi visto 
na produção da CRFB/1967, truncado e mitigando a participação popular, tem-se 
que a boa recepção da CRFB/1988 se deu porque o povo brasileiro também se sentia 
parte do arranjo que lhe produziu. Seja através da participação para escolher os 
deputados constituintes da ANC/1987 ou pela participação de movimentos sociais, 
a sensação de que o povo integrou este processo foi uma narrativa solidificada, o 
que conferiu mais credibilidade. De fato, a CRFB/1988 se mostra menos truncada 
que sua antecessora, principalmente no que tange ao fato desta, além de ser fruto de 
um processo, em tese, democrático, não apresentar limitações objetivas em seu 
texto legal no que tange ao gozo dos Direitos e Garantias Individuais e Coletivos. 

A análise do discurso jurídico em ambos os cenários propostos, deixa então 
como lição a necessidade de metamorfose de abordagem da positivação normativa, 
entretanto, deve-se observar que esta é produto das condições que a classe 
dominante dispõe no controle do poder de Estado. É evidente, por exemplo, que nas 
condições em que o poder de Estado esteja sendo exercido de forma mais 
autoritária, o esforço do legislador para tornar esta legislação mais palatável ao 
cidadão e público-alvo direto destas disposições será melhor, pois paralelamente a 
isto, a demanda de apoio popular dos detentores do poder de Estado para 
manutenção de sua autocracia será menor, tendo em vista a maior detenção de 
controle dos AIE e AE na perspectiva centralizada. 

No caso de um cenário onde a classe dominante necessita de imputar no 
imaginário coletivo o sentimento de pertença objetivando que os cidadãos 
advoguem em prol de causas que, ainda que ocultas a eles, contribuam para a 
manutenção do poder de Estado na mão desta classe. Logo, percebe-se que o grau 
com que o imaginário e viés liberal é utilizado, varia a medida que a classe 
dominante necessita de ganhar em seu público-alvo alguma perspectiva de 
aprovação ou apoio. 

Por fim, destaca-se que os valores firmados na trajetória jurídica 
contemporânea, principalmente no que tange aos Direitos Humanos em si, não 
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obstam a abordagem liberal, visto que toda a construção individualista e de proteção 
estatal a ação e vivência humana já reforçam tais raízes. Contudo, é necessário que 
se tenha ênfase no ponto de que a construção dos costumes de valorização de 
valores como eficácia, neutralidade e antagonismo da perspectiva coletiva, são 
instrumentos encontrados pelo legislador para que a classe não detentora do 
controle dos AIE e AE contribuam para a manutenção silenciosa da autocracia 
burguesa. 
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