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O LEGADO ANTIDEMOCRÁTICO DOS FEDERALISTAS ESTADUNIDENSES NO 

DESENHO INSTITUCIONAL BRASILEIRO: Uma análise dos manuais de Direito 

Constitucional 

 

 

RESUMO 

 

 

Diferentemente do que é usualmente mencionado em alguns clássicos da Ciência Política e do 

Direto, observa-se que a redação final da constituição estadunidense de 1787, em vigor até 

hoje, não representa uma inspiração democrática para o constitucionalismo brasileiro. Da 

mesma forma, uma leitura sistemática dos manuais brasileiros de direito constitucional desde 

o final do século XIX até os dias atuais demonstra como é percebida a influência dos 

federalistas na ordem jurídico-institucional local ao longo da história, ou seja, de qual maneira 

e com qual nível de criticidade os constitucionalistas brasileiros compreendem o arranjo 

institucional de origem estadunidense. A narrativa realizada nas diferentes obras e as 

omissões evidenciadas sobre a referida inspiração estrangeira ajudam a compreender o motivo 

pelo qual tantos institutos foram cristalizados no pensamento constitucional e político do país, 

como também entender o viés antidemocrático de nosso modelo de Estado. Entre outubro de 

1787 e abril de 1788 uma série de artigos foi publicada nos jornais da cidade de Nova Iorque, 

de autoria de James Madison, Alexander Hamilton e John Jay, no intuito de subsidiar os 

argumentos dos que defendiam a promulgação do texto final da constituinte estadunidense na 

Filadélfia. Posteriormente, os artigos foram reunidos em um livro publicado com o título “O 

Federalista”, tornando-se uma obra paradigmática e exercendo forte influência na elaboração 

das constituições escritas de todo o mundo, em especial, na América Latina. Seguindo a 

tradição moderna e liberal, os constituintes da Carta Magna brasileira de 1988, assim como 

foi feito com os documentos constitucionais de 1891, 1934 e 1946, consagraram vários 

institutos da tradição dos federalistas estadunidenses. Dessa forma, é possível mencionar os 

seguintes institutos: o sistema bicameral para o poder legislativo, o sistema federativo de 

divisão do poder entre a União e os estados, o princípio da divisão dos poderes com o sistema 

de freios e contrapesos, formas de nomeação da corte suprema do judiciário com competência 

de guardiã da Constituição, o presidencialismo etc. Nesse sentido, importa analisar as origens 

do pensamento filosófico-político estadunidense, bem como o processo revolucionário que 

desencadeou a proclamação da independência das treze colônias britânicas para compreender 

como surgiu a ordem constitucional elaborada pela convenção da Filadélfia e as disputas de 

interesses que motivaram o debate entre os federalistas e os antifederalistas. 

 

Palavras-chave: Federalistas estadunidenses; Direito Constitucional brasileiro; Democracia. 



  

EL LEGADO ANTIDEMOCRÁTICO DE LOS FEDERALISTAS ESTADUNIDENSE 

EN EL DIBUJO INSTITUCIONAL BRASILEÑO: un análisis de los manuales de 

Derecho Constitucional 

 

 

RESUMEN 

 

 

Diferentemente de lo que es usualmente mencionado en algunos clásicos de la Ciencia 

Política y del Derecho, se observa que la redacción final de la constitución estadounidense de 

1787, en vigor hasta hoy, no representa una inspiración democrática para el 

constitucionalismo brasileño. De la misma forma, una lectura sistemática de los manuales 

brasileños de derecho constitucional desde el final del siglo XIX hasta los días actuales 

demuestra cómo es percibida la influencia de los federalistas en el orden jurídico-institucional 

local a lo largo de la historia, o sea, de qué manera y con qué nivel de criticidad los 

constitucionalistas brasileños comprenden la disposición institucional de origen 

estadounidense. La narrativa realizada en diferentes obras y las omisiones evidenciadas sobre 

la referida inspiración extranjera ayudan a comprender el motivo por el que tantos institutos 

fueron cristalizados en el pensamiento constitucional y político del país, como también 

entender el sesgo antidemocrático de nuestro modelo de Estado. Entre octubre de 1787 y abril 

de 1788, una serie de artículos fue publicada en los periódicos de la ciudad de Nueva York, de 

autoría de James Madison, Alexander Hamilton y John Jay, con el objetivo de subsidiar los 

argumentos de los que defendían la promulgación del texto final de la constituyente 

estadounidense en Filadelfia. Posteriormente, los artículos fueron reunidos en un libro 

publicado con el título “El Federalista”, convirtiéndose en una obra paradigmática que 

ejercería fuerte influencia en la elaboración de las constituciones escritas de todo el mundo, en 

especial, en América Latina, como también lo hizo el propio texto constitucional. Siguiendo 

la tradición moderna y liberal, los constituyentes de la Carta Magna brasileña de 1988, así 

como fue hecho con los documentos constitucionales de 1891, 1934 y 1946, consagraron 

varios institutos de la tradición de los federalistas estadounidenses. En ese sentido, es posible 

mencionar los siguientes institutos: el sistema bicameral para el poder legislativo, el sistema 

federativo de división del poder entre la Unión y los estados, el principio de la división de 

poderes con el sistema de frenos y contrapesos, formas de nominación de la corte suprema del 

Poder Judicial con competencia de guardián de la Constitución, el presidencialismo, etc. De 

esa manera, es importante analizar los orígenes del pensamiento filosófico político 

estadounidense, así como el proceso revolucionario que desencadenó la proclamación de la 

independencia de las trece colonias británicas para comprender como surgió el orden 

constitucional elaborado por la convención da Filadelfia y las disputas y los intereses que 

motivaron el debate entre los federalistas y los anti-federalistas. 

 

Palabras clave: Federalistas estadounidenses. Derecho Constitucional brasileño. Democracia. 

 



  

THE ANTIDEMOCRATIC LEGACY OF US AMERICAN FEDERALISTS IN 

BRAZILIAN INSTITUTIONAL DESIGN: An analysis of the Constitutional Law 

handbooks 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Differently from what is usually mentioned in some classics of Political Science and Law, it is 

observed that the final redaction of the US American Constitution of 1787, still in force, does 

not represent a democratic inspiration for Brazilian constitutionalism. 

In the same way, a systematic reading of the Brazilian constitutional law handbooks from the 

end of the 19th century to the present day shows how the influence of federalists in the local 

legal-institutional order is perceived throughout history, that is, in what way and with what 

level of criticism the Brazilian constitutionalists understand the US American institutional 

arrangement origin. The narrative carried out in the different works and the omissions 

evidenced on the aforementioned foreign inspiration helps to understand the reason why so 

many institutes were crystallized in the constitutional and political thought of the country, as 

well as to understand the anti-democratic bias of our state model. Between October 1787 and 

April 1788, James Madison, Alexander Hamilton and John Jay published a series of articles in 

the New York City newspapers in order to support the arguments of those who advocated the 

promulgation of the final text of the US American Convention in Philadelphia. Subsequently, 

the articles were collected in a book published under the title "The Federalist", becoming a 

paradigmatic work and exerting a strong influence in the elaboration of written constitutions 

of the entire world, especially in Latin America, as was the constitutional text itself. 

Following the modern and liberal tradition, the constituents of the Brazilian Constitution of 

1988, as well as the constitutional documents of 1891, 1934 and 1946, consecrated several 

institutes of the US American federalist tradition. In this sense, it is possible to mention the 

following institutes: The bicameral system for the legislative power, the federative system of 

power division between the “federal union” and the states, the principle of powers division 

with the checks and balances system, the appointment system to the Supreme court with the 

competence of guardian of the Constitution, presidentialism etc. 

For these reasons, it is important to analyze the origins of US American philosophical-

political thought as well as the revolutionary process that triggered the proclamation of the 

independence of the thirteen British colonies to understand how the constitutional order was 

elaborated by the Philadelphia Convention and the disputes of interests that motivated the 

debate between the federalists and the anti-federalists. 

 

Keywords: US Federalists; Brazilian Constitutional Law; Democracy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Entre outubro de 1787 e abril de 1788, uma série de artigos foi publicada nos jornais 

da cidade de Nova Iorque, assinados com o pseudônimo coletivo Publius. Posteriormente, os 

artigos foram reunidos em um livro publicado com o título “O Federalista”, tornando-se, 

desde sua primeira edição, uma importante obra para o pensamento constitucional dos Estados 

Unidos. Tanto é assim que os três verdadeiros autores da referida obra exerceram grande 

influência na institucionalidade do país após a promulgação da Constituição, oriunda da 

Convenção da Filadélfia: 

 

Após a ratificação da Constituição, a presença dos autores de “O Federalista” 

na vida política norte-americana mantém-se de suma importância. Hamilton 

foi o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos e um dos principais 

conselheiros políticos do presidente George Washington, a quem também 

esteve ligado John Jay, o primeiro presidente da Corte Suprema, Madison, 

junto com Jefferson, liderou a formação do Partido Republicano, pelo qual 

veio a ser eleito o quarto presidente dos Estados Unidos em 1808 

(LIMONGI, 1994, p. 246). 

 

Ocorre que o desenho institucional-jurídico proposto pelos federalistas se tornou uma 

referência não só para os Estados Unidos, mas também para todo o mundo, sendo uma das 

obras que mais influenciou o pensamento constitucionalista do Ocidente, conforme explanado 

pela professora de Ciência Política da Universidade de York, em Toronto, Ellen Meiksins 

Wood: “se as instituições políticas americanas não chegaram a ser imitadas por toda parte, a 

experiência americana deixou um legado universal” (2011, p. 185). 

A ideia da publicação dos artigos em jornais da época foi motivada pela necessidade 

de ampliar a divulgação e tentar criar um consenso em torno do que fora decidido na 

Convenção da Filadélfia entre 25 de maio e 17 de setembro do ano de 1787, sobretudo em 

Estados como o de Nova York, onde a nova constituição enfrentava maior resistência. 

Portanto, a obra O Federalista reúne o essencial do pensamento que saiu vitorioso e que deu 

cabo à Constituição dos Estados Unidos da América. 

Nesse sentido, na primeira parte do presente trabalho, analisam-se criticamente as 

origens do pensamento filosófico-político estadunidense, bem como o processo 

revolucionário que desencadeou a proclamação da independência das treze colônias 

britânicas, para compreender se, de fato, a redação final da Carta Magna proposta pelos 

federalistas representou uma inspiração democrática para o constitucionalismo. 

Dentro da lógica de sistema de freios e contrapesos entre os poderes do Estado e sob 
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a justificativa de que numa República o risco do legislativo se sobrepor aos demais se 

avoluma, os federalistas defenderam o sistema bicameral para as funções legiferantes, 

surgindo assim o Senado, para moderar a atuação da Câmara dos Deputados, que naquela 

ocasião era a única eleita por voto direto dos cidadãos. Hodiernamente, muitos dos institutos 

adotados pelos federalistas para a formulação da Constituição estadunidense de 1787 são 

vistos como questões indispensáveis e até mesmo naturalizadas de um modelo democrático de 

Estado. O que conhecemos hoje como representação política pode ser de fundamental 

influência dos Estados Unidos, conforme Wood, “os americanos então, apesar de não terem 

inventado a representação, podem receber o crédito pelo estabelecimento de uma ideia 

constitutiva essencial da democracia moderna: a identificação desta com a alienação do 

poder” (2011, p. 187-188). 

Porém, a visão hegemônica de parte da Ciência Política e do Direito, que aponta o 

modelo federalista moderno como a forma mais perfeita possível de um Estado democrático, 

deve ser problematizada, sobretudo, quando se verifica que a herança institucional dos 

federalistas promoveu o efeito de aprofundamento do quadro social de desigualdades e 

diminuição da participação popular na tomada de decisões. 

Considera-se como paradigma hegemônico toda linha de pensamento que promove a 

interpretação do modelo de estado constitucional federalista como sinônimo de democracia e 

participação popular. Além da referida problematização de perspectiva, buscar-se-á perceber 

quais os mecanismos institucionais presentes na Constituição estadunidense e seus respectivos 

discursos legitimadores, bem como sua relação com a participação popular nas decisões 

políticas. 

Portanto, buscou-se analisar historicamente o processo de independência dos Estados 

Unidos da América e o posterior movimento dos federalistas para a promulgação da 

Constituição de 1787, no sentido de evidenciar quais foram os reais valores que influenciaram 

a consolidação do modelo estatal pretendido pelos federalistas, além de compreender a 

associação entre a forma federalista de Estado e a democracia, que se coloca como 

paradigmática no campo do Direito e por diversos autores da Ciência Política. 

Ato contínuo, a pesquisa partiu para análise do pensamento constitucional brasileiro 

através da análise de diversos autores do campo do Direito ao longo da história brasileira, no 

sentido de identificar como aparece e se desenvolve, sob a ótica da doutrina jurídica 

brasileira, a inspiração do modelo estatal dos federalistas no país. 

Sabe-se que a influência dos federalistas no pensamento constitucional brasileiro é 

bastante antiga, sendo anterior à Constituição imperial de 1824, mas foi a Constituição 
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republicana de 1891 que representou uma verdadeira cópia do modelo estadunidense, o que se 

repetiu, em muitos quesitos, nas constituições posteriores até a atual. 

A partir da perspectiva metodológica utilizada por Vitullo (2007), a construção do 

presente objeto visa levar em conta a posição das classes não proprietárias (grupos não 

dirigentes) no processo histórico dos Estados Unidos no período posterior à independência do 

país e como foi possível o alijamento dessas classes diante do quadro institucional inaugurado 

pela constituição elaborada pelos federalistas. 

A pesquisa partiu de levantamento bibliográfico (artigos científicos e livros 

acadêmicos) sobre o tema, seguindo uma linha expositivo-descritiva, abarcando os processos 

históricos que culminaram na elaboração do arcabouço estatal dos federalistas. Foi realizada a 

análise do pensamento constitucional brasileiro construído historicamente em consonância 

com o paradigma institucional estadunidense. 

Em termos metodológicos, pretendeu-se realizar um apanhado analítico-avaliativo 

que contemplasse uma visão contra-hegemônica do objeto estudado, considerando que é 

função do pesquisador questionar a própria área de pesquisa para que seja possível realizar 

avanços no campo (BOURDIEU, 1999). Mesmo tratando-se de uma pesquisa bibliográfica, 

tornou-se pertinente a relativização do que é familiar e exótico (VELHO, 1981), considerando 

a proposta de se realizar o estranhamento de visões amplamente difundidas, mas que não 

correspondem à realidade histórica, como é caso da associação indevida entre o pensamento 

dos federalistas e a democracia. 

A elaboração do presente trabalho não pretendeu esgotar o tema da assimilação do 

pensamento institucional dos federalistas estadunidenses no Brasil, tendo em vista que não 

seria possível, no momento, realizar um levantamento completo de tudo que fora produzido 

na literatura jurídica sobre o assunto. Porém, realizou-se um recorte teórico que evidencia 

como a narrativa enaltecedora da experiência constitucional estadunidense foi se cristalizando 

entre os juristas brasileiros ao longo da história. Assim, optou-se por analisar nomes 

consagrados da história do constitucionalismo do país, acadêmicos pesquisadores da área do 

direto constitucional, juristas que exerceram ou exercem cargos destacados na 

institucionalidade do país e, também, autores de grande apelo comercial, cujas obras, embora 

possam pecar por falta de profundidade, conseguem alcançar a comunidade jurídica do país 

de maneira massiva, desempenhando um papel ideológico de formar a mentalidade de grande 

parte dos estudantes de Direito e, consequentemente, influenciar os discursos em outros 

campos, como a mídia e a população em geral. 

Dentre os autores que foram citados ao longo do trabalho, podem ser mencionados: 
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Walber de Moura Agra. Advogado, procurador do Estado de Pernambuco e professor da 

Universidade Federal de Pernambuco; Cleber Francisco Alves. Defensor público do Estado 

do Rio de Janeiro e professor universitário; Aliomar de Andrade Baleeiro (1905-1978). Foi 

jurista, deputado federal pela Bahia pelo Estado da Guanabara e ministro do Supremo 

Tribunal Federal (1965-1975); Celso Ribeiro Bastos (1938-2003). Foi jurista, professor de 

Direito Constitucional na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; Paulo Bonavides. 

Um constitucionalista brasileiro e professor emérito da Universidade Federal do Ceará; Paulo 

Gustavo Gonet Branco. Subprocurador-geral da República e professor fundador do Instituto 

Brasileiro de Direito Público; Gilmar Ferreira Mendes. Ministro do STF desde o ano de 2002; 

Luís Roberto Barroso. Foi advogado e hoje é ministro do STF desde 2013 e professor titular 

da Universidade Estadual do Rio de Janeiro; Pedro Calmon Moniz de Bittencourt (1922-

1985). Foi um constitucionalista brasileiro e professor universitário; Araújo Castro. Já 

falecido, foi juiz Federal no Estado do Maranhão; Amaro Cavalcanti Soares de Brito (1849-

1922). Foi jurista brasileiro, um dos autores da Constituição de 1891, ministro do STF (1906-

1914), prefeito do Rio de Janeiro e Ministro da Fazenda; Alexandre Duque de Miranda 

Chaves. Advogado e pesquisador na área de Direito Constitucional; Dirley da Cunha Júnior. 

Doutor e professor da Universidade Federal da Bahia; Bernardo Gonçalves Fernandes. Doutor 

em Direito Constitucional e professor da Universidade Federal de Minas Gerais; Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho. Professor titular da Universidade de São Paulo, foi Ministro da 

Justiça (1969-1970) e Vice-governador do Estado de São Paulo (1975-1979); Luiz Pinto 

Ferreira (1918-2009). Professor da Faculdade de Direito do Recife (UFPE), Senador da 

República (1962-1963); Janice Helena Ferreiri Morbidelli. Doutora em direito e professora 

das Faculdades Metropolitanas de Campinas; Afonso Arinos de Melo Franco (1868-1916). 

Jurista brasileiro, deputado federal, senador e Ministro de Estado das Relações Exteriores; 

Sahid Maluf. Já falecido, foi jurista brasileiro; Oswaldo Aranha Bandeira de Mello (1908-

1980). Foi advogado, promotor público, magistrado e professor universitário; Alexandre de 

Morais. Foi promotor público, ministro da justiça e atualmente é ministro do STF e professor 

da Universidade de São Paulo; José Afonso da Silva. Foi professor titular da Universidade de 

São Paulo e procurador aposentado do Estado de São Paulo; José Soriano de Souza (1833-

1895). Foi professor de Direito Público e Constitucional da Faculdade de Direito do Recife; 

André Ramos Tavares. Professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; Alberto 

Torres (1865-1917. Foi ministro da Justiça e do STF; Oswaldo Trigueiro de Oliveira Melo 

(1905-1989). Foi advogado, procurador geral da República, governador da Paraíba, deputado 

Federal, ministro do STF e professor da Universidade Federal da Paraíba; Oliveira Viana 
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(1883-1951). Foi professor de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro; Rodrigo 

Octávio Langgaard Meneses (1866-1944). Foi advogado e ministro do STF; Plínio Soares de 

Arruda Sampaio (1930-2014). Foi advogado, promotor público e deputado federal. 

A pesquisa se deu através da análise das obras dos referidos autores, principalmente 

no tocante às temáticas da organização dos poderes do Estado, da origem do 

constitucionalismo no Brasil e no mundo, da influência do constitucionalismo dos Estados 

Unidos e da história constitucional brasileira no intuito de colher não apenas o discurso 

expresso nos textos, mas, também, os silêncios constantes na maneira encontrada para tratar 

do desenho institucional brasileiro ao longo da história. 

Hodiernamente, é cada vez mais proeminente um debate acerca de um novo 

constitucionalismo, conforme se verifica em exemplos recentes na Venezuela, na Bolívia e no 

Equador, o que torna bastante pertinente a reflexão acerca das bases do constitucionalismo 

brasileiro que, assim como em outros países da América Latina, se desenvolveram de maneira 

muito próxima à Constituição estadunidense. 
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2 CAPÍTULO I - A INDEPENDÊNCIA E OS LEVANTES POPULARES 

ANTERIORES À CONSTITUIÇÃO DE 1787 

 

Como afirma o professor de Direito Constitucional da Universidade de Barcelona, 

Geraldo Pisarello (2012), o modelo atual de constitucionalismo, embora contenha uma 

retórica de democracia, apresenta inúmeros componentes antidemocráticos, pois muitos dos 

elementos hegemonicamente consagrados são heranças do modelo federalista de Estado, que 

tinha como um dos principais objetivos frear a liberdade política das classes pobres, que 

participaram ativamente da guerra pela independência contra os britânicos. 

A construção da referida hegemonia muito se deu pelo fato de os federalistas terem 

produzido uma obra que se tornou referência devido ao alcance paradigmático no pensamento 

político ocidental, sobretudo nos países da América Latina: 

 

O Federalista foi reimpresso pelo menos em quarenta edições e lido por 

homens de seis gerações em muitos países, não por causa da fama de seus 

autores nem porque seja a mais longa defesa de um documento ainda em 

vigor, e apenas parcialmente por ser uma análise da Constituição. Esta série 

de artigos - escritos por homens atarefados, frequentemente tão carentes de 

tempo que tinham pouca ou nenhuma oportunidade para se consultarem, 

antes de enviarem seus artigos para a imprensa - transcende seu objetivo 

imediato, sua repartida autoria, suas ocasionais repetições e inconsistências, 

e fala aos homens de sucessivas gerações como nenhuma outra obra política 

americana jamais o fez. Não entre os menos significativos de seus resultados 

está o de haver apresentado a homens de outras épocas e de interesses 

políticos ou intelectuais distintos, teorias e interpretações que para eles 

revestiram especial oportunidade e valor (WRIGHT, 1984, p. 20-21). 

 

No entanto, nas análises atuais – muitas vezes apoiadas na visão de Tocqueville – 

sobre os institutos inaugurados pelos federalistas que culminaram na Constituição de 1787, é 

deixado de lado o contexto histórico que antecedeu à Convenção da Filadélfia, bem como é 

esquecida a visão dos que se opunham aos federalistas, denominados então de antifederalistas. 

Percebe-se que muitos dos institutos do modelo estatal da Constituição de 1787 ainda 

são vistos como indissociáveis ao Estado moderno, ou seja, a tradição constitucionalista 

prescreve a adoção da institucionalidade estadunidense, sem que seja dada qualquer análise 

crítica sobre suas origens. Trata-se de uma visão idealizada da experiência dos Estados 

Unidos, por ter a primeira Constituição moderna escrita, a qual omite o conteúdo de disputa 

política do referido processo constituinte. Considerando que o constitucionalismo dominante 

enxerga as diferentes experiências constitucionais de modo linear, subsiste o entendimento de 

prestígio das experiências constitucionais pretéritas, destacando-se, a carta magna da 
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Filadélfia. 

Após o movimento que culminou na independência dos Estados Unidos em 1776, 

ocorreu no referido país um período de instabilidade econômica e política diante da ausência 

de uma autoridade pública consolidada. As classes populares que participaram do movimento 

revolucionário reivindicavam melhores condições de vida e participação nas decisões 

políticas. Por outro lado, a “aristocracia” local pretendia manter as desigualdades internas, 

sem qualquer mudança significativa na estrutura de classe do país. 

Importante registrar que os mercados britânicos passaram a recusar créditos aos 

Estados Unidos, bem como cobrar o pagamento das dívidas pendentes, o que gerou um efeito 

cascata na economia das antigas colônias. Diante de tal quadro, a situação econômica das 

classes não proprietárias alcançou situações catastróficas, posto que além de não conseguirem 

crédito, sofriam com as consequências da guerra. 

O período pós-independência dos Estados Unidos presenciou reações contrárias ao 

Poder Judiciário, pois se buscava reafirmar a autoridade popular face aos juízes, tendo em 

vista que estes tomaram decisões contra as classes populares (setores devedores), resistindo às 

mudanças legislativas que aliviavam as dívidas da população. Em resposta ao Judiciário, 

muitos líderes populares organizaram mobilizações para impossibilitar a reunião de tribunais 

que tinham o mesmo propósito. 

A orientação predominante no pensamento constitucionalista dos Estados Unidos, 

que fora impulsionado pelos federalistas, teve como grande preocupação conter as rebeliões 

contrainstitucionais e reformas em legislações estaduais que acarretariam prejuízos 

financeiros e diminuição do poder político para as classes proprietárias. Tal ambiente político 

da época se explica porque uma das pautas da luta pela independência era a possibilidade de o 

povo estadunidense protagonizar o destino político local, de forma tal que o anseio em se 

tornar independente da metrópole trazia consigo o pleito por uma cidadania plena (WOLIN, 

1983). 

Importante destacar que o teor contra institucional das rebeliões do período pós-

independência deve ser entendido como uma rejeição de grupos majoritários ao esquema de 

práticas institucionais de herança britânica, ainda vigente nas ex-colônias. Tais movimentos 

populares, no âmbito dos estados independentes, regidos pelos Artigos da Confederação de 

1777, davam lugar às propostas institucionais de inspiração democrática que visavam “o 

direito a obter um efetivo controle na administração dos assuntos locais” (GARGARELLA, 

2006, p. 171). 

Após o término do processo de independência, o povo dos Estados Unidos, imbuído 
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de um sentimento cívico e considerando a fragilidade institucional do Estado, protagonizou 

experiências de autogoverno e autogestão, o que incomodava às classes minoritárias, pois 

receavam a perda do controle político e econômico do país. O entrelaçamento da questão 

econômica e política do período foi um fator importante para a urgência da discussão de uma 

nova constituição, como se pode observar da citação de Roberto Gargarella: 

 

De fato, as discussões acerca de como reorganizar o sistema político que 

distinguiram o período constituinte resultaram, em boa medida, motivadas e 

guiadas pela ideia de evitar novos levantamentos como o de Shays (isso pode 

ser comprovado desde as páginas iniciais de O Federalista) (2006, p. 172). 

 

Daniel Shays pode ser considerado um símbolo desse período de efervescência 

política e social anterior à Convenção da Filadélfia, sendo uma das lideranças de levantes 

populares envolvendo cerca de mil e quinhentas pessoas no Estado de Massachusetts contra 

medidas adotadas por cortes do Judiciário da época. A revolta que ficou conhecida como 

rebelião de Shays gerou grande repercussão: 

 

O acontecimento decisivo que a antecede é a revolta de Massachusetts por 

obra de camponeses pobres e endividados, os quais, liderados por Daniel 

Shays, coronel reformado do Exército continental que tinha derrotado a 

Inglaterra, se rebelam contra a venda em leilão, e a baixo preço, das suas 

terras e dos seus bens e contra a condenação ao cárcere dos devedores. Neste 

ponto a legislação americana é dura e impiedosa. [...] Mas voltemos aos 

desdobramentos da revolução americana. Mesmo reprimida duramente com 

a intervenção militar, a agitação e a revolta dos camponeses pobres lançam 

pânico entre as classes proprietárias: a “catástrofe” que se delineia torna 

John Jay “mais inquieto e mais preocupado do que durante a guerra” contra 

os ingleses; Jay (firmatário do tratado de paz e rebentode uma rica família de 

comerciantes nova-iorquinos) comunica suas preocupações a George 

Washington (LOSURDO, 2004, p. 96). 

 

Mais adiante: 

 

A este último também se dirige o general Knox, recém-chegado de 

Massachusetts, aonde tinha sido enviado pelo Congresso precisamente com o 

objetivo de reprimir a revolta na qual tinha tomado parte – diz alarmado – 

“uma massa entre 12 e 15 mil homens, desesperados e destituídos de 

caráter”, tomados por ideias, estranhas e absurdas, de redistribuição da terra, 

de “leis agrárias” e até de “propriedade” comum (LOSURDO, 2004, p. 97). 

 

Foram revoltas populares como a de Massachusetts que motivaram a reação das 

classes proprietárias para a criação da Convenção da Filadélfia, no sentido de impedir 

qualquer levante que colocasse em risco seus privilégios: 
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O general Washington, por sua vez, comunica a Madison as “sombrias 

notícias” recebidas do general Knox, junto com a conclusão que delas 

extraiu: para escapar da “anarquia e do caos”, impõem-se “uma Constituição 

liberal e enérgica” e decididas mudanças em relação às “convicções 

políticas” anteriores (Departamento de Estado, 1905, v.4, p.34 ss.). É preciso 

abandonar - observa Washington já na carta de resposta a Jay – uma “visão 

demasiado benevolente sobre a natureza humana” e desconhecedora da 

necessidade de um forte poder central que freie o vício e a inclinação para o 

mal. O sentido da virada política que se delineia na América é bem captado 

pelo enviado francês, que assim escreve a Paris: trata-se de estabelecer em 

bases sólidas “o claro predomínio dos ricos e dos grandes proprietários de 

terra”. Para conseguir tal objetivo, é preciso liquidar definitivamente as 

aspirações à “democracia perfeita”, à “liberdade absoluta”, à “abolição do 

Senado”, às medidas em favor dos camponeses pobres e endividados, 

reivindicadas pelo povo ou pelo “povo miúdo”; para neutralizar e, 

eventualmente, domar este último, agora se invoca um forte “poder 

executivo” (Morrison, 1953, p. 220-225) (LOSURDO, 2004, p. 97). 

 

A Declaração de Independência, bem como todo o processo revolucionário, 

representou uma mudança na identidade política do povo dos Estados Unidos que gerou um 

grande sentimento de igualdade e participação política dos cidadãos comuns, chegando a 

repercutir na discussão das relações econômicas, sobretudo, em relação à legislação sobre 

dívidas, papel moeda, impostos e a intervenção do estado na economia. 

A base econômica dos Estados Unidos, no período anterior à Constituição, era de 

pequenos produtores e pequenos campesinos que, após a independência, passaram se 

organizar politicamente, fato que incomodou às elites proprietárias da época. Foi justamente 

esse incômodo de uma “oligarquia” econômica que impulsionou o movimento dos federalistas 

para forjar um Estado forte e centralizado, que teria como principais objetivos o freio ao 

clamor por participação política das classes populares, por um lado, e a manutenção da ordem 

econômica herdada do período colonial, por outro, de forma a servir exclusivamente à 

“oligarquia” local. 

Diante do referido quadro, os federalistas lançaram mão dos argumentos de que 

poderiam ocorrer investidas estrangeiras que colocariam em risco a soberania do país, bem 

como o aumento de levantes populares que levariam os Estados Unidos à tirania e à anarquia. 

Sob essa perspectiva, a formulação de um novo pacto constitucional foi propagandeada como 

a solução para os problemas enfrentados naquele momento. No entanto, sabe-se que a reação 

dos grupos minoritários tivera como base uma real efervescência política das camadas 

populares, porém com contornos exagerados, haja vista que o tom extremado era importante 

para justificar uma resposta mais incisiva: 
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La incidencia efectiva que pudieron tener tal tipo de proclamas 

revolucionarias sobre la población general es muy relativa, tal vez escasa: 

como dijera Barrington Moore, durante la llamada revolución americana las 

corrientes radicales no llegaron a salir a la superficie. Pero aun así, ello no 

obsta establecer el punto que nos interesa y es que, dentro del debate 

existente acerca de las bases sobre las cuales fundar el nuevo orden social, 

los reclamos más radicales generaron una fuerte reacción contraria, destinada 

a poner límites a la participación popular que allí se invocaba. Más aún, es 

muy probable que el peso adquirido por estas tempranas manifestaciones 

radicales haya sido exagerado y extremado por sus críticos, con el objeto de 

fortalecer la propia posición que sostenían (GARGARELLA, 2005, p. 16).  

 

Todo o processo que desencadeou a discussão da nova constituição foi marcado por 

uma enfática defesa da manutenção da influência política das classes proprietárias, em 

detrimento da diminuição do poder de decisão dos mais pobres: 

 

O viés de classe que permeia a defesa do projeto constitucional realizada 

com maestria pelos Federalistas não pode ser mais evidente: eles expressam 

os interesses do grande latifúndio, dos comerciantes e dos banqueiros. O 

próprio Hamilton considera que os melhores representantes dos 

trabalhadores e artesãos devem ser os grandes comerciantes (VITULLO, 

2009, p. 275). 

 

Os outros presentes na Convenção da Filadélfia eram proprietários de terra e de 

escravos, advogados renomados, grandes comerciantes, ou seja, filhos das classes 

proprietárias estadunidenses e com fortes interesses na manutenção da ordem econômica. 

 

2.1 A Constituição de 1787 

 

Ao invés de expor de forma clara os interesses reais que impulsionavam a ação dos 

federalistas na redação de uma nova Constituição, o discurso legitimador oficial era o de 

fortalecer institucionalmente o país em prol da contenção dos diversos grupos facciosos que 

poderiam comprometer a ordem social, inclusive permitindo o enfraquecimento político da 

região, favorecendo, assim, possíveis invasões estrangeiras. 

Não foram problematizadas, no entanto, as motivações políticas e sociais da chamada 

“maioria tirânica”. Pelo contrário, os levantes populares foram estigmatizados e tratados de 

forma reducionista. A ideia de uma natureza humana egoísta, invejosa, impulsiva, avarenta, 

irresponsável e movida por paixões norteou todo o discurso dos federalistas para justificar os 

mecanismos institucionais que impediriam a participação ativa da população. 
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A pressa em aprovar a nova constituição das classes proprietárias era tão evidente 

que não deixava espaço para que nenhuma discussão profunda fosse realizada. Havia uma 

urgente necessidade de agir, tanto que, para alcançar seus objetivos, os membros da 

Convenção da Filadélfia operaram um golpe político e institucional: 

 

Com efeito, por causa do clima político já visto, a Convenção convocada 

para a Filadélfia é quase exclusivamente composta “de homens 

extremamente conservadores”, os quais, trabalhando em rigoroso segredo e 

indo muito além do mandato recebido, que prevê apenas uma obra de 

reforma dos “Artigos” da Confederação, elaboram um texto constitucional 

totalmente novo, reforçando enormemente o poder central: “realizado por 

Napoleão, chamar-se-ia um coup d’ État" (Nevins e Commager, 1960, 

p.133-136) (LOSURDO, 2004, p. 98). 

 

Frise-se que, além do golpe institucional, os federalistas elaboraram uma nova 

Constituição que impôs uma mudança radical nas relações do Estado, sem qualquer consulta 

prévia ou debate com as classes populares: 

 

[...] a Constituição original só poderia ser modificada com base no “consenso 

unânime” dos estados signatários; mesmo que, abolindo a legalidade, se 

procedesse a uma “contagem dos eleitores em escala nacional, ter-se-ia 

indiscutivelmente verificado uma maioria contrária à [nova] Constituição”; 

no entanto, os protagonistas da Convenção da Filadélfia se preocupavam não 

em “agradar o país, mas salvá-lo (Wilson, 1918, v.5, p.76, 82 e 71), Isto é: a 

virada político constitucional não estava legitimada nem pela ordem jurídica 

existente nem pelo apelo à soberania popular, mas pela absoluta necessidade 

de poupar ao país os ataques à propriedade, o caos, e a anarquia que sobre 

ele pendiam ameaçadoramente (LOSURDO, 2004, p. 98). 

 

Os próprios federalistas reconheceram que aprovaram um novo texto constitucional 

mesmo sem ter legitimidade para tanto. Contudo, a questão como algo menor, dada a 

necessidade, enxergada por eles, de salvar o país, conforme se observa na seguinte citação de 

JohnJay: 

 

Todavia, se o povo em geral tinha razões para confiar nos homens daquele 

Congresso, maiores são agora os motivos para respeitar o julgamento e as 

sugestões da convenção, pois é bem sabido que alguns dos mais distintos 

membros daquele Congresso – que têm sido desde então postos à prova e 

com toda a justiça reconhecidos como patriotas e capazes, e que passaram a 

vida acumulando cultura política – foram também membros desta 

convenção, trazendo para ela os frutos de uma longa experiência de 

aprofundados conhecimentos (O Federalista 2, MADISON, HAMILTON, 

JAY, 1984, p. 106). 
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A suposta legitimidade da convenção é tratada por Madison, de maneira mais 

expressa, no capítulo quarenta do livro. O próprio transcreve quais os poderes que a 

convenção estava autorizada a exercer: 

 

[...] “De revisar as Cláusulas da Confederação” e reportar ao Congresso e 

aos diversos legislativos as alterações e provisões neste sentido, as quais, se 

aprovadas pelo Congresso e confirmadas pelos Estados, tornarão a 

Constituição Federal “adequada às necessidades do governo e à preservação 

da União” (O Federalista 40, MADISON, HAMILTON, JAY, 1984, p. 336). 

 

O referido autor tacitamente confessa os excessos da Convenção da Filadélfia: 

 

[...] que se houve tal excesso, ele foi não apenas justificado, mas exigido 

pelas circunstâncias que, como depositários da confiança de seu país, os 

delegados tiveram de enfrentar; finalmente se eles violaram tanto seus 

poderes como seus compromissos ao propor uma Constituição, isto deve 

ainda ser admitido, se o objetivo foi interpretar a opinião e concorrer para o 

bem-estar do povo da América (O Federalista 40, MADISON, HAMILTON, 

JAY, 1984, p. 342). 

 

Na verdade, não há que se falar em excesso na convenção que aprovou a nova 

Constituição estadunidense, mas num verdadeiro golpe contra o povo e de forma a proteger os 

interesses da minoria proprietária. 

Além do livro que condensou os artigos publicados na imprensa escrita de Nova 

Iorque, o pensamento político que norteou a ação dos federalistas para a promulgação da nova 

Constituição se encontra sintetizado nas atas dos debates constituintes, transcritas pelo 

secretário da convenção, James Madison. Ao contrário da lhaneza dos escritos publicados nos 

jornais, que foram “feitos pura e exclusivamente para o público, para mostrar a este por que, 

apesar das polêmicas que o texto proposto pela Convenção gerava, havia boas razões para lhe 

dar respaldo” (GARGARELLA, 2006, p. 174), as atas continham de forma mais veemente os 

interesses, muitas vezes inconfessáveis publicamente, sendo, inclusive “guardadas em segredo 

durante anos” (GARGARELLA, 2006, p. 174). 

Em relação aos artigos publicados nos jornais pelos federalistas, destaca-se que 

foram escritos sob o pseudônimo de Publius, cumprindo uma tradição da época para conferir 

maior impessoalidade aos argumentos sustentados, o que gerou dúvidas posteriores a respeito 

da autoria real de cada artigo publicado: 

 

A autoria dos artigos permaneceu secreta por algum tempo. Segredo 

quebrado logo após a morte de Hamilton, que deixou um documento 
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reivindicando para si a autoria de 63 dos 85 artigos, alguns dos quais, 

posteriormente, Madison alegou ter escrito. A partir de então, inicia-se uma 

longa polêmica a respeito da verdadeira autoria de cada um dos artigos. 

Embora ainda se possa encontrar quem esteja disposto a discutir o tema, os 

mais autorizados intérpretes concordam com a seguinte distribuição: 51 

artigos teriam sido escritos pelo idealizador da empreitada (Hamilton), 29 

caberiam a Madison, e os 5 restantes a Jay, cuja colaboração foi prejudicada 

por problemas de saúde (LIMONGI, 1985, p. 245). 

 

Pode-se observar que a intenção dos federalistas Hamilton, Jay e Madison não era 

promover um grande debate público sobre o tema da Constituição. Pelo contrário, o objetivo 

era, de forma discreta, forjar argumentos amenos para que a ideia da mudança constitucional 

fosse passivamente aceita pelas lideranças regionais e pelo povo. 

Se a nova constituição não encontrava amparo jurídico, tampouco tinha amparo 

político. A própria Convenção da Filadélfia também não apresentava, inicialmente, uma 

unanimidade entre seus integrantes, havendo divergências que iam além da polarização dos 

que ficaram conhecidos como “federalistas” e “antifederalistas”. O pensamento constitucional 

estadunidense em debate na época girava em torno de três posições políticas: democratas 

radicais, conservadores e liberais. Mesmo que não houvesse na Convenção uma divisão que 

expressasse claramente estas três posições nem garantias de representação destas três 

correntes, não se pode presumir a existência de um pensamento homogêneo e único. 

Os partidários de uma democracia radical almejavam um desenho institucional que 

fortalecesse a autoridade popular, diminuísse a distância entre o povo e seus representantes, 

quando a participação direta não fosse possível, e que procurasse “asegurar el control popular 

de los asuntos públicos descentralizando el processo de toma de decisiones” 

(GARGARELLA, 2005, p. 52). Ou seja, a construção de uma estrutura de Estado a serviço do 

princípio majoritário, que contribuísse com a ascensão da cidadania, de maneira que o Poder 

Legislativo figurasse como centro da organização política. 

Importante observar que a partir da independência o constitucionalismo de inspiração 

democrática tinha adquirido espaço no pensamento político estadunidense, inclusive com 

projetos de desenhos institucionais concretos, embora pontuais, que chegaram a ser postos em 

prática, o que colocava em risco a ordem de desigualdades vigente. A experiência mais 

exitosa veio do Estado de Pensilvânia, conforme afirma Gargarella: 

 

Probablemente, el documento constitucional que mejor y más 

tempranamente reflejó dicha visión favorable al autogobierno fue la 

Constitución de Pensilvania. El texto tuvo una decisiva influencia sobre 

otros estados y fue seguido por una oleada de nuevas constituciones que 
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vinieron a reproducir su estructura principal. Aquella Constitución inauguró, 

entonces, lo que se ha dado en llamar un período de radicalismo 

constitucional […] La Constitución que propuso entonces vino a reflejar 

claramente aquellos compromisos. Así, por ejemplo, ella reservó un papel 

central a la legislatura a la vez que diseñó un ejecutivo muy débil; suprimió 

la institución del Senado; y procuro establecer un sistema de toma de 

decisiones más transparente. En tal sentido, sostuvo que las puertas del 

Congreso estarán y permanecerán abiertas para la admisión de todas las 

personas que se comporten decentemente (art. 13); proclamó la obligación 

de publicar los votos y procedimientos de la asamblea (art. 14), estableció la 

elección anual de los representantes (art. 9); y declaró que todas las 

elecciones serían libres y voluntarias (art. 32) (...)” (GARGARELLA, 2005, 

p. 67-68). 

 

Apesar de os valores do constitucionalismo radical terem sido significativamente 

difundidos em vários estados, não se pode afirmar que os mesmos alcançaram todo o país, 

bem como não se manifestaram de maneira igual nas regiões, tendo impactos diferentes em 

cada Estado Confederado. 

Noutro sentido, havia o pensamento constitucional conservador, que defendia um 

desenho institucional com forte influência da antiga metrópole. Grandes proprietários e 

demais representantes das classes altas almejavam a manutenção de um Estado que buscasse 

centralizar e fortalecer o poder, principalmente o poder executivo com ares autoritários, 

baseados num evidente elitismo político que justificava e enaltecia as desigualdades sociais 

entre os indivíduos: 

 

El elitismo político tendió a desembocar, ante todo, en una propuesta de 

concentración de la autoridad que, a nivel constitucional implicó, 

indudablemente, el fortalecimiento del Poder Ejecutivo. El mandato 

prolongado; la posibilidad de reelección; la ausencia de responsabilidad por 

los actos aprobados durante su gobierno; las facultades extraordinarias frente 

a las crisis internas o externas; la capacidad para dictar el estado de sitio; la 

posibilidad de intervenir en los estados locales para reestablecer el orden; los 

amplios poderes de veto y, en ocasiones, la capacidad de intervenir sobre el 

Congreso, disolviéndolo; la posibilidad de recibir una delegación de 

facultades, desde el Congreso; la facultad judicial de otorgar perdones, 

conmutar penas y conceder amnistías; el rol decisivo en la elección de los 

principales funcionarios públicos (jueces, embajadores), y en las relaciones 

exteriores; la facultad discrecional para nombrar y cambiar a sus ministros, 

sus poderes sobre el ejército y su capacidad para dictar la guerra o la paz 

fueron algunos de los atributos que se depositaron en el presidente, dando 

forma a una autoridad extraordinariamente poderosa” (GARGARELLA, 

2005, p. 113). 

 

Como visto, o legado do pensamento constitucional conservador se expressa na 

diminuição de força do poder legislativo, o fortalecimento do executivo, o distanciamento 
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entre representantes e representados, a ausência de debate coletivo na sociedade sobre os 

assuntos públicos, a existência do Senado como filtro do poder da Câmara e, principalmente, 

na criação de um poder judiciário forte, sem controle popular, com competência para revisar e 

conferir validade à atuação do legislativo, tendo, inclusive, a prerrogativa de ser a última voz 

institucional. 

Até certo momento, o desenho federalista também fora visto pelo pensamento 

constitucionalista conservador como algo ameaçador devido à descentralização – bastante 

moderada, a dizer verdade – contida no referido arranjo institucional. Acrescenta-se que a 

própria ideia de uma constituição era motivo de desconfiança, pois se imaginava que a 

Constituição representaria uma limitação ao exercício do poder do Estado, podendo inclusive 

cair nas mãos de irresponsáveis que poderiam fazer mau uso do texto constitucional. 

No meio de dois polos antagônicos, o pensamento liberal se apresentou como 

alternativa entre os democratas radicais e os conservadores. Compartilhando de preocupações 

semelhantes a dos conservadores no tocante aos riscos que traria atrelada a alavancada da 

cidadania das classes populares e, por outro lado, cobrando uma ruptura com o modelo 

institucional da antiga metrópole, os liberais propuseram a criação de novas instituições e de 

um novo modelo de relacionamento entre os poderes do Estado. Pretendeu-se criar um 

desenho institucional flagrantemente contramajoritário, onde o sistema de freios e 

contrapesos, o afastamento das decisões políticas dos cidadãos e a primazia da representação 

política fossem peças chaves para o alcance do referido objetivo. 

Na discussão do desenho constitucional estadunidense, movidos por interesses em 

comum, como é o caso da manutenção dos privilégios de renda e patrimônio de uma 

aristocracia local, houve uma aproximação entre o pensamento liberal e conservador contra as 

experiências estaduais de constitucionalismo radical. O isolamento político dos integrantes da 

Convenção da Filadélfia que defendiam medidas democráticas para a nova Constituição 

provocou que eles ficassem conhecidos como “antifederalistas”, embora, num primeiro 

momento, grupos conservadores também se comportaram de forma crítica à proposta 

vencedora dos federalistas, mas, ao final, acabaram cedendo a esta. 

 

2.2 O Estado Federalista: freios à cidadania do povo 

 

Diante dos receios das classes proprietárias em relação aos levantes reivindicatórios 

das classes populares e após a realização do golpe institucional que resultou na aprovação da 

Constituição de 1787, os federalistas formularam um modelo de Estado forte que tinha como 
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escopo principal o esvaziamento político da participação popular nas questões do Estado. 

Pode-se dizer que os federalistas forjaram a criação de um Estado em que o povo 

aparece de maneira artificial nas engrenagens da institucionalidade estatal. Fica evidente a 

intenção de impor excessivas regras para o funcionamento do Estado no intuito de filtrar a 

participação popular, bem como deixá-las de difícil entendimento para as camadas pobres, 

considerando, inclusive, o ineditismo do arranjo institucional elaborado. 

 

A Constituição proposta defendia a criação de uma nova forma de governo, 

até então não experimentada por qualquer povo ou defendida por qualquer 

autor. Em “O Federalista” é possível notar a dificuldade em nomear a forma 

de governo proposta (LIMONGI, 1994, p. 248). 

 

A citação transcrita pertence a um autor da Ciência Política que lança mão de uma 

abordagem pouco crítica dos federalistas, mas, na passagem referida, deixa evidente o caráter 

inaugural do modelo de estado implementado nos Estados Unidos. 

Por falar em inovação institucional dos federalistas, o tema da divisão dos poderes 

deve ganhar destaque, pois a consideravam uma máxima dos governos livres, ao tempo que 

defendiam que a proposta de constituição não possuía qualquer contradição com a clássica 

definição de Montesquieu sobre o assunto, conforme menciona Madison: 

 

A acumulação de todos os poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – 

nas mesmas mãos, quer de um, de poucos, ou de muitos cidadãos, por 

hereditariedade, autonomeação, ou eleição, pode com justiça ser considerada 

como caracterizando a tirania (O Federalista 47, MADISON, HAMILTON, 

JAY, 1984, p. 393). 

 

No entanto, na figura de Madison, os federalistas vão demonstrar que a mera 

demarcação constitucional das limitações de cada poder pode ser considerada insuficiente, 

sobretudo no que concerne ao poder legislativo: 

 

Em uma república representativa, porém, onde a atuação do Executivo é 

cuidadosamente limitada, tanto na extensão como na duração do seu poder; 

onde o Legislativo é exercido por uma assembleia, credenciada em seu 

poderio, sendo suficientemente numerosa para perceber as tendências que 

atuam sobre a massa, mas não tanto que se torne incapaz de perseguir os 

objetivos de suas ambições, utilizando os meios prescritos pela razão – é 

contra os abusos deste legislativo que o povo deve orientar suas suspeitas e 

concentrar todas as suas precauções (O Federalista 48, MADISON, 

HAMILTON, JAY, 1984, p. 402). 

 

A transcrição acima é o resumo de toda a preocupação dos federalistas ao pensar 
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como seria a divisão dos poderes na Constituição estadunidense. Além de impedir a 

participação direta da população no processo decisório do país, era necessário frear a atuação 

do poder legislativo, considerado pelos federalistas como o mais perigoso e corruptível: 

 

No governo republicano predomina necessariamente a autoridade legislativa. 

A solução para este inconveniente está em repartir essa autoridade entre 

diferentes ramos e torná-los, utilizando maneiras diferenciadas de eleição e 

distintos princípios de ação, tão pouco interligados quanto for permitido por 

suas funções comuns e dependência da mesma comunidade. Talvez sejam 

até necessárias precauções adicionais contra perigosas usurpações. Como a 

importância da autoridade legislativa conduz a tal repartição, a fraqueza do 

Executivo, por sua vez, pode exigir que ele seja reforçado; um direito de 

veto absoluto sobre o Legislativo parece, à primeira vista, ser o instrumento 

natural com que o Executivo deva ser armado, mas isso talvez não seja nem 

seguro nem, isoladamente, suficiente (O Federalista, 51, MADISON, 

HAMILTON, JAY, 1984, p. 419). 

 

A necessidade apontada pelos federalistas de contemplar o princípio clássico de 

divisão de poderes, por si só, não era, necessariamente, uma divergência com os 

antifederalistas democratas. O ponto de discordância centrava-se no objetivo de desenvolver 

ferramentas de defesa e controle de um poder pelo outro. Ao apontar a crítica ao sistema de 

freios e contrapesos, Gargarella vai afirmar que: 

 

En tal sentido, desconfiaron de los arreglos institucionales que permitieran al 

Poder Ejecutivo o al Judicial interferir sobre las decisiones tomadas por la 

mayoría parlamentaria. Se inclinaron, entonces, por un sistema de estricta 

separación de poderes que no sólo prometía alejar cualquier confusión acerca 

de qué poder realizaba qué tareas, sino que fundamentalmente preservaba la 

natural superioridad del Congreso frente a las demás ramas del poder. Según 

M. Vile, durante el primer período del constitucionalismo norteamericano – 

durante la época del constitucionalismo radical – todos los autores adherían a 

la doctrina de la separación de poderes, a la vez que rechazaban, en un grado 

mayor o menor, el concepto de los frenos y contrapesos (GARGARELLA, 

2005, p. 43). 

 

A defesa dos antifederalistas em relação a uma divisão dos poderes clara e definida 

tem como objetivo o não comprometimento da vontade popular expressa pelo Poder 

Legislativo. Sendo assim, a interferência de um poder sobre o outro era vista de maneira 

problemática, diante da flagrante intenção de neutralizar o controle popular do poder 

(externo), substituindo-se por controles internos que se voltariam contra a vontade da maioria. 

Destaca-se que a motivação dos federalistas em pensarem num mecanismo de vigilância entre 

os poderes pode ser entendida como uma reação a episódios ocorridos nos Estados da 

Confederação. As camadas populares conseguiram aprovar algumas leis contrárias à ordem 
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econômica da época, como é o caso de remissão de dívidas, enquanto que o poder judiciário 

se viu obrigado, a contragosto, dada a imensa pressão popular, a aplicar a nova lei contra os 

interesses minoritários. 

Portanto, para além da influência da forma de divisão de poderes britânica, que os 

federalistas negavam, havia situações concretas na época que deram azo ao engenhoso 

modelo de freios e contrapesos, as quais deixam evidente o objetivo antidemocrático do 

mecanismo, muito diferente da justificativa de forjar o equilíbrio abstrato de uma ficção 

jurídica de relação entre poderes de Estado. 

Além de desejarem um rígido controle interno entre os poderes, os federalistas 

estadunidenses deixaram claro que a Constituição por eles pensada respondia a valores 

republicanos e não democráticos. A participação direta do povo, princípio básico da 

democracia, era vista como não apenas inviável, mas também perigosa: 

 

O perigo de perturbar a tranquilidade do povo, imiscuindo-o exageradamente 

na solução de questões passionais, constitui uma objeção ainda mais séria 

contra frequentes referências de problemas constitucionais à decisão de toda 

a sociedade. Não obstante o êxito que coroou as revisões de nossas formas 

de governo e que tanto honra a retidão e a inteligência do povo americano, 

deve-se confessar que a natureza dos experimentos é por demais delicada 

para que sejam desnecessariamente repetidos. Convém não esquecer que 

todas as atuais constituições foram elaboradas sob a ação de um perigo que 

conteve os sentimentos mais inamistosos e que propiciou a união e a 

concórdia; de uma integral confiança do povo em seus líderes patrióticos, 

que reprimiram as diversidades de opinião a respeito das grandes questões 

nacionais; de um sentimento geral pelas novas e antagônicas formas 

resultantes de um ressentimento generalizado contra o antigo governo, 

embora qualquer espírito partidário ligado às alterações a serem feitas ou aos 

abusos a serem corrigidos tivesse influência na operação.  (O Federalista 49, 

MADISON, HAMILTON, JAY, 1984, p. 409). 

 

Os federalistas acreditavam que a democracia era invariavelmente uma ameaça aos 

direitos das classes minoritárias, tendo em vista que – segundo eles – o povo não possui 

condições de domar seu próprio ímpeto e sempre irá abusar do seu próprio poder. Como 

reconhece Limongi, mesmo sendo um autor que se posiciona de maneira pouco crítica e até 

mesmo elogiosa em relação aos federalistas: 

 

O princípio da decisão por maioria, regra fundamental dos governos 

populares, passa a representar uma ameaça aos direitos das facções 

minoritárias. À maioria aplica-se o princípio da tendência natural ao abuso 

do poder quando este não encontra freios diante de si. É o que naturalmente 

tende a acontecer nas democracias puras, onde poucas facções se defrontam 

e facilmente a majoritária controla todo poder (LIMONGI, 1994, p. 253). 



29 
 

 

Como visto, a imagem que os federalistas possuem do povo é quase como um dragão 

enfurecido que deve ser mantido afastado do centro das tomadas das decisões políticas do 

Estado, sob pena de ocorrer excessos que resultarão em tirania. Nesse sentido, havia a 

necessidade de desconstruir o envolvimento direto da população, priorizando o princípio da 

representação política e repudiando qualquer inspiração democrática. Vitullo, ao tratar do 

tema da democracia na obra de “Os Federalistas”, observa que: 

 

En esos 85 artículos, no hay una sola mención elogiosa a la democracia. 

Efectivamente, en las 18 veces en que en El Federalista se hace alguna 

referencia a la democracia, en todas ellas, siempre se lo hace con un enfoque 

a todas luces negativo. Concretamente, la expresión “democracia” (y sus 

derivados) aparece en los artículos 10, 14, 43, 48, 58 y 63, los seis salidos de 

la pluma de James Madison. [...] en todos ellos el destacado político de 

Virginia buscaba diferenciar nítidamente la democracia de la república o 

gobierno representativo, destacando las grandes ventajas que tendría este 

último al ser comparado con la primera. Y en ellos, Madison expresaba, 

también, la idea de que la democracia significa el gobierno directo de la 

multitud y, como tal, se vería siempre asociada a la turbulencia, el conflicto, 

el imperio de las pasiones, la inestabilidad y sería constante objeto de 

manipulación, intrigas y campo para el florecimiento de la demagogia 

(VITULLO, 2015, p. 4). 

 

Para não deixar dúvidas quanto ao fato de não ser democrática a Constituição dos 

Estados Unidos, importa observar o que diz Madison, no capítulo 10 de O Federalista: 

 

Uma república – que defino como um governo no qual o esquema de 

representação tem lugar – abre uma perspectiva diferente e promete a cura 

que estamos buscando. Examinemos os pontos nos quais ela difere da 

democracia pura e compreenderemos tanto a natureza da cura como as 

vantagens que devem resultar da União. Os dois grandes pontos de diferença 

entre uma democracia e uma república são: primeiro, nesta última o 

exercício do governo é delegado a um pequeno número de cidadãos eleitos 

pelos demais; segundo, são bem maiores o número de seus cidadãos e a área 

que ela pode abranger. O efeito da primeira diferença é, por um lado, 

aperfeiçoar e alargar os pontos de vista da população, filtrando-os através de 

um selecionado grupo de cidadãos, cujo saber poderá melhor discernir os 

verdadeiros interesses de seu país e cujo patriotismo e amor à justiça 

dificilmente serão sacrificados por considerações temporárias ou parciais. 

Sob tais normas, bem pode acontecer que a opinião pública, externada pelos 

representantes do povo, seja mais condizente com o bem geral do que se 

expressa pelo próprio povo, convocado para esse fim. (O FEDERALISTA 

10, HAMILTON, MADISON, JAY, 1984, p. 151-152). 

 

Portanto, o sistema republicano representativo constante no federalismo 

estadunidense tem como escopo afastar os grupos majoritários das decisões políticas, 



30 
 

restringindo uma pequena minoria para o exercício do poder, enquanto o povo é utilizado 

como critério formal de um fundamento último do modelo de representação. É o que Ellen 

Wood denominará de “aristocracia que combinasse riqueza e virtude republicana (um ideal 

que inevitavelmente cederia espaço à dominância apenas da riqueza); mas a tarefa prática era 

manter uma oligarquia proprietária com o apoio eleitoral da multidão popular” (2011, p. 185). 

Via de regra, a retórica antidemocrática da obra “O Federalista” é de cunho simplista 

e distorcido, pois combate um conceito em abstrato ou preso à realidade da antiguidade grega 

e romana, quando, na verdade, se sabe que havia nos Estados Unidos práticas de democracia e 

instituições consolidadas com abertura para a participação direta do povo que afetavam os 

interesses dos setores privilegiados da época. O fato é que os federalistas inauguram um 

pensamento que, mais adiante, se tornaria hegemônico nas democracias do mundo todo, que 

consiste na preferência do sistema representativo frente à possibilidade de participação direta 

do povo, sendo a última sempre passível de desconfiança, devendo ser mantida o mais 

distante possível dos representantes. 

O pensamento expresso pelos antifederalistas vai à contramão, na medida em que 

eles tratavam o sistema representativo como recurso a ser utilizado quando a participação 

direta não fosse possível. Ou seja, as experiências de conselhos e assembleias seriam 

prestigiadas e a representação, quando necessária, seria desempenhada com um controle 

próximo dos representados. Aqui, a vontade popular é vista como fator fundamental para o 

bom juízo das decisões políticas: 

 

Las instituciones representativas, concebidas normalmente como un mal 

inevitable, debían asegurar un fuerte vínculo entre los electores y elegidos. 

Todo el proceso de toma de decisiones, además, debía descentralizarse lo 

más posible, de forma tal de acercar las decisiones a aquéllos que iban a ser 

afectados por ellas (GARGARELLA, 2005, p. 37). 

 

Os federalistas argumentavam que o pensamento faccioso do povo impossibilitaria 

uma decisão política justa e equilibrada, devendo, assim, ser filtrada e restringida o máximo 

possível: 

 

Entendo como facção um grupo de cidadãos, representando quer a maioria, 

quer a minoria do conjunto, unidos e agindo sob um impulso comum de 

sentimento ou de interesses contrários aos direitos dos outros cidadãos ou 

aos interesses permanentes e coletivos da comunidade. [...] As causas 

latentes das facções estão, assim, semeadas na natureza do homem; e as 

vemos por toda a parte, em diferentes graus de atividades de acordo com as 

variadas circunstâncias da sociedade civil. O ardor de pontos de vista 
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divergentes, relativos à religião, a governo e a muitos outros pontos, tanto 

íntima como ostensivamente; uma dedicação aos diferentes líderes que 

ambiciosamente buscam proeminência e poder, ou a outras pessoas de outras 

características, cujas fortunas têm constituído atrativos às paixões humanas – 

são, por sua vez, responsáveis pela divisão da humanidade em partidos, 

inflamando-os com mútua animosidade e tornando-os muito mais propensos 

a provocar e oprimir uns aos outros do que a cooperar para o respectivo bem 

comum. [...] Entretanto, a fonte mais comum e duradoura das facções tem 

sido a distribuição variada e desigual da propriedade. Os que a possuem 

jamais constituíram, com os não-proprietários, um grupo de interesses 

comuns na sociedade. [...] Interesses decorrentes da posse de terras, de 

atividades industriais e comerciais, de disponibilidade de capital, 

acompanhados de uma série de outros menores, surgem das necessidades nas 

nações civilizadas e as dividem em classes diferentes, motivadas por 

sentimentos e ponto de vista distintos. A coordenação destes diferentes 

interesses em choque constitui a tarefa principal da legislação moderna e 

envolve o espírito do partido e da facção nas atividades necessárias comuns 

do governo (O FEDERALISTA 10, HAMILTON, MADISON, JAY, 1984, 

p. 148-149). 

 

Dentro de uma lógica pessimista e naturalizante das desigualdades entre os homens, 

os federalistas vão defender em sua obra que é impossível acabar com as facções sem 

comprometer a liberdade e, portanto, a única forma de se conviver com elas é fazer com que 

nenhuma consiga assumir o poder por completo. Por isso a necessidade de criar mecanismos 

institucionais de tantos filtros, bem como dividir o poder territorialmente o máximo possível. 

Nessa linha de raciocínio é que entra a proposta do Estado Federal, ou seja, dividir interesses 

locais (particulares) e interesses maiores (nacionais). Para os federalistas, a lógica da 

federação assume o papel como de um primeiro filtro das facções, que se veem obrigadas a 

fragmentar-se em fronteiras geográficas politicamente criadas. 

Seguindo a linha de impor filtros à perigosa participação popular, importa 

demonstrar o que representou a implementação do sistema bicameral no poder legislativo, 

sobretudo do caráter oligárquico e contra majoritário do Senado: 

 

A necessidade de um senado é não menos indicada pela tendência de todas 

as assembleias únicas e numerosas em ceder aos impulsos de súbitas e 

violentas paixões e ser levadas por líderes facciosos e tomarem resoluções 

intempestivas e perniciosas. Poderiam ser citados inúmeros exemplos de tais 

atitudes, tanto nos Estados Unidos como na história de outras nações. 

Todavia, uma afirmativa que não for contraditada não necessita ser provada. 

Tudo o que precisa ser registrado é que um órgão destinado a corrigir aquele 

mal deve logicamente não sofrer dele e, consequentemente, ser menos 

numeroso, além de possuir grande firmeza – o que exige que sua autoridade 

seja mantida ininterruptamente durante um período mais longo (O 

Federalista 62, MADISON, HAMILTON, JAY, 1984, p. 482). 
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E continua: 

 

Nesses críticos momentos, quão salutar será a interferência de um grupo de 

cidadãos moderados e respeitáveis, a fim de deter a orientação errada e evitar 

o golpe preparado pelo povo contra si mesmo, até que a razão, a justiça e a 

verdade retomem sua autoridade sobre o espirito público (O Federalista 63, 

MADISON, HAMILTON, JAY, 1984, p. 487). 

 

O discurso de infantilização do povo também é recorrente em toda a obra de “O 

Federalista”; ora são crianças dóceis e inocentes, ora são monstros selvagens prontos para 

darem o bote. 

Nota-se que sempre quando os federalistas utilizam os termos, “impulsos”, 

“sentimentos”, “interesses”, “paixões”, “fúria”, eles estão se referindo às classes não 

proprietárias. Ao passo que as classes proprietárias são referidas, quase sempre, como os 

seguintes adjetivos: “patriotas”, “cidadãos virtuosos”, “dignos”, “ponderados”, “sábios”, 

“imparciais”, ou seja, o tom pessimista da natureza humana tem um flagrante conteúdo 

classista. 

É sob essa perspectiva que Tocqueville endossa a visão dos federalistas quando vai 

tratar das diferenças entra a Câmara e o Senado nos Estados Unidos, ficando evidente no texto 

que considera o sistema bicameral uma experiência exitosa para limitar a influência política 

das camadas populares: 

 

Quando você entra na sala dos representantes em Washington, sente-se 

chocado com o aspecto vulgar dessa grande assembleia. Seu olhar busca, não 

raro em vão, em seu interior um homem célebre. Quase todos seus membros 

são personagens obscuros, cujo nome não fornece nenhuma imagem ao 

pensamento. São, na maioria, advogados de província, comerciantes ou 

mesmo homens pertencentes às últimas classes. Num país em que a instrução 

é quase universalmente difundida, diz-se que os representantes do povo nem 

sempre sabem escrever corretamente. A dois passos dali abre-se a sala do 

senado, cujo estreito recinto encerra uma grande parte das celebridades da 

América. Mal percebemos lá um só homem que não evoque a ideia de uma 

ilustração recente. São eloquentes advogados, generais distintos, hábeis 

magistrados ou homens de Estado conhecidos. Todas as palavras que 

escapam dessa assembleia fariam honra aos maiores debates parlamentares 

da Europa. Donde vem esse contraste esquisito? Por que a elite da nação se 

encontra nesta sala e não na outra? Por que a primeira assembleia reúne 

tantos elementos vulgares, ao passo que a segunda parece ter o monopólio 

dos talentos e das luzes? [...] Donde vem, pois tão enorme diferença? A meu 

ver um só fato a explica: a eleição que produz a câmara dos representantes é 

direta; aquela de que emana o senado é submetida a dois graus. [...] É fácil 

perceber no futuro um momento em que as repúblicas americanas serão 

forçadas a multiplicar os dois graus em seu sistema eleitoral, sob pena de se 

perderem miseravelmente entre os escolhos da democracia. 
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(TOCQUEVILLE, 2005, p. 234-235). 

 

O fato é que a existência de um filtro adicional por dentro do poder legislativo 

ocorreu devido à impossibilidade dos federalistas em corromper ainda mais a Câmara Federal 

e ter uma vitória completa no tocante ao desenho institucional desejado, tendo em vista que a 

própria ideia de uma segunda casa legislativa era rechaçada pelos antifederalistas: 

 

[...] como modo de garantizar el carácter adecuadamente representativo del 

Congreso, los populistas tendieron a rechazar las legislaturas bicamerales, en 

donde una de las Cámaras consistiera – como muchos lo proponían – en un 

Senado de tipo conservador. Por los demás, la pretensión de dividir al 

Congreso en dos Cámaras arrastraba el implícito y discutido presupuesto 

conforme al cual la voluntad del Pueblo era divisible. Para los populistas, 

resultaba un principio fundamental el que establecía que la voluntad general 

era una, y que todo intento de fragmentarla debía ser rechazado 

(GARGARELLA, 2005, p. 44). 

 

Por outro lado, os federalistas argumentavam que o Poder Legislativo precisava de 

uma casa de revisão ou de resfriamento que representasse os entes federativos, para garantir a 

qualidade do trabalho dos congressistas. Uma Câmara Alta responsável pela elevada razão do 

processo de produção de leis, haja vista os riscos de se colocar tamanha responsabilidade nas 

mãos de uma casa tão numerosa e suscetível a paixões. Em resposta a tais preocupações, 

destaca-se a experiência de constituições estaduais anteriores à Convenção Federal: 

 

Paine, en efecto, propuso – y consiguió hacer aprobar - para la Constitución 

de Pensilvania de 1776 un Congreso unicameral, en donde el Senado, 

directamente, desaparecía. Fuertemente cuestionado por quienes sostenían 

que, a partir de entonces, la Legislatura tomaría sus decisiones 

apresuradamente, sin nadie capaz de moderar la producción de leyes, Paine 

reaccionó de un modo original. Sugirió entonces espaciar los debates en el 

tiempo, y dividir por sorteo a la Cámara única frente a cada discusión de una 

ley: si lo que se quería era implementar arreglos institucionales que 

obligaran al Congreso a tomar sus decisiones más pausadamente, entonces se 

debía encontrar la forma de lograr dicha finalidad sin afectar el carácter 

popular de las institución legislativa. La propuesta del legislativo unicameral 

tuvo bastante éxito en los Estados Unidos, antes de la Convención Federal. 

Algunas Constituciones emularon el ejemplo de la de Pensilvania (Vermont, 

Georgia), y numerosos políticos y periodistas objetaron la propuesta 

incorporación de un Senado (conservador) en la Constitución Federal. 

Criticaron entonces dicha propuesta, sosteniendo que la misma iba a servir, 

exclusivamente, para conferirle poder a la aristocracia, a los ricos, a la 

minoría de los propietarios. Los testimonios en tal sentido fueron numerosos 

y predominaron dentro del grupo de los opositores a la Constitución, los 

antifederalistas. (GARGARELLA, 2005, p. 45-46). 
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Pode-se concluir, portanto, que a verdadeira motivação para o Senado na engenharia 

institucional dos federalistas é ter uma casa legislativa de cunho aristocrático, cujos 

mecanismos de funcionamento sirvam como freios para a atuação parlamentar da Câmara dos 

Deputados, quais sejam: votação indireta, mandatos longos, renovação parcial, requisitos 

maiores de propriedade e renda para se candidatar e competência privilegiada no sistema de 

controle dos atos do Poder Executivo em comparação com a Câmara. 

A Câmara dos Deputados pode ser considerada uma concessão dos federalistas aos 

seus opositores. Porém, mesmo considerando sua existência, operou-se a intenção de 

distanciar os representantes eleitos diretamente e seus representados, posto que foram 

adotados mandatos longos, critérios de renda e de propriedade para votar e ser votado e o 

número de deputados fora considerado bastante aquém do desejado pelos antifederalistas. O 

princípio de inspiração democrática dos congressos unicamerais de alguns estados 

determinava que a Câmara tivesse numeroso quadro de representantes, capaz de refletir, o 

mais próximo possível, a diversidade dos eleitores, o que era visto com péssimos olhos pelos 

federalistas. 

O poder executivo dotado de fortes poderes na figura do Presidente é entendido 

como uma garantia de veto e reação contra qualquer postura perniciosa oriunda do já filtrado 

poder legislativo, além de possuir poderes de intervenção nos Estados para conter qualquer 

levante desagregador da ordem social e política. Vitullo vai chamar a atenção de como o 

presidencialismo estadunidense influenciou constituições no mundo inteiro desde o século 

XIX, bem como se propôs a ser um poder distante da vontade do povo: 

 

O Executivo, para os Federalistas, deve ser desempenhado por um Presidente 

com fortes poderes, nomeado por um corpo de delegados ad hoc, o Colégio 

Eleitoral, escolhido pela porção da população com direito a voto – por certo, 

na época, bastante reduzida. Essa instituição, que no decorrer do século XIX 

acabou sendo imitada e incorporada em várias cartas constitucionais do 

continente, implica, como bem assinala Ellen Wood (2003), uma forma de 

reduzir a presença popular no governo, reservado este para os homens 

pertencentes às elites.  A figura do Presidente está destinada a colocar um 

freio ao poder daquele que os Federalistas definem como o mais popular dos 

braços do governo: a Câmara dos Deputados. Hamilton, em uma carta ao 

Governador Morris (HAMILTON, 2001, p. 46), sustentava a tese de que a 

escolha do Executivo exigiria prudência, sabedoria e bom senso, daí que 

devesse ser realizada por uma assembleia seleta e não por todo o povo 

(VITULLO, 2009, p. 276). 

 

O executivo, na proposta dos federalistas, representa um monarca com ares 

republicanos, tendo em vista que cumpre com o papel de elemento centralizador do poder. Se 
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nas propostas dos antifederalistas o poder legislativo era protagonista, o desenho institucional 

vencedor traz um presidencialismo forte com amplos poderes e eleito por voto indireto. Os 

poderes previstos na constituição eram o de veto aos trabalhos do Congresso, competência de 

propor leis, nomear a composição da Suprema Corte de Justiça, ministros, cônsules e 

embaixadores, o poder de ser chefe de forças militares, mesmo em tempos de paz, poder de 

declarar guerra e de intervir nos Estados federativos, conceder indultos, anistias etc. 

Sobre o excesso de poder no presidencialismo da Constituição estadunidense, um 

antifederalista de pseudônimo Montezuma incitava a ironia:  

 

Em suma, o que temer se teremos um Presidente que será a fonte da honra, 

lucros e poder cuja influência brilhará como os raios do sol e se difundirá 

amplamente, dispersando os vapores democráticos e rompendo as nuvens de 

insurreição popular? (AUTOR DESCONHECIDO, 2016, p. 9). 

 

O fato é que todo esse amálgama de competências e funções do modelo de Estado 

desenhado pelos federalistas provocou o distanciamento da população no acompanhamento da 

tomada das decisões políticas, bem como impedia o controle do povo sobre a atuação de tais 

agentes públicos. 

Por fim, há que se tratar do Poder Judiciário, tido como o “poder menos perigoso” à 

ordem constitucional, segundo os próprios federalistas. A verdade é que o referido poder, 

segundo Hamilton, aparece na Constituição estadunidense como uma “salvaguarda essencial 

contra os efeitos de ocasionais perturbações na sociedade, as quais algumas vezes não vão 

além de ferir os direitos privados de determinadas classes de cidadãos, por meio de leis 

injustas e parciais” (O Federalista 78, MADISON, HAMILTON, JAY, 1984, p. 580). 

Se para a “aristocracia” estadunidense da época o poder judiciário não representava 

tanto perigo, as camadas populares sofriam grande impacto das decisões judiciais: 

 

De fato, boa parte dos pequenos proprietários norte-americanos aparecia com 

causas pendentes em função das suas dívidas [...] Só para ilustrar essa 

situação, cabe mencionar que em Hampshire County, entre os anos 1784 e 

1786, apresentaram-se perante a justiça quase 3 mil denúncias por não 

cumprimento de pagamento, o que significa um aumento de mais 260% em 

relação ao ocorrido em igual período de tempo entre 1772 e 1774. Ainda 

pior, em Worcester, e somente em 1785, foram contabilizadas 4 mil 

demandadas (GARGARELLA, 2006, p. 171-172). 

 

A lógica do filtro desempenhado pelo Poder Judiciário é de manter uma última 

trincheira contra os interesses majoritários, o que na prática significa: caso um projeto que 
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atente contra os interesses das classes proprietárias consiga passar pelo congresso, apesar de 

todos os filtros, e ainda possua a sanção presidencial, existirá um corpo de juízes, desatrelado 

politicamente das bases populares, que dará a palavra final sobre a referida lei. Situação esta 

que vai de encontro às propostas antifederalistas, que previam um conselho popular para ser 

guardião da Constituição. 

Para a satisfação da crença na imparcialidade e independência desses juízes, os 

federalistas defenderão que suas nomeações sejam feitas pelo poder executivo, sem 

participação direta do povo, exercendo seus cargos de forma vitalícia: 

 

[...] Nos Estados Unidos, a Corte Suprema funciona como uma Terceira 

Câmara chamada a ser “a guardiã da propriedade contra o poder do número”; 

e é justamente desta forma que ela, no século XIX, obstaculiza fortemente o 

desenvolvimento da democracia, o associativismo sindical, o imposto de 

renda progressivo, a proibição do trabalho infantil, etc (LASKI, 1977, p. 20 e 

30 ss) (LOSURDO, 2004, p. 25). 

 

Para além da separação de poderes, a inovação dos federalistas em promover o 

sistema de freios e contrapesos, longe de ser uma forma de equilíbrio natural do 

funcionamento do Estado, representou “formas de impedir a manifestação popular e o acesso 

ao governo da parcela mais pobre da população” (CHAVES, 2010, p. 130). 

Nesse sentido, Vitullo sustenta que: 

 

[...] a doutrina da separação de poderes entendida como sistema de freios e 

contrapesos, positivada na Constituição dos Estados Unidos de 1787, é 

resultado da superposição da teoria clássica do governo misto com a doutrina 

liberal-monárquica da limitação do governo. Só que em lugar de buscar 

limitar o poder monárquico ou aristocrático, o objetivo agora era o de limitar 

o poder popular, via mecanismos institucionais contra-majoritários, com 

claros ingredientes elitistas. É nesse contexto que se explicam as invenções 

citadas, todas ferramentas a serviço da neutralização do poder popular e da 

inibição da chegada das grandes maiorias ao centro do processo de tomada 

de decisões políticas (2009, p. 277). 

 

Diante de tal modelo de Estado, se torna uma tarefa praticamente impossível atribuir 

aos Estados Unidos um exemplo ideal de democracia capaz de emancipar o seu povo. Pelo 

contrário, o que se presencia de seu histórico é um sistemático esvaziamento da cidadania. 

Criticando a leitura de Tocqueville em “A democracia na América” e dos equívocos de 

compreensão do jovem Marx em “A questão judaica” e “A ideologia alemã”, Losurdo aponta 

o fato de que naquele país camadas significativas da população branca e pobre estiveram, 

durante muito tempo, excluídas do exercício dos direitos políticos (LOSURDO, 2004). 
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Mesmo após a diminuição das condições censitárias no processo político 

estadunidense, de modo a incluir, ao menos de maneira formal, os brancos pobres, há que se 

mencionar a situação dos negros nos Estados Unidos, bem como de outros imigrados que 

viveram em condições sub-humanas por muito tempo. 

 

Se a exclusão do negro é tão óbvia e pacífica que pode ser declarada mais ou 

menos abertamente e imposta até fora de qualquer legalidade, os imigrados 

se veem privados dos direitos políticos ao se tornarem “estrangeiros” e os 

americanos brancos pobres ao serem obrigados a passar pela humilhação das 

provas de alfabetização e das leis sobre registro (LOSURDO, 2004, p. 128). 

 

Seguindo a mesma linha crítica traçada por Losurdo, há que se reafirmar o equívoco 

corrente na doutrina política em considerar a tradição constitucional dos federalistas como 

democrática, como é o caso da obra de Robert Dahl que utiliza a expressão “Democracia 

Madisoniana”, mesmo quando se sabe que o sistema estatal desenvolvido por Madison se 

distancia explicitamente da democracia: 

 

[...] podemos afirmar, de modo categórico, que a expressão “Democracia 

Madisoniana”, cunhada por Robert Dahl (1989) em 1956, não passa de um 

grande mal-entendido. O próprio Madison, como pensador antidemocrático 

assumido e firme defensor de um regime republicano ou representativo, teria 

rejeitado vivamente esse rótulo. O sistema madisoniano pode ser chamado 

de muitas formas, mas sem dúvidas não pode ser chamado de democrático 

(VITULLO, 2009, p. 277-278). 

 

Diante de tanto escamoteamento sobre o caráter elitista e antidemocrático da 

Constituição estadunidense de 1787, destacamos que suas influências estão vigentes até hoje 

e, segundo o discurso dominante, são festejadas pelos defensores do Estado liberal como 

forma de garantir o equilíbrio do Estado, a estabilidade social, afastar as pressões de grupos 

facciosos e, supostamente, aprimorar a possibilidade de acerto nas decisões públicas. 

Outro ponto importante, que se cristalizou no pensamento político moderno, sob 

grande influência dos federalistas, é a defesa veemente do sistema representativo como o 

principal a ser seguido: 

 

[...] A ideia de um sistema representativo implicava negar as pretensões de 

muitos antifederalistas, que pareciam defender um sistema de governo mais 

descentralizado e mais afim à democracia direta. Para os federalistas, a 

demanda do grupo rival já havia demonstrado suas falências nos anos 

imediatamente anteriores à Convenção: governos prisioneiros das paixões de 

um momento; representantes temerosos das represálias da cidadania; um 

debate público pobre, entre candidatos que defendiam explicitamente os 
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interesses que vinham representar, descuidando assim, muitas vezes, o 

interesse geral (GARGARELLA, 2006, p. 179). 

 

A proposta dos federalistas teve como objetivo reduzir ao máximo o número de 

cidadãos que pudessem estar incumbidos das coisas do Estado, bem como, por outro lado, 

centralizar o poder com a criação da união federal, de forma a diminuir o grau de influência 

de cada cidadão, acerca do que reconhece Limongi, um autor – como já dito acima – pouco 

crítico dos federalistas: 

 

A raiz desta inversão de expectativas deve-se à nova espécie de governo 

popular que defendia: a república. A distinção entre as repúblicas e as 

democracias puras traz vantagens à primeira em dois pontos capitais. 

Primeiro, fazendo com que as funções do governo sejam delegadas a um 

número menor de cidadãos e, segundo, aumentando a área e o número de 

cidadãos sob a jurisdição de um único governo (LIMONGI, 1994, p. 254). 

 

Pela repulsa às classes majoritárias expressa em várias citações, pode-se dizer que o 

objetivo pretendido pelos federalistas foi o de promover um monopólio da participação 

política em torno das classes proprietárias. Apesar disso, o ambiente de ativa participação 

popular do período posterior à independência dos Estados Unidos não permitiria tal intento, 

restando, como única opção, a elaboração de um aparato jurídico-institucional que freasse o 

máximo possível à vontade do popular: 

 

Foi aqui que a experiência americana mostrou ser decisiva. Os whigs 

poderiam ter se contentado com a celebração do avanço do Parlamento sem 

proclamá-lo como uma vitória da democracia. Os americanos não tinham 

essa opção. Apesar de, na luta para determinar a forma da nova república, os 

antidemocratas terem sido vitoriosos, no momento mesmo da fundação o 

impulso para uma democracia de massa já era forte demais para que tal 

vitória fosse completa. [...] e quem sabe os federalistas tivessem desejado, se 

tal fosse possível, criar uma nação politicamente exclusiva, uma aristocracia 

de cidadãos proprietários, em que a propriedade – e especificamente a 

propriedade da terra – permanecesse como um status jurídico e político-

militar privilegiado. Mas as realidades econômicas e políticas das colônias já 

haviam excluído essa opção. [...] E a experiência colonial que culminou na 

revolução havia criado uma população politicamente ativa. (WOOD, 2011, 

p. 185). 

 

A visão atual sobre estado democrático tem o modelo federalista como bem-

sucedido, equilibrado e realista. Um modelo que deve ser seguido pelo pensamento 

constitucional moderno como um legado indispensável. Todavia, é possível identificar o 

caráter antidemocrático e despolitizante do arcabouço político e jurídico implementado pelos 



39 
 

federalistas, cujas intenções restaram clarividentes, apesar dos mesmos utilizarem, vez por 

outra, um rico arsenal de recursos retóricos para insinuar certa adesão a uma democracia 

possível, porém, flagrantemente sem povo. 



40 
 

3 CAPÍTULO II - O LEGADO DOS FEDERALISTAS NO PENSAMENTO 

CONSTITUCIONAL BRASILEIRO 

 

O desenho institucional criado pelos federalistas para os Estados Unidos se 

consolidou como paradigmático e de grande influência no mundo todo. No entanto, ao se 

tornar hegemônico, o referido pensamento escamoteia suas ambiguidades internas e se 

apresenta para a modernidade como natural, eterno, neutro e totalmente desatrelado das 

disputas histórico-sociais da época. Em referência ao pensamento de Marx, pode-se afirmar 

que consiste em uma demonstração invertida daquilo que realmente foi: 

 

[...] em toda ideologia, os homens e suas relações aparecem invertidos como 

numa câmara escura, tal fenômeno decorre de seu processo de vida, do 

mesmo modo por que a inversão dos objetos na retina decorre de seu 

processo de vida diretamente física (MARX, ENGELS, 1984, p. 37). 

 

Desde o seus primórdios, a Ciência Política se constituiu com uma narrativa que 

associa, de forma inseparável, a organização estatal dos Estados Unidos à democracia, o que 

se tornou uma verdade inconteste para a tradição científica dominante: 

 

Farr parece não ver uma contradição insolúvel no fato de a ciência americana 

ter sido, no século XIX, uma “ciência do Estado” ao mesmo tempo que uma 

atividade dedicada à educação política dos cidadãos. Isso porque, seguindo 

seu raciocínio, o Estado americano, por ser democrático, estaria 

naturalmente interessado na promoção dessa educação republicana. De fato, 

a vocação democrática da Ciência Política americana é tomada por Farr, e 

por muitos outros historiadores da Ciência Política naquele país, como um 

dado histórico inquestionável. Após defender a ideia de que a história da 

Ciência Política americana deveria ser estudada dando prioridade à relação 

entre Ciência Política e política, Farr conclui que entre todas as diversas 

atividades que definem o exercício da Ciência Política, a “educação dos 

cidadãos para a democracia” é historicamente predominante. Segundo Farr, 

o apego à democracia une cientistas políticos de todas as gerações (FERES, 

2000, p. 98-99). 

 

Inclusive, importante esclarecer que, segundo João Feres Jr. (2000), a Ciência 

Política, enquanto uma especialização profissional institucionalizada e apartada das reflexões 

de outros ramos do conhecimento, como a história, a filosofia, a sociologia, antropologia e a 

psicologia, pode ser considerada como uma invenção estadunidense, cuja difusão ganhou 

contornos universalistas e de autopromoção: 

 

[...] devemos notar o tom de universalidade com o qual os autores se referem 
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às leis do desenvolvimento da Ciência Política. Contudo, o que está sendo de 

fato universalizada é a compreensão que esses autores têm da história da 

Ciência Política em seu próprio país, os EUA. Uma compreensão que beira a 

auto-adulação. Coerentemente, em uma passagem posterior, os mesmos 

autores igualam o desenvolvimento da Ciência Política à emulação do 

modelo americano. Pairando sobre esse raciocínio está a premissa de que a 

democratização também corresponde à implantação do modelo liberal-

democrático americano. [...] Em textos escritos sem a colaboração dos outros 

dois colegas, John Gunnell apresenta uma narrativa mais acabada da história 

da Ciência Política americana. De acordo com esse autor, a Ciência Política 

americana era umbilicalmente ligada à democracia desde sua fundação, em 

meados do século XIX (FERES, 2000, p. 100). 

 

Seja por uma postura colonizada do campo científico brasileiro, seja pela tradição 

institucional, muito influenciada pelos Estados Unidos desde o período anterior à República, o 

fato é que o discurso hegemônico nos Estados Unidos também contribuiu bastante para o 

desenvolvimento de um pensamento político local que exalta como heroica e vitoriosa a 

experiência política daquele país: 

 

A influência da Ciência Política americana no mundo também se dá por 

meio da formação de acadêmicos de outros países nos inúmeros programas 

de doutorado em Ciência Política dos EUA. O fato de a maioria dos bolsistas 

brasileiros no exterior que fazem doutorado em Ciência Política estarem 

alocados em universidades americanas é evidência clara dessa influência. Ou 

seja, o contribuinte brasileiro tem financiado essa “importação” de 

“conhecimento”. Nada mais razoável, portanto, do que aperfeiçoarmos nossa 

apreciação crítica da história e papel político desse produto no seu lugar de 

produção original. (FERES, 2000, p. 98). 

 

No campo do Direito, a referida influência não foi diferente, pois o desenho 

institucional dos Estados Unidos influenciou nossas Constituições desde sempre, sobretudo, a 

partir da Carta Magna de 1891, inclusive reproduzindo diversas instituições e repetindo várias 

justificativas dos federalistas estadunidenses para sua adoção no Brasil. 

Visando realizar uma análise crítica da repercussão do pensamento dos federalistas 

estadunidenses na história do pensamento constitucional brasileiro, a principal fonte empírica 

deste trabalho são os tratados e manuais de Direito Constitucional do Brasil publicados desde 

o final do século XIX até os dias de hoje, sempre dialogando com textos de historiadores e 

cientistas políticos. Embora algumas dessas obras assumam um papel meramente descritivo 

da organização dos poderes das diferentes constituições, a escolha desse material se deu pelo 

fato de que a formação básica dos bacharéis em Direito é bastante influenciada por esse tipo 

de literatura, o que acaba repercutindo numa formação pouco crítica e desatrelada dos 

conflitos históricos: 
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Quando os cursos jurídicos se atêm a um legalismo coimbrão, quando 

não refletem filosoficamente, eticamente e nem contextualizam na 

concretude da história os institutos jurídicos estudados, vão formando 

pessoas que têm grave problema de se compreenderem e entenderem 

os outros, o que pode gerar apatia, inflação falsa de egos, no sentido 

junguiano do termo e perda da possibilidade de chegar a entender o 

seu própio si-mesmo. [...] O resultado disso é o da formação de 

pessoas dóceis, pouco criativas e ontologicamente inseguras, pois eles 

acreditam que estão à mercê do Judiciário, conformando-se com isso, 

ou se revoltando internamente, sem nenhuma consequência prática 

(AGUIAR, 1996, p. 134-135). 

 

Segundo o raciocínio de Aguiar, há que se reivindicar na formação dos estudantes do 

bacharelado em Direito a superação do mero tecnicismo: 

 

Condenar os advogados a serem burocratas da norma é retirar da profissão o 

que ela tem de mais rico, é castrar a possibilidade de esses profissionais 

serem sensíveis e atentos para as diversas facetas envolvidas nos conflitos e 

negócios jurídicos. [...] As lutas de interpretação, os embates de linhas de 

entendimento nada mais são que lutas políticas, pois o pano de fundo dessas 

exegeses são os interesses em conflito, as hegemonias em jogo, a busca de 

direitos para aqueles que não o têm (AGUIAR, 1996, p. 136). 

 

Por mais que tais obras jurídicas, atualmente, não sejam tão prestigiadas no âmbito 

dos cursos de pós-graduação em Direito pelo país, é inegável que a grande massa de bacharéis 

em Direito, que atua profissionalmente todos os dias em contato com os meandros do poder 

do estatal, é formada com esse tipo de literatura que, mesmo descritiva em alguns casos, se 

encontra inserida numa disputa histórico-política mais profunda, fazendo valer um arcabouço 

normativo profundamente conservador. Torna-se necessário, portanto, analisar os discursos 

provenientes dessas narrativas no intuito de perceber como se manifesta a ideologia dos 

federalistas, considerando que: 

 

A ideologia não “esconde” nada, ela é os enunciados que afirma. Não há o 

que “esteja por trás” da ideologia, como tantas vezes se disse, tudo está bem 

à vista e “dito” (ainda que uma parte dela se expresse através de “não-ditos”, 

que a análise pode enxergar). O caráter ideológico de um enunciado é 

definido por suas relações com práticas de poder, sujeição, dominação e, em 

vista disso, pelo que afirma sobre a realidade, pelo que pretende estabelecer 

como verdade (SOUSA FILHO, 2012, p. 7). 

 

A proposta é perceber a construção do pensamento constitucional brasileiro na 

relação com os federalistas desde os primeiros tratados de direito constitucional até as obras 
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contemporâneas, sob a égide da Constituição de 1988, buscando perceber como se 

desenvolveu a sua influência e quais foram as mudanças na percepção desse legado no 

decorrer do tempo e ao longo das diferentes Constituições. 

 

3.1 A idealização da experiência estadunidense como referência para a 

construção da institucionalidade brasileira: O Brasil não poderia se tornar 

um Haiti. 

 

Os Estados Unidos eram uma referência institucional para o Brasil antes mesmo da 

proclamação da República. Ainda no seu período colonial, vários levantes contra a Coroa 

portuguesa se deram por inspiração tanto do processo que culminou na independência dos 

Estados Unidos, como na organização institucional procedida pelos federalistas que deu cabo 

à Constituição da Filadélfia. 

Segundo José Murilo de Carvalho, antes mesmo de se pensar o Brasil enquanto um 

país, revoltas de caráter separatista tinham como inspiração o exemplo dos Estados Unidos, 

como são os casos da Revolta dos Farrapos, Confederação do Equador e a Inconfidência 

Mineira: 

 

Os juristas, poetas e militares da capitania de Minas Gerais que sonharam 

com a independência em 1789, inspirados no exemplo norte-americano, não 

falavam em Brasil. Falavam em América (“nós, americanos”), ou falavam 

em Minas Gerais (a “pátria mineira”) (CARVALHO, 2011, p. 76). 

 

No mesmo sentido, Franco também destaca:  

 

Poderemos encontrar esses traços nitidamente marcados na Inconfidência 

Mineira, ocorrida entre 1788 e 1789. Em estudo que fizemos sobre os 

aspectos ideológicos da Inconfidência, ressaltamos, precisamente, o seu 

sentido republicano, inspirado principalmente no exemplo dos Estados 

Unidos, bem como o caráter econômico do movimento, que correspondia 

também à ideologia burguesa e capitalista, proveniente da filosofia da 

Enciclopédia da Independência Americana e da transformação verificada nos 

métodos de produção econômica, consequentemente à chamada revolução 

industrial (FRANCO, 1958, p. 14). 

 

Registra-se ainda o firme interesse de algumas lideranças da inconfidência, entre eles 

José Joaquim Maia e Barbalho e o próprio Tiradentes, na experiência de independência e na 

Constituição dos Estados Unidos, chegando a se comunicarem por carta e pedirem apoio aos 

estadunidenses: “O estudante Maia, pede a orientação de TOMÁS JEFFERSON. O 
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TIRADENTES, principal articulador político da mesma, procura pôr-se a par dos 

ensinamentos da Constituição americana” (FRANCO, 1958, p. 15). 

Dessa forma, desde antes da independência e no decorrer de todo o período imperial, 

parte da elite brasileira se viu influenciada pelo republicanismo estadunidense de um lado e a 

tradição monárquica europeia do outro, de tal forma que já havia no país setores que 

apoiavam a adoção de uma república federativa, nos moldes da Constituição da Filadélfia. 

Alguns autores como Oliveira Vianna (1939), Alberto Torres (1938) e o próprio historiador 

José Murilo de Carvalho (2014) vão sustentar que uma parte significativa da elite brasileira 

defendia questões como a República e o Federalismo, mas sem ter uma noção precisa do que 

representavam tais termos. O fato é que havia uma grande admiração pelos Estados Unidos, 

da experiência da independência e da constituinte que culminou na Carta Magna de 1787: 

 

Em geral, sabia-se da prosperidade da Nação Norte-Americana, governada 

por esse sistema; admiravam-se aqui os seus progressos, a sua grandeza, em 

confronto com as outras nações do velho e do novo mundo; - e daí o sincero 

empenho dos bons patriotas brasileiros de transplantar para o Brasil regime 

idêntico, na fé ou convicção que do mesmo também havia resultar a 

grandeza de nossa pátria (CAVALCANTI, 1983, p. 124-125). 

 

É sabido que as classes majoritárias (não proprietárias) da população do país ficaram 

alheias a qualquer discussão acerca do modelo estatal a ser seguido no pós-independência, 

ficando a assimilação restrita a uma elite intelectual do país muitas vezes atrelada às 

oligarquias latifundiárias. Inclusive, partia desta fração de classe significativo entusiasmo de 

que o Brasil seguisse os passos dos Estados Unidos da América do Norte. 

Os grandes proprietários, por mais que não manifestassem profundo conhecimento 

dos fatos históricos dos Estados Unidos, tinham plena convicção de que o modelo de estado 

adotado pelos Federalistas era o mais adequado para o Brasil no sentido de garantir filtros à 

participação popular e a manutenção incólume da divisão desigual da propriedade privada da 

terra: 

 

Em São Paulo existia, desde 1873, o partido republicano mais organizado do 

país, formado principalmente por proprietários. A província passara por 

grande surto de expansão do café e sentia-se asfixiada pela centralização 

monárquica. Para esses homens, a república ideal era sem dúvida a do 

modelo americano. Convinha-lhes a definição individualista do pacto social. 

Ela evitava o apelo à ampla participação popular tanto na implantação como 

no governo da República. Mas ainda, ao definir o público como a soma dos 

interesses individuais, ela lhes fornecia a justificativa para a defesa de seus 

interesses particulares [...] Convinha-lhes também a ênfase americana na 

organização do poder, não apenas por estar na tradição do país mas, 
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principalmente, pela preocupação com a ordem social e política, própria de 

uma classe de ex-senhores de escravos. Convinha-lhes, de modo especial, a 

solução americana. Para os republicanos de São Paulo, de Minas Gerais e do 

Rio Grande do Sul, três das principais províncias do Império, o federalismo 

era talvez o aspecto mais importante que buscavam no novo regime. O 

sistema bicameral era parte da solução federativa. (CARVALHO, 2014, p. 

24-25). 

 

Se de um lado os Estados Unidos representavam um modelo idealizado, do outro a 

experiência haitiana era sinônimo de preocupação para a elite rural brasileira. Naquele país 

fora feita uma revolução protagonizada pelo povo de maioria negra, após a abolição da 

escravidão, ainda em 1794, sendo o primeiro país independente da América Latina. Dessa 

forma, a experiência haitiana se posicionou como oposta ao modelo estadunidense, que além 

de ser protagonizada pelas classes proprietárias admitiu, vergonhosamente, a escravidão e o 

massacre contra os indígenas: 

 

A república do Haiti, só pelo fato de existir, poderá ter uma grande 

influência sobre o destino dos africanos no novo mundo [...]. Uma república 

negra no meio do Atlântico é um farol elevado, para o qual dirigem o olhar 

os opressores enrubescendo e os oprimidos suspirando. Olhando-o a 

esperança sorri para cinco milhões de escravos espalhados nas Antilhas e no 

continente Americano. (GRÉGOIRE, apud, LOSURDO, 2006, p. 158). 

 

Apesar de relativa difusão e defesa do modelo estadunidense por parte da elite 

brasileira, a Constituição imperial outorgada em 1824 seguiu inspirações outras, como é o 

caso de Portugal e do pensamento de Benjamin Constant, embora tenha adotado o sistema 

bicameral nos moldes estadunidenses. O próprio Dom Pedro I acusava sua admiração pelos 

Estados Unidos, apesar de entender que no Brasil não haveria espaço, naquele momento, para 

um tipo de estado tão avançado. Inclusive, a inspiração para o poder moderador presente na 

Constituição veio do pensador francês Benjamim Constant, outro admirador da Constituição 

estadunidense. 

A campanha pelo federalismo e republicanismo de inspiração estadunidense não se 

deu por vencida. Na medida em que o governo imperial se desgastava e sua Constituição não 

conseguia alcance e legitimidade no país, a fração de classe dos grandes proprietários rurais 

fazia campanha pela proclamação da República no Brasil chegando a lançar, por exemplo, um 

manifesto em 1869 pedindo profundas reformas institucionais. 

No contexto do império, o termo “república” era, por vezes, visto pelas classes 

dirigentes brasileiras como algo subversivo muito associado à ideia de participação popular, 

porém, a partir do enfraquecimento do modelo institucional da Constituição de 1824, a ideia 
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de uma república nos moldes dos Estados Unidos foi cada vez mais se disseminando no país. 

Ocorre que, nas análises dos manuais de direito constitucional, o conceito de república 

aparece de maneira bastante confusa e, algumas vezes, de maneira oposta ao que pensavam os 

federalistas estadunidenses:  

 

Com efeito, os princípios chaves que faziam a estrutura do novo Estado 

diametralmente oposta àquela vigente no Império era doravante o sistema 

republicano, a forma presidencial de governo, a forma federalista de Estado 

e o funcionamento de uma suprema corte, apta a decretar a 

inconstitucionalidade dos atos do poder; enfim, todas aquelas técnicas de 

exercício da autoridade preconizadas na época pelo chamado ideal de 

democracia republicana imperante nos Estados Unidos e dali importava a 

ruptura com o modelo autocrático do absolutismo monárquico e se inspirava 

em valores de estabilidade jurídica vinculados ao conceito individualista de 

liberdade (BONAVIDES, 2010, p. 365, grifo nosso). 

 

Ao contrário do que defende Bonavides, não é possível concluir que o modelo 

estadunidense foi uma democracia republicana, posto que o termo República era defendido na 

obra dos federalistas como um contraponto à democracia, sendo esta última caracterizada 

como “palco de distúrbios e discussões, revelaram-se incapazes de garantir a segurança 

pessoal ou os direitos de propriedades, e em geral suas vidas têm sido curtas quanto violentas 

suas mortes” (O Federalista, 10, MADISON, HAMILTON, JAY, 1984, p. 151). 

Vários significados do termo república se difundiram no Brasil, porém o conceito 

forjado pelos federalistas foi aquele que se tornou a acepção vitoriosa, conforme comenta 

Bastos: 

 

Incontestavelmente, a principal inspiração desta [nossa Constituição Federal] 

foi a Constituição dos Estados Unidos da América do Norte. Lemos nos 

Comentários de JOÃO BARBALHO: Ela (a Constituição) tomou por 

paradigma a dos Estados Unidos da América do Norte, elaborada pela 

Convenção de Filadélfia e posteriormente emendada. Esta Constituição, 

disse um escritor francês (referindo-se à brasileira, redigida nos termos do 

ato do Governo Provisório de 22 de Junho de 1890, e da qual com as 

alterações feiras pelo Congresso resultou a de 24 de Fevereiro de 1891) esta 

Constituição oferece grande semelhança com a dos Estados Unidos Norte-

Americanos, sem ser dela uma cópia, como o poderia fazer crer uma leitura 

rápida. Inspirando-se na Constituição da grande república, o governo 

brasileiro seguiu o exemplo do México e da República Argentina que se tem 

dado bem com essa imitação (BASTOS, 1914, p. 90-91). 

 

No mesmo sentido, Castro vai afirmar que, embora haja alguma controvérsia, em 

regras gerais, República significa sistema representativo, o que demonstra aproximação do 

ideal republicano estadunidense e um distanciamento da tradição jacobina, que proclamava 
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um protagonismo popular com participação direta: 

 

A nossa constituição, diz WOODBURN, não define o que seja uma forma 

republicana de governo, e isso tem dado lugar a larga controvérsia;  mas, 

geralmente, se entende que a forma republicana de governo é aquela em que 

as leis são feitas pelos representantes do povo, escolhendo este, direta ou 

indiretamente, seus delegados executivos (CASTRO, 1918, p. 40). 

 

É correta a visão de que a Constituição republicana de 1891 não se trata de uma 

cópia totalmente irrefletida da Constituição estadunidense, embora haja vários artigos que são 

mera tradução para o português do texto magno da Filadélfia. Por outro lado, houve 

adequações no tocante às funções de cada poder, em relação ao controle de 

constitucionalidade e ao sistema eleitoral, sem comprometer, contudo, o ideário estadunidense 

de Estado. 

A maior inconsistência dos autores brasileiros é atribuir ao republicanismo 

estadunidense um viés democrático, de forma a aproximar dois conceitos que, no pensamento 

dos federalistas, eram decididamente antagônicos: 

 

[...] Madison apresenta a sua definição: a República é, para ele, “um governo 

que deriva seus poderes diretamente ou indiretamente do grande corpo 

popular, e é administrado por pessoas que exercem seus cargos por período 

limitado ou enquanto bem servirem”. O conceito democrático de regime 

republicano não difere, ainda hoje, substancialmente, da maneira pela qual 

foi delineado por JAMES MADISON, e que provém até certo ponto, como 

também ficou dito, da luta protestante contra a monarquia católica 

(CALMON, 1938, p. 304-305). 

 

No mesmo sentido, sustenta Torres em duas passagens de sua obra: 

 

A Constituição, além disso, não se limita a prescrever obediência à “forma 

federativa”, mas à “forma republicana federativa”, exprimindo, com a 

segunda destas palavras, o sistema de governo popular por excelência, criado 

pelo gênio humano justamente para garantir ao povo o pleno exercício de sua 

soberania, na representação política, e aos indivíduos o gozo integral de seus 

direitos e garantias (TORRES, 1938, p. 81). 

 

E segue: 

 

A nossa lei fundamental não é uma “constituição”; é um estatuto doutrinário, 

composto de transplantações jurídicas alheias. Se grande modelo foi a 

Constituição dos Estados Unidos [...] como obra de estética e de ideal 

político, é talvez o mais notável documento da cultura jurídica 

contemporânea; não sei que haja outra onde as definições e classificações, o 
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rigor e cuidado no distribuir e no desenvolver regras e funções, tenham 

atingido a tanta perfeição; nenhuma levou tão longe o empenho de proclamar 

as mais avançadas conquistas da liberdade humana e da democracia 

(TORRES, 1938, p. 85). 

 

Contrariando a tese de Torres, de Calmon e de Bonavides, não é possível atribuir à 

república estadunidense forjada pelos federalistas o caráter de um governo popular. Basta, 

neste sentido, ler com atenção o que James Madison assinalava a respeito dos governos de 

cunho democrático: 

 

Os adeptos dos governos populares nunca ficam tão apreensivos quanto à 

sua reputação e destino como quando percebem neles uma propensão para 

esta perigosa ameaça. [...] A instabilidade, a injustiça e a conclusão 

introduzida nos conselhos públicos têm sido, na verdade, doenças mortais 

que fizeram perecer governos populares, em diferentes locais, e continuam 

sendo os tópicos favoritos e frutíferos dos quais os adversários da liberdade 

retiram seus mais especiosos argumentos. [...] Ouvem-se por toda a parte 

queixas apresentadas por nossos mais dignos e virtuosos cidadãos, 

igualmente defensores da fé pública e provada e da liberdade pessoal e 

coletiva, julgando nossos governos por demais instáveis, o bem público 

ignorado nos conflitos entre os partidos rivais e as providências muitas vezes 

decididas, não de acordo com as normas de justiça e os direitos do partido 

minoritário, mas pela força avassaladora de uma maioria arrogante e 

interesseira (O Federalista, 10, MADISON, HAMILTON, JAY, 1984, p. 

147). 

 

Ao contrário do que fora massivamente difundido no Brasil, os federalistas não 

forjaram uma república democrática como um contraponto à democracia dos antigos, mas 

queriam criar uma grande república para que a participação popular existente no seio da 

sociedade estadunidense da época fosse inviabilizada, dando lugar a um sistema 

representativo que contemplasse um corpo seleto de governantes distanciado dos eleitores. 

Segundo Ellen Wood, em um momento de grande participação popular, a ala 

antidemocrática da Convenção da Filadélfia foi vitoriosa, o que influenciou sobremaneira na 

construção de um desenho institucional distante dos ideais de democracia. Nesse sentido, 

pode-se verificar que: 

 

[...] os federalistas afirmavam não que a representação era necessária a uma 

grande república, mas, pelo contrário, que uma grande república é desejável 

por tornar necessária tal representação – e quanto menor a proporção entre 

representantes e representados, quanto maior a distância entre eles, tanto 

melhor (WOOD, 2011, p. 187). 

 

Trata-se de uma visão inversa à dos antifederalistas da época, os quais defendiam a 
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participação direta do povo como regra, admitindo a representação apenas quando o exercício 

direto pela população não fosse possível. Nesse sentido, pode-se mencionar as preocupações 

elencadas por Robert Yates – que usava o pseudônimo de Brutus I - no que tange à adoção de 

um regime republicano num país da dimensão territorial como a dos Estados Unidos: 

 

[...] Mas em uma república da extensão deste continente, o povo em geral 

estaria familiarizado com muito pouco de seus governantes, em geral 

conheceria pouco sobre suas conditas e seria muito difícil substituí-los. [...] 

Em tão extensa república, os grandes oficiais de governo logo se colocariam 

acima do controle do povo e abusariam desse poder com o objetivo de se 

engrandecerem e oprimir a este (YATES, 2017, p. 80). 

 

Há que se observar que as ponderações dos antifederalistas não tiveram ressonância 

no debate constitucional brasileiro, bem como a visão de um Estado republicano forjada pelos 

federalistas estadunidenses se demonstrou distorcida, haja vista que não existe a ideia de 

participação popular. Trata-se apenas de um modelo que se pretendia ser distinto do regime 

monárquico, limitando-se à proibição do uso de títulos de nobreza no âmbito do governo 

federal e dos governos estaduais. 

 

3.2 Do Estado Federal 

 

Outra associação muito usual entre os autores brasileiros é a aproximação do termo 

“República” e “Federalismo” de inspiração estadunidense, como se todo estado republicano, 

necessariamente, devesse naturalmente adotar a forma federativa. A campanha republicana e 

por um estado federal se uniram e se fortaleceram no momento de desgaste do período 

imperial no Brasil. 

No tocante à distribuição geográfica do poder, há também a justificativa para o 

estado federal, de que este seria mais adequado aos países com grandes territórios, ou seja, o 

mesmo argumento que os federalistas estadunidenses usavam para a constituição da 

República nos Estados Unidos. É o caso de Ferreira em sua obra: 

 

O Brasil, pelas suas próprias condições geográficas, tem vocação histórica 

para o federalismo. País de verdadeira imensidão territorial, é sem dúvida 

uma nação continental. A diversidade de suas condições naturais obriga 

naturalmente a uma descentralização, que está à base do regime federativo 

(FERREIRA, 1998, p. 234). 

 

Porém, no que diz respeito ao estado federal em si, o fundamento central utilizado 
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pelos federalistas estadunidenses está relacionado com a maneira encontrada para minar, 

segundo eles, os conflitos causados pelas disputas das diversas facções do país. Importante 

frisar que, no capítulo 10 de O Federalista, a grande preocupação de Madison diz respeito ao 

que ele considera como fonte mais comum e perene das desavenças das facções, que é a 

“distribuição variada e desigual da propriedade” (O Federalista, 10, MADISON, 

HAMILTON, JAY, 1984, p. 149). 

No contexto de um país unificado, que era o que os federalistas propunham, havia 

um grande risco, na visão deles, que os não proprietários e devedores protagonizassem um 

governo de opressão contra as facções minoritárias. Na medida em que a república seria um 

importante remédio para restringir o acesso de uma pequena classe ao governo, o Estado 

Federal seria necessário para multiplicar e distribuir os grupos de interesse em mais de uma 

esfera pública (estados e união federal) no escopo de impedir que qualquer grupo se 

hegemonize politicamente em todo o país. 

A divisão entre poderes locais (estaduais) e poder nacional é um primeiro mecanismo 

de filtro operado pelos federalistas estadunidenses. Não se trata de uma tentativa de 

democratizar o poder do Estado, mas uma forma de filtrar por dentro os interesses 

majoritários da população. No entanto, essa verve não está presente na literatura jurídica 

pátria: 

 

A Federação constitui ponto intocável da existência constitucional brasileira. 

Não é de hoje aliás que o regime federativo vem-se desenvolvendo e mesmo 

se reputa indispensável à sobrevivência de inúmeros países de ampla 

extensão territorial. Surgiu como um expediente útil para permitir que tais 

sistemas políticos novos tivessem vida, ajustando as tendências variadas do 

regionalismo para manter a unidade nacional. [...] É grande a quantidade de 

países que admitem essa solução, a começar pelos Estados Unidos da 

América, com sua Lei Magna de 1787. No Continente americano podem ser 

mencionadas diversas Repúblicas federativas, quais sejam, o Canadá, o 

México, o Brasil, a Argentina e outras. Entre os países europeus destacam-se 

a Alemanha e a Suíça, bem como a Áustria e a extinta União Soviética, esta 

última abrangendo territórios que se estendiam pela Ásia. A Austrália, a 

Índia e a União Sul-Africana também se organizaram sob o esquema 

federalista. Ultimamente surgiram outras Federações de menor importância 

(FERREIRA, 1998, p. 231). 

 

Percebe-se da citação acima uma postura de aceitação acrítica do modelo federal de 

Estado, sendo, na visão do autor, um desdobramento natural de países com grandes territórios. 

Noutro sentido, é muito comum a compreensão de que o Estado Federal foi uma criação 

estadunidense que visava a descentralização do poder estatal, conforme se verifica na seguinte 
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menção: 

 

Havia grande preocupação por parte dos autores da Constituição de 1787 dos 

EUA, observa BERNARD SCHWARTZ, de que “o Governo nacional que 

estavam criando não fosse tão poderoso que, na prática, tragasse os estados 

[...] procuraram conseguir isto limitando o Governo Federal a uma lista 

específica de poderes enumerados [...] ao mesmo tempo que reservavam 

todo o resto de autoridade aos estados”. Os constituintes de 1787 foram 

indicados diretamente pelos legislativos dos Estados (então soberanos). A 

ratificação da Constituição ocorreu pelo voto de convenções eleitas em cada 

um dos Estados. Nesse contexto, é de fácil compreensão que “se houve uma 

coisa que os elaboradores da Constituição americana procuraram fazer foi 

reservar um lugar significativo no sistema que estavam criando para os 

estados, cujos delegados eles eram” (TAVARES, 2012, p. 1086-1091). 

 

A leitura apresentada por Tavares (2012) e a citação por ele escolhida não condizem 

com o que ocorria na época. Os Estados Unidos viviam em uma confederação onde os 

Estados membros eram dotados de independência, porém, ligados uns aos outros pelos 

Artigos da Confederação. Na ocasião da elaboração da Constituição da Filadélfia, a proposta 

dos federalistas era justamente criar um poder central forte e capaz de concentrar em si 

questões essenciais para a manutenção dos interesses das classes proprietárias, o que 

representava uma diminuição significativa dos poderes do Estado. Tal situação era 

reconhecida pelo próprio Hamilton ao mencionar a dificuldade de aprovação da nova 

Constituição: 

 

Entre os mais sérios obstáculos que a nova Constituição encontrará, pode ser 

de imediato assinalado o interesse óbvio de certa classe de indivíduos em 

cada Estado para resistir a quaisquer mudanças que possam representar uma 

redução do poder, das rendas e, em consequência, dos cargos que eles 

exercem nos órgãos estaduais; e a pervertida ambição de outra classe de 

indivíduos que ou alimentam esperanças de engrandece-se com as confusões 

de seu país ou sonham coma ampliação das subdivisões do império, 

transformando-as em várias confederações parciais, o que seria mais 

vantajoso do que sua união sob um único governo (O Federalista, 1, 

MADISON, HAMILTON, JAY, 1984, p. 100). 

 

Num contexto da confederação vigente, a conjuntura da época não permitia o 

esvaziamento completo dos poderes e competência dos Estados, embora os federalistas 

estadunidenses estivessem convencidos da necessidade da construção de um governo forte e 

centralizador capaz de enfrentar as lideranças e interesses regionais e das classes não 

proprietárias. Por mais que a questão da compatibilidade dos interesses regionais e da união 

esteja presente na obra dos federalistas, sabe-se que esta não fora a preocupação única e 
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principal na idealização do Estado Federal. 

Na realidade, pode-se afirmar que o grupo político que assumiu o controle da 

convenção da Filadélfia tomou para si o termo “federalismo”: 

 

Eis então por que os adversários da nova constituição se autodefiniam como 

“federalistas”, atribuindo aos defensores da carta elaborada na Filadélfia de 

“antifederalistas” ou “centralizadores”. Todavia, essas etiquetas mudaram de 

dono, em uma reviravolta que expressa um dos maiores triunfos dos 

defensores do sistema elaborado na Filadélfia: pois “federalistas” passou a 

ser o nome com o qual o se autoidentificavam os impulsionadores de uma 

maior centralização, enquanto o rótulo de “antifederalista” foi imposto por 

estes últimos a seus adversários, com a aberta intenção de difamá-los e assim 

confundir a população (VITULLO; CUNHA FILHO, 2017, p. 4). 

 

Muitos dos chamados “antifederalistas” tinham a compreensão de que o modelo de 

Estado Federal vencedor na convenção da Filadélfia não representaria uma descentralização 

do poder, pelo contrário, acreditavam que “a Convenção propôs a fusão parcial, 

evidentemente com o objetivo de, mais cedo ou mais tarde, absorver todos os poderes dos 

Estados Unidos aglutinados em um único governo” (SMITH, 2017, p. 51).  

Acontece que no Brasil se reproduziu a enganosa compreensão de que o modelo 

federal de Estado foi cunhado para democratizar e descentralizar o poder, no sentido da 

população ter maior controle, quase como uma idealização do instituto: 

 

A resolução da questão federativa levaria necessariamente à solução de 

grandes problemas do Estado, tais como: melhor afetação dos vastos 

recursos nacionais, maior controle por parte da população sobre a atividade 

estatal, maior eficiência da máquina arrecadatória dos poderes públicos, 

possibilidade de maior participação do povo nas decisões oficiais, entre 

outras (BASTOS, 1995, p. 11). 

 

Neste ponto, Janice Helena Ferreri vai mencionar que, embora o estado federal no 

Brasil tenha sido implementado de maneira não idêntica ao dos Estados Unidos, é inegável 

sua inspiração maior: 

 

Malgrado ter sido o federalismo republicano apenas um ideal, ele se 

constituiu num dos valores mais inestimáveis, mais caros para a história e 

para a cultura brasileira. Os benefícios que a Federação trouxe para o nosso 

país são inexoráveis, mesmo não tendo sido essa forma de governo praticada 

autenticamente entre nós. O princípio federativo constitui toda a base do 

ordenamento constitucional, devendo ser tratado com primazia diante das 

demais normas da Constituição, são os princípios da Federação e da 

República que funcionam como alicerce de todo o entendimento e aplicação 

das outras normas jurídicas constitucionais (FERRERI, 1995, p. 15-16). 
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A visão exposta pela autora acima mencionada vai ao encontro do pensamento dos 

demais juristas brasileiros de que o federalismo é um princípio fundante da ordem 

institucional do país, se transformando num verdadeiro dogma inquestionável para os Estados 

modernos, fruto de um consenso patriótico de importantes líderes estadunidenses na tentativa 

de salvar o país, conforme podemos observar da seguinte assertiva: 

 

[...] o governo da Confederação sustentou com vantagem toda a guerra da 

independência até a vitória final, e continuou subsequente a ser o laço 

comum da União. Mas, na marcha regular dos negócios e interesses 

públicos, tornou-se, cada dia, tão incapaz de bem servir, - que aos Estados 

pareceu indispensável uma revisão completa dos Artigos da Confederação, 

sob pena de ruína inevitável da mesma. [...] Esta era, nada mais, nada menos, 

do que, no dizer de um escritor, - “salvar os Estados confederados da 

bancarrota, da desordem, e da anarquia, e dar a todos um existência 

nacional”. A tarefa era por demais difícil, em vista dos interesses 

encontrados dos Estados, - que, antes de tudo, não queriam abrir mão dos 

seus antigos privilégios e direitos soberanos, mantidos na Confederação. 

Triunfou, no entanto, o querer patriótico e a habilidade de alguns chefes 

proeminentes da Convenção; e a 17 de setembro do mesmo ano, foi adotada 

a Constituição Federal da República Americana. Pela Constituição adotada 

na Convenção, e depois ratificada pelos Estados e pelos representantes do 

próprio povo, - foi a Confederação transformada em um verdadeiro Estado-

federal, com os seus ramos do poder público, completos e bem definidos [...] 

E desta sorte, começou a ter efetivo vigor esse documento memorável que, 

sob o título “Constitution of the United States of America” subsiste , há mais 

de século fazendo a prosperidade de um grande povo, e provocando a 

admiração dos estadistas do mundo inteiro (CAVALCANTI, 1983, p. 32-

33). 

 

Na mesma linha de raciocínio há que se mencionar o pensamento de Bastos a 

respeito do mesmo tema: 

 

A triste experiência das suas dificuldades intestinais, e o desprezo com que 

os tratavam os governos estrangeiros, escreve Bryce, ‘fizeram os Estados 

sentirem a necessidade de uma união mais firme e mais estreita. “Apesar 

disso, relutavam. Ciosos em demasia das suas prerrogativas, não sabiam por 

que lado optar: se pelo fortalecimento do centro, para o bem da unidade e em 

detrimento da sua liberdade, ou pela independência de cada um, deixando, 

em consequência, a união periclitar.” Afinal, penderam para a primeira 

solução. Convocou-se uma convenção, a fim de rever o pacto formado entre 

as antigas colônias, e essa convenção reuniu-se em 14 de maio de 1787, na 

cidade de Filadélfia. [...] Pela Constituição aprovada, aos 13 Estados 

existentes veio juntar-se mais um: o Estado Federal. Este, com a 

competência atribuída à União, pode exercer mais eficazmente os objetivos 

ditados pelo bem comum. Nascia assim uma nova forma de Estado até então 

desconhecida pela história (BASTOS, 1975, p. 74-75). 
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As citações acima representam uma inequívoca reprodução acrítica dos argumentos 

de propaganda utilizados pelos federalistas nos artigos publicados em Nova Iorque quando se 

coloca que o fim do modelo confederado de estado se deu naquele país de maneira natural e 

que a sociedade, consensualmente, marchou para o Estado Federal exclusivamente contra as 

ameaças estrangeiras. Ora, a constituinte que resultou no atual modelo de Estado se deu às 

portas fechadas e, mesmo entre os constituintes, não fora aceita sem resistências. 

Outrossim, contra os defensores de que houve uma conscientização unânime da 

transição da confederação para o Estado Federal nos Estados Unidos pesa o fato de que não 

ocorreu a ratificação da nova Constituição por todos os Estados membros confederados. É de 

bom alvitre salientar que a tese de que a Confederação estava desgastada não era, no contexto 

dos Estados Unidos da época, um sentimento partilhado por todos, até porque a convenção da 

Filadélfia tinha autorização jurídica de realizar apenas reformas no documento constituinte - 

leia-se Artigos da Confederação - até então vigente no país, o que evidencia que o texto 

elaborado pela constituinte foi extrapolação ilegal, sem consonância com as classes 

majoritárias (LOSURDO, 2005). 

Além da abordagem mistificadora a respeito do Estado Federal, comum nas obras de 

direito constitucional brasileiro em várias épocas, há também uma postura típica dos manuais 

e tratados em mencionar o Estado Federal numa perspectiva meramente descritiva das 

diferenças entre os modelos brasileiro e estadunidense, concentrando-se em questões, em 

geral, bastante periféricas, conforme visto na lição de Fernandes: 

 

Historicamente, a Federação é uma aquisição da Modernidade, só surgindo 

no século XVIII a partir da experiência norte-americana, em 1787. Por isso 

mesmo, é natural que a Federação brasileira tivesse forte inspiração norte-

americana, mas é de se registrar que sua formação deu-se de modo distinto 

do seu paradigma [...] E acabamos por adotar uma perspectiva centrífuga (do 

centro para a periferia), ou seja, um Estado unitário centralizado que se 

descentraliza tornando-se um Estado Federal (por isso, classificamos quanto 

à origem o nosso federalismo de centrífugo). No caso norte-americano, a 

origem do mesmo é classificada como centrípeta (da periferia para o centro), 

pois de uma Confederação (1781-1787) nasce um Estado Federal. A 

Constituição de 1988 institui como entidades da Federação a União, os 

Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios. (FERNANDES, 2011, 

p. 223). 

 

Em outro momento, o referido autor aduz: 

 

A nossa primeira Constituição de 1824 definiu que a forma de Estado seria a 

do Estado Unitário. Acontece que em 15 de novembro de 1889, o Decreto nº 

01 proclamou no Brasil uma República Federativa, com a devida 
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transformação das Províncias em Estados Federados. Porém, é mister 

salientarmos que a Constituição Republicana de 24 de fevereiro de 1891 é a 

nossa primeira Constituição que adota a forma de Estado Federal (até então, 

existente via decreto). Sem dúvida, o nosso federalismo surge através de 

uma origem denominada centrífuga (ou federalismo por segregação). Ou 

seja, é um federalismo que se desenha a partir de um movimento do centro 

para a periferia. O federalismo norte-americano datado de 1787, só para se 

ter um exemplo, é de origem centrípeta (ou por agregação), ou seja, de um 

movimento da periferia para o centro. Nesses moldes, certo é que o Brasil 

era um Estado unitário, altamente centralizado, e esse Estado unitário abre 

mão da centralidade e de nichos de poder para criação de entes autônomos. 

Assim sendo, é mister salientar que a origem centrífuga do federalismo 

brasileiro acaba nos levando a um federalismo altamente centralizado, com 

exacerbadas competências para União. Portanto, um federalismo de cunho 

eminentemente centrípeto quanto à concentração de poder foi desenvolvido 

em terrae brasilis. Já o federalismo norte-americano (como citado) se 

originou de um movimento periférico (da periferia) para o centro, porque 

existiam entes soberanos advindos da Confederação que vigorou entre 1781 

a 1787, que abriram mão da soberania para entregá-la a um único polo (ente) 

central. A origem do federalismo norte-americano explica porque os Estados 

norte-americanos foram dotados de um rol de competências, na prática, mais 

alargadas que as existentes para os mesmos em nosso federalismo. 

(FERNANDES, 2011, p. 593-594). 

 

Destaca-se das transcrições acima o tom enaltecedor do modelo federal como uma 

conquista civilizatória da modernidade. Num outro momento se usa o termo “natural” para se 

referir à inspiração estadunidense sobre o Brasil. Além do fato de que, assim como Fernandes, 

muitos autores tratam essa diferença entre o Estado Federal brasileiro e estadunidense 

evidenciando uma suposta debilidade de nosso modelo de Estado, ou seja, como se houvesse 

um mal de origem que impedisse o desenvolvimento pleno do federalismo e, 

consequentemente, um empecilho ao progresso do país, dentro do ideal criado de que os 

Estados Unidos é o modelo de país desenvolvido a ser seguido, conforme se depreende da 

citação abaixo: 

 

O federalismo brasileiro se fez a partir de um Estado Unitário, que se 

desmembrou e não de uma Confederação que se dissolveu, como nos 

Estados Unidos, paradigma de todos os sistemas federativos constitucionais 

[...] A federação americana foi criada por um processo lento e demorado, 

onde os Estados independentes, já unidos pela cultura e pelas origens 

étnicas, buscaram a federação. O Brasil, por sua vez, era um Estado Unitário 

descentralizado em decorrência de sua própria extensão territorial, que 

ocasionava profundas diferenças regionais e culturais. Os estudiosos 

demonstram que faltou ao federalismo brasileiro, já na sua origem, um 

elemento essencial, ou seja, a existência anterior de Estados soberanos, como 

ocorreu nas 13 colônias americanas. Apesar de ter sido o federalismo 

brasileiro adotado a exemplo do modelo americano, as diferenças entre os 

dois eram acentuadas, ocasionando um federalismo absolutamente irreal 

entre nós (FERRERI, 1995, p. 27-28). 
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Estamos diante de um paradoxo comum na literatura jurídica brasileira. Ao mesmo 

tempo em que o federalismo estadunidense é um paradigma inescusável, há a compreensão de 

que jamais teremos condições de implementá-lo a contento. Trata-se de uma visão colonizada 

onde o instituto estrangeiro é colocado em um patamar acima de qualquer crítica, não 

havendo espaço para se pensar outros modelos de estado possíveis. 

Ferreri afirma que, “mesmo sendo o federalismo americano considerado o tipo ideal 

de Estado Federal, os estudiosos reconhecem a nítida tendência centralizadora que se 

implantou após 1930” (1995, p. 24). Ao contrário do que defende a referida autora, verifica-se 

na obra O Federalista que a postura centralizadora é condição sine qua non do Estado 

Federal, na medida em que a união como ente federativo surge como uma tentativa de afastar 

de temas essenciais do poder do Estado as disputas das facções. Todavia, é comum no 

pensamento jurídico brasileiro confundir descentralização administrativa com democratização 

do poder. 

 

3.3 Do sistema bicameral e o Poder Legislativo 

 

O Senado da forma pensada pelos federalistas foi criado para ser uma casa 

aristocrática do legislativo no afã de se tornar um contraponto à Câmara dos Deputados, tendo 

em vista que esta era, na época, a única eleita por voto direto pelo povo. No caso brasileiro, o 

sistema bicameral está presente em sua história institucional desde a Constituição de 1824. É 

bem verdade que a Constituição Imperial segue a linha de um modelo monárquico, embora já 

fosse do conhecimento local a Constituição estadunidense. Na visão dominante da época, 

havia um entendimento comum de que o Brasil não estaria preparado para adotar as regras 

institucionais avançadas dos Estados Unidos. Por outro lado, desde a primeira Constituição 

brasileira, já se admitira o sistema bicameral nos moldes estadunidenses, no que tange à 

existência de uma casa legislativa de cunho moderador e distante das pressões populares, 

conforme reconhecido em um dos manuais analisados nesta dissertação: 

 

A primeira Carta Maior brasileira já apresentava o sistema bicameral. A 

divisão do legislativo – Câmara e Senado – refletia o caráter aristocrático da 

época. As duas câmaras atuavam separadamente. Enquanto a Câmara dos 

Deputados era composta por membros efetivos e temporários (art. 36), com 

mandato de 4 anos, os senadores possuíam cargo vitalício (art. 40) 

(CHAVES, 2010, p. 79). 
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No sistema eleitoral, havia a reprodução do modelo estadunidense no tocante à 

exclusão do direito de voto por critério de idade e de dependência hierárquica (no caso de 

filhos, criados, religiosos, escravos), bem como de renda. Há que se falar também que a 

eleição para a Câmara dos Deputados, nesse caso, ao contrário do que ocorria nos Estados 

Unidos, era indireta, bem como havia um aumento do grau censitário no tocante aos critérios 

de elegibilidade, tendo que ter uma renda anual líquida superior àquela que tinha que se 

comprovar no caso de ser eleitor. A Constituição de 1824 trazia consigo uma preocupação 

com a propriedade privada, o que é comum a todas as Constituições liberais, dentro da lógica 

de que seria um risco para toda a sociedade a participação dos não proprietários na vida 

pública. 

A partir da Constituição Republicana de 1891, foi instituído o Senado de tipo 

Federal, replicando o que fora adotado nos Estados Unidos a partir de 1787. O já existente 

sistema bicameral no país passa a seguir o entendimento de que o Senado, além da função de 

moderação, tem o escopo de representar os Estados-Federais. Mesmo considerando a 

mudança constitucional para a eleição dos deputados e senadores de forma direta, a referida 

casa, como não poderia deixar de ser, continuou recebendo representantes das oligarquias 

brasileiras. 

A representação das camadas populares, que já era baixa na Câmara, ainda era menor 

no Senado e pode ser demonstrado na permanência de requisitos mais restritos para um 

cidadão comum se tornar Senador, o que foi seguido em todas as Constituições brasileiras. O 

argumento utilizado pelos federalistas para justificar a existência de uma casa legislativa, cuja 

principal função seria a de resfriamento dos interesses facciosos vindos da Câmara dos 

Deputados, é reproduzido, em muitas ocasiões, sem se mensurar o caráter elitista e 

antidemocráticode tal proposta. Outro argumento muito comum, entre os brasileiros, é a 

associação equivocada entre bicameralismo e federalismo: 

 

O bicameralismo brasileiro é do tipo federal, pois decorre da forma de 

Estado (cabe ao Senado Federal a função de órgão representativo dos 

Estados federados na formação das leis nacionais, implementando-se, assim, 

o princípio da participação, essencial à configuração do federalismo). 

Embora com resquício do bicameralismo de moderação, por figurar como 

condição de elegibilidade, dentre outras, para o Senado, a idade mais 

avançada: trinta e cinco anos (art. 14, § 3º, VI, a), em relação à Câmara dos 

Deputados (CARVALHO, 1999, p. 319). 

 

O bicameralismo do Legislativo Federal está intimamente ligado à escolha 

pelo legislador constituinte da forma federativa de Estado, pois no Senado 

Federal encontram-se, de forma paritária, representantes de todos os 
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Estados-membros e do Distrito Federal, consagrando o equilíbrio entre as 

partes contratantes da Federação (MORAES, 2014, p. 420). 

 

Nos países de vasta extensão territorial e de organização federativa a 

necessidade de dualidade do Legislativo é princípio que aceitam mesmo os 

publicitas que teoricamente negam as vantagens ou a conveniência do 

sistema (OCTÁVIO; VIANNA, 1919, p. 103). 

 

No Brasil, que adota a forma federativa de Estado e a considera intocável, o 

Poder Legislativo de âmbito nacional biparte-se, em sua estrutura interna, 

sendo por isso considerado bicameral. Anota MICHEL TEMER que esse 

modelo de bicameralismo “atende à forma de Estado federal positivada pelo 

constituinte” [...] É correto afirmar, portanto, que os Senadores, no Brasil, 

tecnicamente, não são os representantes do povo, mas sim dos Estados da 

Federação brasileira, participando, por esse motivo, na formação da vontade 

nacional. É que da participação no processo legislativo por parte dos entes 

federativos é exigência da teoria federalista. (TAVARES, 2012, p. 1239-

1240). 

 

O bicameralismo pensado pelos federalistas estadunidenses não se trata de uma 

adequação ao modo de Estado Federal, mas tão somente da necessidade de um filtro interno 

do Poder Legislativo, tendo em vista que a Câmara dos Deputados teria representantes eleitos 

mais próximos da vontade popular. Dessa forma, importa recordar que o sistema bicameral já 

existia na institucionalidade brasileira desde a Constituição de 1824, ou seja, quando não 

havia um Estado Federal, cumprindo a mesma função de filtro da denominada Câmara Baixa. 

Porém é perceptível nas lições dos diversos autores mencionados acima, dentre eles o 

Presidente brasileiro recentemente diplomado em decorrência de um golpe, o reconhecimento 

do distanciamento do Senado à vontade popular. Há também a naturalização do instituto do 

bicameralismo, ao se utilizar termos como “intocável” ou quando se atribui o modelo à 

escolha arbitrária de “legislador constituinte”, mesmo quando se sabe que tal termo é mera 

ficção jurídica. 

Importante destacar que, mesmo considerando a não existência de voto censitário na 

ordem constitucional vigente, a continuidade da eleição de setores oligárquicos para o Senado 

pode ser associada à dependência do sistema eleitoral atual ao poder econômico. Como as 

eleições para a denominada “Câmara Alta” são majoritárias e o número de vagas é menor, a 

dificuldade de eleição também aumenta, de maneira que os investimentos em campanha são 

direcionados para os mais ricos e melhor posicionados socialmente, fato este que é 

reconhecido por Agra: 

 

O funcionamento do Senado tende a refrear o ímpeto da Câmara dos 

Deputados, pois com um menor número de membros a discussão dos 
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projetos tende a ser feita com maior maturação, conhecendo-se, nitidamente, 

o posicionamento de cada senador. Como a eleição é majoritária, ganhando 

quem tiver o maior número de votos, há um favorecimento dos grandes 

grupos políticos, que são conservadores, apoiados pelo lobby dos grandes 

conglomerados econômicos. Assim, a diversidade de representação no 

Senado é pequena, pois apenas os candidatos que apresentam grandes 

estruturas e pertencem a partidos consolidados podem disputar a eleição com 

chances de sucesso, o que impede a fragmentação da representação do 

Senado, com o surgimento de novas correntes políticas, em que as minorias 

possam ocupar espaço. Essa função de sopesamento atribuída ao Senado, 

moderando as decisões da Câmara dos Deputados, pode ser atribuída ao fato 

de que o mandato dos senadores é de oito anos. Assim, um Presidente da 

República que ganhe uma eleição e consiga também eleger a maioria 

parlamentar na Câmara terá que conviver com um terço ou dois terços de 

senadores que foram eleitos na legislatura passada, sob outro contexto 

político-partidário (AGRA, 2014, p. 429). 

 

Cabe aqui mencionar como o autor do referido manual de Direito Constitucional trata 

do tema do Senado, naturalizando sua composição oligárquica. A narrativa descritiva acerca 

da instituição tenta aparentar neutralidade, quando, na verdade, acaba legitimando o modelo 

bicameral. Da citação, verifica-se que não há qualquer crítica ou contextualização histórica 

acerca das motivações dos federalistas dos Estados Unidos para a criação da denominada 

“Câmara Alta”, tampouco sobre os problemas que derivam da reprodução desse sistema na 

realidade brasileira. 

Seguindo a mesma linha, Souza menciona a teoria da renovação parcial do Senado 

para a necessidade de contenção da Câmara dos Deputados como uma herança dos Estados 

Unidos condizente com a democracia: 

 

Não podendo quadrar a um país democrático um senado nomeado e vitalício, 

mas convindo ao mesmo tempo dar-lhe uma certa estabilidade relativa em 

contraposição da outra câmara, que em certos períodos se renova 

integralmente, se adotou a teoria da renovação parcial, teoria de origem 

americana. Assim, eleito o senado por um certo número de anos, para que a 

tradição e a continuidade se mantenham no governo do Estado, e ao mesmo 

tempo as ideias novas sejam representadas, a corporação é dividida em 

classes ou turmas, as quais vão sendo sucessivamente mudadas mediante 

eleição (SOUZA, 1893, p. 173). 

 

Denota-se o quanto é errônea a leitura feita por Souza, na medida em que os 

federalistas, ao apontarem a necessidade de teoria da renovação parcial para o Senado, jamais 

pretenderam prestigiar princípios democráticos, mas, tão somente, filtrar as pressões da 

Câmara Baixa, vista por eles como mais suscetível aos clamores das classes majoritárias. 

Outro ponto que chama atenção é o fato do referido autor omitir o fato de os mandatos para o 
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Senado, no início da ordem constitucional estadunidense, serem vitalícios, tampouco 

mencionar o caráter antidemocrático da eleição indireta para o Senado e Presidente da 

República daquele país. 

Na análise sobre o sistema bicameral dentre os autores brasileiros, percebe-se que há 

uma adesão acrítica aos argumentos apresentados pelos federalistas estadunidenses. Em seu 

trabalho de dissertação, Chaves menciona que “Carlos Maximiliano [jurista brasileiro e ex-

ministro do STF], por exemplo, justificou a adoção do bicameralismo pelo fato de os países 

‘verdadeiramente cultos’ o terem adotado” (2010, p. 85), bem como argumenta em favor da 

importância do Senado como uma segunda câmara legislativa moderadora, dado que: 

 

As grandes assembleias, às vezes mais do que os indivíduos isolados, são 

sujeitas ao contágio do entusiasmo e do ódio, ao domínio de fortes paixões; 

deixam-se arrastar pelo espírito de classe, tornam-se irritadiças, 

impacientes, precipitadas, impetuosas. [...] Chega-se, enfim, ao delírio da 

onipotência, à tirania das multidões, à crueldade em requinte como sucedeu 

na Convenção Francesa (destaque realizado) (MAXIMILIANO apud 

CHAVES, 2010, p. 90, grifo do autor). 

 

Calmon também advoga no mesmo sentido, ao dizer que: 

 

Daí o caráter inconfundível do Senado, no século passado: é o ramo 

conservador do Congresso, em contraste com as impaciências liberais, ou a 

tendência demagógica, da outra Câmara, aberta à juventude, à permanente 

relocação das forças partidárias em contato direto com as fontes de opinião 

(CALMON, 1938, p. 237-239). 

 

Trata-se de argumentos quase idênticos ao utilizado por Madison quando buscava 

justificar a existência de uma segunda câmara com um número reduzido de representantes, na 

ocasião do capítulo 62, de O Federalista: 

 

A necessidade de um senado é não menos indicada pela tendência de todas 

as assembleias únicas e numerosas em ceder aos impulsos de súbitas e 

violentas paixões e ser levadas por líderes facciosos e tomarem resoluções 

intempestivas e perniciosas. [...] Tudo que precisa ser registrado é que um 

órgão destinado a corrigir aquele mal deve logicamente não sofrer dele e, 

consequentemente, ser menos numeroso, além de possuir grande firmeza – o 

que exige que sua autoridade seja mantida ininterruptamente durante um 

período mais longo (O Federalista, 62, MADISON, HAMILTON, JAY, 

1984, p. 482). 

 

É importante destacar aqui que a crítica dos federalistas ao elevado número de 

representantes da Câmara dos Deputados deve ser estendida aos conselhos e assembleias com 
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participação popular direta, bastante comuns em vários estados na época em que se realizou a 

Convenção da Filadélfia. Nesse sentido, Bastos reafirma a linha argumentativa dos 

federalistas sobre a funcionalidade do Senado nos seguintes termos: 

 

[...] podemos identificar alguns traços em comum entre as Câmaras Alta e 

Baixa dos diversos Parlamentos. O primeiro é o papel normalmente 

moderador exercido pela segunda Câmara. As Câmaras Baixas, usualmente 

mais diretamente ligadas às pressões populares, costumam assumir um papel 

político mais audacioso e menos conservador. Contrariamente, das Câmaras 

Altas espera-se uma função de contenção dos impulsos e dessa presumida 

irreflexão. A função conservadora da segunda Câmara é explicada não só 

pela idade mais avançada que se costuma exigir de seus membros, como 

também pela maior independência de que gozam estes relativamente ao seu 

eleitorado, em razão do maior mandato de que são investidos. Espera-se 

igualmente que da existência da duplicidade orgânica, a que corresponde 

uma duplicidade de discussão e votação dos projetos de lei, resulte, ao final, 

no bicameralismo, uma produção legislativa tecnicamente mais correta e 

aperfeiçoada (BASTOS, 1975, p. 107). 

 

O entendimento de que o Senado funciona como um necessário filtro aos ímpetos 

irresponsáveis da Câmara dos Deputados é compartilhado por Calmon, quando este sustenta 

que: 

 

O sistema dual de representação atendia ao fato dos interesses divergentes, 

que deviam ser interpretados. Correspondia, no entanto, a um prudente 

método de divisão do trabalho. Uma assembleia só, todo-poderosa, tende ao 

despotismo, análogo ao do príncipe que, absorvente, concentra nas suas 

mãos os poderes do Estado. Necessitava-se de uma área mais ampla para a 

formação da lei, consultado o maior número possível de representantes, e, 

entre estes, todas as camadas sociais; e urgia “resfriar” o ímpeto da Câmara 

popular (deputados), com as cautelas próprias a uma Câmara de pessoas 

experimentadas (senadores). 

 

E continua:  

 

A bicameralidade norte-americana satisfez as duas imposições: 

representação dos Estados, moderação da Câmara-baixa. Isso mesmo 

explicara Washington a Jefferson, valendo-se de uma xícara de café. Esfriou 

a bebida quente derramando-a no pires: e disse, que assim se fariam as leis, 

arrefecendo-as na passagem constante da xícara para o pires, isto é, da casa 

dos deputados para os senadores. [...] As Repúblicas admiram a mesma 

dualidade de parlamento, exigindo para o Senado limite superior de idade, e 

tornando ali mais extenso o “mandato” (CALMON, 1938, p. 237-239). 

 

A manutenção de critérios de elegibilidade mais rígidos no tocante à idade para a 

eleição no Senado é fruto do entendimento comum de que a idade mais avançada pressupõe 
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conservadorismo, cautela e moderação no trato com as leis. Outro fator que subsiste até os 

dias de hoje é a ideia de renovação parcial do Senado a cada eleição e a duração mais longa 

dos mandatos comparados com os da Câmara dos Deputados, seguindo a linha de 

entendimento de que: 

 

[...] seria imprudente a renovação total da segunda casa do legislativo. A 

cada vez que a casa é renovada, os novos integrantes trazem ideias novas, 

com os anseios populares. Aos Senadores que não fazem parte da renovação, 

fica o dever de conservar as ideias antigas, evitar as mudanças bruscas. 

(CHAVES, 2010, p. 88). 

 

No tocante à tradição de renovação parcial do Senado, importada dos federalistas 

estadunidenses, será enaltecida a estratégia de fortalecer o conservadorismo da produção 

legislativa em face dos riscos próprios da Câmara dos Deputados. Outro ponto a ser 

reafirmado, sobretudo por se tratar do argumento ainda muito vigente na literatura 

constitucional brasileira, é a reprodução da justificativa da existência de um sistema bicameral 

pelo simples fato de haver um sistema federativo. O Senado não fora criado apenas em função 

do federalismo, mas, principalmente, pelo temor que se tinha em atribuir o poder legislativo 

apenas a uma casa de representantes do povo eleitos diretamente. Dessa forma, a visão de que 

o Senado serve apenas para garantir uma melhor representação dos Estados se torna simplista 

e pouco convincente, posto que nem os próprios federalistas alimentaram esse tipo de 

argumento, conforme já discutido no primeiro capítulo do nosso trabalho: 

 

É tradição constitucional brasileira a organização do Poder Legislativo em 

dois ramos, sistema denominado bicameralismo, que vem desde o Império, 

salvo as limitações contidas nas Constituições de 1934 e 1937, que tenderam 

para o unicameralismo, sistema segundo o qual o Poder Legislativo é 

exercido por uma única câmara. Debate-se muito sobre as vantagens e 

desvantagens de um ou de outro sistema. Mas a dogmática constitucional, 

desde a promulgação da Constituição dos EUA, recusa a aceitar o 

unicameralismo nas federações, por entender que o Senado é câmara 

representativa dos Estados federados, sendo, pois indispensável sua 

existência ao lado de uma câmara representativa do povo. Diz-se, em prol 

disso, que os “Estados Federais apresentam uma estrutura dualista. De uma 

parte, deve estar presente a nação, em sua unidade global, de outra parte, os 

Estados-membros da federação, com sua autonomia particular” (SILVA, 

2014 p. 514). 

 

A dogmática federalista firmou a tese da necessidade do Senado no Estado 

Federal como câmara representativa dos Estados federados. [...] O 

argumento da representação dos Estados pelo Senado se fundamentava na 

ideia, inicialmente implantada nos EUA, de que se formava de delegados 

próprios de cada Estado, pelos quais estes participavam das decisões federais 
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(SILVA, 2014, p. 515). 

 

A associação entre a existência do Senado e a forma federativa do Estado é 

considerada por José Afonso da Silva – sem qualquer problematização nem questionamento – 

como indispensável, deixando de lado, mais uma vez, a necessidade de contextualizar as reais 

motivações que levaram a sua criação, o que fica clarividente na citação de Tavares: 

 

O sistema, portanto, no Brasil, é bicameral por força da adoção do sistema 

federalista, e não como ocorre em outros países, nos quais o bicameralismo 

existente não provém da estrutura federal, mas sim de outras circunstâncias, 

como a divisão histórica da Câmara dos Lordes e da Câmara dos Comuns, na 

Inglaterra (TAVARES, 2012, p. 1239-1240). 

 

Ora, a representação dos Estados Federados não estaria descartada em um sistema 

unicameral, tendo em vista que no âmbito da própria Câmara Federal poderia haver comissões 

específicas para tratar dos temas relacionados aos Estados, inclusive, tal questão fora 

discutida no seio da Convenção da Filadélfia, sendo uma pauta dos antifederalistas, o que 

acarretou bastante enfrentamento de opiniões. 

Nesse sentido, autores como Branco e Tavares reconhecem que, na prática, o Senado 

não funciona como defensor dos interesses dos Estados numa Federação. 

 

Para que os Estados-membros possam ter voz ativa na formação da vontade 

da União — vontade que se expressa sobretudo por meio das leis —, 

historicamente, foi concebido o Senado Federal, com representação paritária, 

em homenagem ao princípio da igualdade jurídica dos Estados-membros. A 

existência de um Senado, composto por meio de representação paritária dos 

Estados-membros, serve, também, de contrapeso para o prestígio dos 

Estados mais populosos na Câmara dos Deputados. Observa-se, entretanto, 

um afastamento das câmaras altas dos Estados federais dessa primitiva 

intenção motivadora da sua criação. Na medida em que os partidos, que são 

nacionais, galvanizam os interesses políticos, passam a deixar em segundo 

plano, também, os interesses meramente regionais, em favor de uma 

orientação nacional sobretudo partidária (BRANCO, 2012, p. 1119). 

 

Nesse sentido, como conclui ZIMMERMANN: “Hoje, todavia, a 

justificativa teórica para a existência do Senado, fundamentada na ideia 

básica de que os seus membros são verdadeiros delegados indicados pelas 

assembleias estaduais, e através dos quais os Estados podem participar das 

decisões tomadas pela Federação, não mais encontra qualquer sentido de 

veracidade, tanto no federalismo norte-americano como no brasileiro”. Para 

que essa participação ocorresse, seria imprescindível garantir a proximidade 

entre o senador e o respectivo governador. Na prática, não há tal 

preocupação, chegando o sistema a permitir que o representante do Estado 

no Congresso Nacional e o governador sejam de partidos diferentes e até de 

oposição. Houve, pois, em parte, uma perda de consciência (do povo, do 
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próprio representante e do sistema jurídico) da necessidade de que o senador 

procedesse na defesa de seu Estado. Evidentemente que esse “esquecimento” 

gera, ipso facto, o incremento dos poderes federais, já que não há agentes 

que possam atuar na limitação desses poderes em benefício das demais 

unidades da federação. Não se trata, pois, de questão meramente acadêmica. 

A integração do legislativo central pelos Estados membros é essencial para 

que o federalismo não se torne uma declaração meramente formal. [...] “O 

senador tornou-se um dinossauro na arena política. Quando ele é eleito pelo 

voto direto, como é o caso do Brasil e nos Estados Unidos, o senador age 

como um representante da vontade popular e não como um agente dos 

interesses estaduais” (TAVARES, 2012, p. 1105-1106). 

 

Ocorre que a visão trazida por Branco e Tavares no tocante a uma motivação inicial 

para a criação do Senado não se coaduna com o que os próprios federalistas dizem quanto aos 

reais interesses que levam à criação do Senado na engenharia proposta. Nunca é demais 

salientar que os federalistas, na ocasião da Convenção da Filadélfia, não estavam elaborando 

um modelo de Estado universal e distanciado da realidade social. Pelo contrário, todos os 

institutos de organização dos poderes estatais foram articulados para atender a proeminentes 

necessidades das classes dominantes daquele país naquele contexto histórico específico. 

Dessa forma, para além da intenção de criar uma casa legislativa para preservar os 

interesses dos Estados Federados, havia uma postura deliberada de conter qualquer iniciativa 

de influência popular na política, mesmo que seja de caráter indireto através do legislativo, o 

que tornava a Câmara dos Deputados algo perigoso para os interesses das classes 

proprietárias, haja vista experiências concretas de alteração legislativa em curso nos, até 

então, estados confederados. Nesse sentido, pode-se destacar a seguinte assertiva de Madison 

em um dos capítulos de O Federalista destinado a justificar a existência do senado: 

 

Nesses críticos momentos, quão salutar será a interferência de um grupo de 

cidadãos moderados e respeitáveis, a fim de deter a orientação errada e evitar 

o golpe preparado pelo povo contra si mesmo, até que a razão, a justiça e a 

verdade retomem sua autoridade sobre o espírito público! (O Federalista, 63, 

MADISON, HAMILTON, JAY, 1984, p. 489). 

 

Ao contrário da visão dominante entre os autores constitucionalistas brasileiros, que 

encara o sistema bicameral e a existência do senado nos moldes já vistos como uma 

característica tradicional das repúblicas modernas, Losurdo (2004) vai denominar tal sistema 

como um Estado de exceção permanente frente aos pretensos abusos do legislativo que 

ousava realizar, na época, mudanças na lei sobre emissão de papel-moeda, subvenções em 

favor do povo e perdão de dívidas. Por isso que o Senado pode ser visto não apenas como 

uma xícara capaz de resfriar o café aquecido pelo clamor de mudança da Câmara Baixa, mas 
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como verdadeiro inviabilizador do poder legislativo enquanto força popular na tomada de 

decisões do Estado.  

Em um trecho conclusivo sobre o Senado, evidentemente em resposta às duras 

críticas dos antifederalistas estadunidenses à referida casa legislativa, é possível depreender 

uma mea-culpa de Madison, mesmo que tácita, a respeito do caráter aristocrático do Senado: 

 

[...] o Senado federal jamais poderá transforma-se, através de graduais 

usurpações, em um órgão independente e aristocrático, estamos em 

condições de acreditar que -se tal revolução chegar a acontecer, por causas 

contra as quais a previsão humana não pode proteger-se – a Câmara dos 

Deputados, com o povo ao seu lado, será capaz de, no devido tempo, restituir 

à Constituição sua primitiva forma e seus princípios. Contra a força dos 

representantes direitos do povo, nada se poderá manter, nem mesmo a 

autoridade constitucional do Senado, mas tal demonstração de esclarecida 

conduta política e dedicação ao bem-estar público limitará àquele ramo do 

Legislativo as afeições e o apoio de todo o conjunto do próprio povo (O 

Federalista, 63, MADISON, HAMILTON, JAY, 1984, p. 492). 

 

No Brasil, a utilidade do Senado foi questionada e seu caráter antidemocrático e 

aristocrático também foi percebido, mas por uma parcela minoritária dos juristas. Chaves vai 

mencionar que autores como João Barbalho chegaram a mencionar que: 

 

Hoje não há (em rigor entre nós já não existia) esse discrímen divisório das 

duas câmaras, característico da representação especial de cada uma delas. A 

igualdade de direitos, a supressão do privilegio, extinção da fidalguia 

operaram esse resultado. Não precisamos de câmaras distintas porque não há 

interesses distintos e antagônicos a fazer nelas separadamente se 

representarem [...] Mas a segunda câmara refreia e corrige a primeira? [...] 

Ambas as câmaras, eleitas pelo mesmo povo, escolhidas entre os mesmos 

cidadãos, são dominadas do mesmo espírito, ressentem-se da mesma origem, 

representam por igual as mesmas virtudes, os mesmos vícios, os mesmos 

preconceitos, as mesmas paixões. Que melhoria pode alguma delas ostentar 

sobre a outra? (JOÃO BARBALHO, apud, CHAVES, 2010, p. 86). 

 

Bonavides e Andrade também vão mencionar a oposição de João Barbalho ao 

Senado: 

 

Um dos mais tenazes batalhadores da supressão da Câmara Alta, João 

Mangabeira, propunha o sistema unicameral, na feitura das leis, como 

imperativo da democracia social. Desse sistema dizia o jurista baiano: é a 

ascensão das massas o que ele simboliza. [...] Mas de sua posição hostil ao 

Senado na Comissão do Itamaraty só aparentemente comungavam aqueles 

que, sem tocarem na substância da instituição, se limitavam, em última 

análise, a fazer simples alteração de nome ou de técnica, colocando a 

segunda Câmara fora do lugar que habitualmente ocupava nos textos 
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constitucionais clássicos, ou dando-lhe atribuições novas e desconhecidas, 

como aconteceu com o substitutivo, aliás, nesse ponto, combatido com toda 

a veemência pelo próprio Mangabeira. [...] Teve Mangabeira como relator do 

anteprojeto do governo um pensador reformista extraordinário patrocinando 

e defendendo as teses constitucionais mais avançadas. Porfiou pelo sistema 

unicameral por entendê-lo o mais apto a fazer as mudanças sociais. Demais, 

o Senado sempre foi a casa dos conservadores e na tradição política do 

Império ali se acastelaram as forças comprometidas com o “status quo”, 

empenhadas em bloquear as aspirações mais civilizadas e progressistas da 

época. Daqui não haver porque estranhar no contexto político de suas ideias 

a sentença de morte do bicameralismo, lavrada pelo insigne 

constitucionalista, aliás, equivocadamente, de nosso ponto de vista: “O 

Senado corresponde a um mundo que desaparece, a um regime social que 

agoniza. Eis por que nenhuma das novas federações o adotou, com os seus 

poderes legislativos. Não recitemos. Não ressuscitemos a instituição morta 

(BONAVIDES; ANDRADE, 2008, p. 316). 

 

Bastos, por sua vez, vai citar a oposição de João Barbalho, porém, argumentará em 

favor do bicameralismo no Brasil: 

 

Aceitou a nossa Constituição o princípio da dualidade de câmaras, abraçando 

uma ideia que é já vencedora na teoria científica do direito público, como na 

organização política das nações cultas – Os Estados norte-americanos 

adotaram-no na sua totalidade, talvez dando razão ao que ponderará 

WHASINGTON a FRANKLIN – de servir o senado para arrefecer a 

veemência das paixões e abrandar o ardor da outra câmara. Há, entretanto, 

partidários da unidade da câmara legislativa, firmando-se na unidade da 

vontade nacional, incompatível com duas assembleias distintas; no sistema 

complicado da confecção das leis; e, para muitos no perigo considerável que 

pode originar-se par a o governo do temperamento e origem dos membros de 

duas câmaras independentes Com quanto JOÃO BARBALHO assevere que 

a divisão em dois ramos do órgão legislativo é um artifício, puramente, 

empírico, sem fundamento e sem virtude, é fora de dúvida que os 

argumentos que se levantam contra essa divisão não são intangíveis; ao 

contrário, podem ser respondidos, como pondera RENÉ FOIGNET: O 

regime representativo repousa sobre o dado essencial de que a nação 

soberana, sentindo-se incapaz de fazer por si mesmas as leis, delega o poder 

a representantes que designa. Desde logo, para que as leis sejam mais 

ponderadas, refletindo melhor a opinião média do país, é natural que o poder 

de legiferar seja confiado a duas assembleias distintas, devendo servir-se 

mutualmente de exame e de contrapeso [...] Em prol da dualidade de 

câmaras, sustentam ainda que uma assembleia única tende naturalmente a 

absorver os outros poderes, e que não havendo mais insuportável despotismo 

que o exercido por um corpo político, para evitá-lo deve ser dividido o poder 

legislativo, sendo uma câmara de contrapeso para a outra; e por outro lado, 

se é certo que uma legislação bem orientada e perdurável requer detido 

exame e reflexão, isto muitas vezes não se dará, quando uma corrente 

apaixonada arrastar a maioria da câmara; ora, este perigo é menos para temer 

havendo uma outra câmara desapaixonada e calma, que se oponha aos 

projetos inúteis ou impraticáveis. (BASTOS, 1914, p.99-100). 

 

E continua: 
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JOÃO BARBALHO que como já vimos, entende que não tem fundamento a 

divisão em dois ramos do órgão legislativo, conclui, entretanto, o seu 

comentário ao art. 16, §1º. Na constituição do poder legislativo federal, 

menos como garantia de ordem e de maturidade das deliberações, do que 

como condição do federalismo, não cabe mal uma segunda câmara. O 

regime federal é um regime de dualismo – estado composto de Estados. E 

devendo funcionar pelo sistema representativo, preciso é nele haver duas 

representações, a do Estado Federal ou da União e a dos Estados particulares 

– a Câmara dos Deputados para aquele, representando o povo de toda a 

nação – o Senado para representar cada uma das partes componentes da 

União (os Estados) em pé de igualdade e todos como unidades de que ele é 

soma. Se isto é verdade, não é, entretanto suficiente para explicar o mandato 

do senador por nove anos. Será o exemplo dos Estados Unidos e de outros 

povos que terá determinado o dispositivo constitucional; mas força é convir 

que a imitação, ou melhor, a adaptação, se ressente de algumas falhas. 

(BASTOS, 1914, p. 111-112). 

 

Ainda sobre o debate entre o sistema bicameral e unicameral, Souza reproduzirá os 

argumentos dos federalistas estadunidenses no tocante aos riscos de despotismo de uma única 

Câmara, sem, contudo, aprofundar os motivos classistas da divisão do poder legiferante 

constante na obra dos estadunidenses: 

 

Uma segunda câmara produz o inestimável benefício de obrigar a primeira a 

estudar melhor as questões sujeitas à sua deliberação, porque vê diante de si 

a outra câmara, que pode desaprovar suas deliberações precipitadas ou 

apaixonadas. As assembleias únicas tendem a concentrar em si todo o poder 

do Estado, e facilmente se corrompem pelo excesso de poder. Uma segunda 

câmara, principalmente, se é constituída de modo diferente de outra, 

reexamina as resoluções da primeira, modera-lhe os entusiasmos, corrige os 

erros das discussões apaixonadas e esfria o calor natural de uma câmara que 

se reputa onipotente. A necessidade de um poder intermédio, que harmonize 

o poder executivo com a assembleia única é uma condição essencial de paz 

na sociedade (SOUZA, 1893, p. 145-146). 

 

Mencionando Madison, o autor brasileiro vai justificar que a sabedoria atribuída ao 

Senado diz respeito ao fato de que se trata de uma casa legislativa pouco numerosa, omitindo 

o fato de que a Câmara é mais perniciosa para os interesses das classes proprietárias, 

justamente por ser menos oligárquica se comparada ao Senado: 

 

Madison, um dos mais distintos daqueles autores, dizia: A função do senado 

consiste em proceder com calma, com moderação e prudência, em mais alto 

grau, do que o ramo popular do Congresso. Se argumentares o número de 

seus membros, lhe comunicares todos os vícios que ele tem por missão 

corrigir; isso não lhe dará mais valor; pelo contrário sua autoridade será na 

razão inversa do mundo de seus membros. Quando o valor de um grupo de 

homens depende somente do caráter pessoal de cada um deles, quanto maior 
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for o número, maior será a sua autoridade moral; mas, quando, pelo 

contrário, aquele valor depende do grau do poder político outorgado a esse 

grupo, quanto menos numeroso for, mais considerável será sua influência 

(SOUZA, 1893, p. 169-170). 

 

Por ocasião da constituinte de 1946, atenta ao viés classista constante na discussão 

sobre bicameralismo ou unicameralismo do Poder Legislativo, a bancada comunista, presente 

de forma pioneira numa constituinte brasileira, manifestou repúdio ao sistema bicameral, 

porém, sem conseguir êxito na supressão do Senado no texto final da Constituição: 

 

Não resta dúvida que a singularidade por excelência da Constituinte de 1946 

veio a ser a presença de uma bancada comunista na Assembleia suprema, 

fato que ocorria pela primeira vez em toda a nossa história constitucional [...] 

Combateram os comunistas com vivacidade o princípio da separação de 

poderes, concebidos nos moldes clássicos da doutrina de Montesquieu, e se 

mostraram enérgicos adversários do bicameralismo, inclinaram-se por um 

parlamento democrático, que, sem resvalar no parlamentarismo, deveria ser 

o eixo de legitimidade para as formas políticas restauradas do 

constitucionalismo republicano (BONAVIDES; ANDRADE, 2008, p. 387-

388). 

 

A naturalidade que os autores locais tratam o sistema bicameral é tão evidente na 

doutrina constitucionalista brasileira que muitos autores chegam a omitir a possibilidade de 

um Poder Legislativo unicameral, bem como toda a discussão acerca do tema na ocasião da 

Convenção da Filadélfia, onde os antifederalistas argumentaram sobre a não razoabilidade de 

divisão interna de um mesmo poder. 

Nesse mesmo sentido, a discussão acerca do bicameralismo nos Estados Unidos não 

se deu de maneira fácil, pelo contrário, tratou-se de uma das propostas dos federalistas que 

mais enfrentou resistência na sociedade estadunidense da época. É comum no Brasil a 

narrativa apaziguadora sobre o instituto do bicameralismo, da instituição Senado e da própria 

atuação da Convenção em si: 

 

A Convenção da Filadélfia dividiu-se em dois partidos: os nacionalistas, que 

desejavam um governo central forte, e o dos localistas ou federalistas, que 

queria delegar a menor soma possível de atribuições ao governo central. Na 

organização do Poder Legislativo a divergência acentuou-se. Os 

nacionalistas (representantes dos grandes Estados) pugnavam pelo sistema 

bicamarista, tomando-se por base a população para a eleição de ambas as 

câmaras. Os localistas ou federalistas (representantes dos pequenos Estados) 

batiam-se por uma só câmara, em que, desprezando-se o critério da maior ou 

menor população dos Estados, tivessem todos estes igual representação. As 

duas correntes opostas chegaram a um acordo em virtude do qual ficou o 

Poder Legislativo constituído de duas câmaras: uma que representa os 
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Estados como entidades políticas diversas (Senado) e a outra que representa 

diretamente o povo (Câmara dos Representantes). Assim nasceu, diz Estrada, 

essa organização sábia e profundamente prática, que não foi o resultado de 

teorias abstratas, mas a consequência de uma transação feliz, obra de 

patriotismo, que há sido apoiada pela experiência de um século, sendo a sua 

confirmação mais solene o ter servido de modelo a todos os povos 

republicanos federados (ARAÚJO, 1924, p. 71). 

 

Após o período de instabilidade constitucional oriunda do golpe civil-militar de 1964 

no Brasil, segundo Ana Luiza Backes (2006), a constituinte de 1988 entra em cena 

prestigiando, mais uma vez, o bicameralismo, embora fora muito pouco debatido. Os poucos 

autores que enfrentam o tema para além da reprodução dos motivos justificadores dos 

federalistas estadunidenses chegam, no máximo, a apontar algumas distorções do sistema 

bicameral, mas quase nunca examinam o caráter aristocrático e antidemocrático do Senado, 

muito menos, defendem a extinção da referida casa legislativa na institucionalidade brasileira. 

No entanto, torna-se oportuno lembrar algumas vozes excepcionais que propuseram a 

extinção do Senado Federal da institucionalidade brasileira mais recentemente, considerando 

o viés contramajoritário da referida casa legislativa, como é o caso do jurista, político, ex-

promotor público e ex-candidato à Presidência da República, Plínio de Arruda Sampaio: 

 

“O Brasil não precisa do Senado. O país nunca foi uma federação. Sempre 

foi unitário”, disse o candidato. Segundo ele, o sistema brasileiro é uma 

cópia dos EUA. “Lá funciona, aqui é um velho conto de caciques”, afirmou, 

fazendo um gesto com as mãos que significa roubalheira (ALVES, 2010). 

 

Importante apontar que Sampaio, embora manifeste a opinião contrária ao 

bicameralismo no Brasil, acaba enaltecendo o modelo quando se refere aos Estados Unidos, 

ou seja, acaba reproduzindo o pensamento de muitos autores brasileiros do direito, que no 

intuito de superestimar o desenho institucional estadunidense, justificam sua inaplicabilidade 

no Brasil por uma suposta e mal explicada debilidade local. 

Já o Professor de Direito da UFMG defende a extinção do Senado com as seguintes 

razões:  

 

O mundo pós-moderno caracteriza-se pela globalização, fenômeno que 

integrou as nações num universo único. Nele interferem-se forças de várias 

influências. Cruzam-se ideias e tendências. Os países perderam a força 

centrípeta de suas instituições. Tudo rompeu-se, tornando-se fragmentário e 

múltiplo [...] Diante destas mudanças radicais, os países precisam de 

adaptações rápidas e mudanças instantâneas. Se assim não agirem, atrasam-

se em relação aos fatos e ficam à deriva na História. [...] A finalidade do 

Direito, em todos os tempos, sempre foi ordenar a vida dentro de um critério 
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de justiça. Sua missão continua a mesma, todavia agora acrescida de novo 

componente: a celeridade [...] Estas as razões pelas quais o bicameralismo 

deve acabar. Os projetos, começam em uma casa e são enviadas para outra. 

Demoram a tornar-se lei. Sujeitam-se a discussões políticas infindas. 

Transformam-se em instrumentos de barganhas de partidos e interesses dos 

diferentes facções políticas. Enquanto isto, os fatos ficam sem o resguardo 

da lei. Uma câmara única, ágil e segura, composta de políticos seletos e 

inteligentes, constitui o perfil do legislador moderno. Dotados de assessoria 

qualificada, o legislador se informa do problema imediatamente e fica apto a 

decidir e votar. Sabe o que faz e tem a responsabilidade de discernir pois, a 

exemplo dos juízes, sua decisão entrará imediatamente em vigor (SILVA, 

2017). 

 

Constata-se que a defesa ao sistema unicameral não passa pela análise do viés 

contramajoritário inerente ao sistema bicameral desde a sua origem nos Estados Unidos. 

Trata-se de uma simples adequação ao contexto atual mencionado pelo autor, o qual exige 

maior celeridade no processo legislativo. 

 

3.4 Do sistema de freios e contrapesos na separação dos poderes 

 

No arcabouço institucional criado pelos federalistas estadunidenses, um dos maiores 

cânones, certamente, é a separação de poderes com o sistema de freios e contrapesos. Em 

ocasião da Convenção da Filadélfia, pode-se dizer que houve inovação no que tange à clássica 

definição de separação de poderes inspirada em Montesquieu ou em Locke. Os federalistas 

advogavam que não bastava separar as funções do poder, mas fazer com que um poder 

pudesse interferir no outro. 

A Constituição brasileira imperial de 1824 buscou inspiração no modelo de 

separação de poderes idealizado por Benjamin Constant, que previa a possibilidade de um 

poder moderador que se sobrepunha aos demais e seria exercido pelo imperador. Foi a partir 

da Constituição republicana de 1891 que o Brasil passou a adotar o sistema de freios e 

contrapesos como forma intrínseca para a divisão dos poderes legislativo, executivo e 

judiciário, o que se repetiu nas Constituições seguintes até a de 1988, sendo considerada 

atualmente uma cláusula pétrea do texto constitucional: “O desenho da separação de poderes 

como concebido pelo constituinte originário é importante. A emenda que suprima a 

independência de um dos Poderes ou que lhe estorve a autonomia é imprópria” (BRANCO, 

2012, p. 189). 

É de se estranhar o enaltecimento do instituto da separação de poderes nos moldes 

estadunidenses quando se verifica que o debate acerca do contexto histórico de criação do 
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sistema de freios e contrapesos se demonstra falho e superficial. Manoel Gonçalves Ferreira 

Filho chega a afirmar que a tripartição de poderes “não tem rigor necessário para ser acatada 

como científica” (FERREIRA FILHO, 1999, p. 132). No entanto, falta ao referido autor 

explicar porque o modelo estadunidense é tão prestigiado nas Constituições ocidentais e qual 

sua origem motivadora. Em outro momento, Ferreira Filho vai aduzir que: 

 

A divisão do poder – ou, como tradicionalmente se diz, a “separação de 

poderes” – que ainda é a base da organização do governo nas 

democracias ocidentais, não foi invenção genial de um homem inspirado, 

mas sim é o resultado empírico da evolução constitucional inglesa, a qual 

consagrou o Bill of Rights de 1689 (destaque realizado) (FERRERIRA 

FILHO, 1999, p. 131, grifo do autor). 

 

Ao tratar a separação de poderes como uma evolução do modelo britânico de base 

supostamente democrática, o autor não explicita que, nos moldes dos federalistas 

estadunidenses, tal instituto teve como objetivo principal, na verdade, o distanciamento da 

democracia, sobretudo, no que toca ao sistema de freios e contrapesos que, segundo os 

federalistas, seria essencial para o funcionamento do Estado sem a influência das classes 

majoritárias. 

Nesse sentido, no que se refere à justificativa para adoção da separação de poderes 

com o sistema de freios e contrapesos, é bastante comum na narrativa dos autores brasileiros a 

necessidade de combate ao despotismo: 

 

Sem a contenção do poder, o seu exercício ilimitado desborda para práticas 

iníquas e arbitrárias, pondo em risco a liberdade. Ao revés, poder limitado é 

liberdade garantida. Daí a importância de um equilibrado sistema de freios e 

contrapesos, em virtude do qual o poder possa controlar o poder. Não é 

desproposital que Canotilho afirma que o princípio de separação de poderes 

apresenta uma dupla dimensão: (1) se por um lado traça a ordenação e 

organização dos poderes constituídos – dimensão positiva; (2) por outro fixa 

limites e controles – dimensão negativa – em sua dinâmica com os demais. 

Assim, no caso brasileiro, por exemplo, o judiciário realiza o controle de 

constitucionalidade das leis e atos normativos; o executivo veta projetos 

legislativos aprovados, além de nomear membros do judiciário; já o 

legislativo detém poderes de investigação e analisa aspectos financeiros 

orçamentários (FERNANDES, 2011, p. 224-225). 

 

Da citação do autor, observa-se um contundente silêncio a respeito do significado do 

combate do despotismo mencionado, quem o exerce e contra quem. Nos Estados Unidos se 

pretendia controlar o poder das classes não proprietárias, porém, em muitas vezes, tal intenção 

é omitida nos autores locais. 
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A abordagem dos juristas brasileiros a respeito da tripartição de poderes e o sistema 

de freios e contrapesos elaborado pelos federalistas dos Estados Unidos gira em torno de duas 

concepções. A primeira, de que se trata de ferramentas para garantir a harmonia entre os 

poderes da República e, a segunda, de que servem para evitar o despotismo de um poder sobre 

outro, garantindo assim as liberdades públicas: 

 

ANNA CANDIDA DA CUNHA FERRAZ elucida a sistemática 

constitucional, anotando que, “no desdobramento constitucional do esquema 

de poderes, haverá um mínimo e um máximo de independência de cada 

órgão de poder, sob pena de se desfigurar a separação, e haverá, também, um 

número mínimo e um máximo de instrumentos que favoreçam o exercício 

harmônico dos poderes, sob pena de, inexistindo limites, um poder se 

sobrepor ao outro poder, ao invés de, entre eles, se formar uma atuação ‘de 

concerto’. Deve haver, pois, grande prudência na análise da cláusula 

constitucional da separação dos poderes, para que se construa e preserve a 

necessária harmonia, fator crucial para a existência de mais de um “poder” 

(TAVARES, 2012, p. 1204). 

 

A lógica aqui é que “apenas o poder limita o poder”, de modo que cada 

órgão tem, não apenas que cumprir sua função essencial, como ainda atuar 

de modo a impedir que outro abuse de sua competência. Por isso mesmo, 

mais que uma forma de racionalização da atividade estatal, o projeto de 

Montesquieu traz uma preocupação política e de proteção da democracia. 

[...] Essas teorias acabaram por influenciar o constitucionalismo norte- 

americano, bem como a formação do seu projeto constituinte. Nesses termos, 

“a ideia fundamental da doutrina da separação de Poderes, portanto, é evitar 

a concentração e o exercício despótico do poder, isto porque as 

consequências da concentração do poder são desastrosas. Daí, fácil 

percebemos que o princípio da separação de Poderes é, senão de todas, uma 

das principais garantias das liberdades públicas. Sem a contenção do poder, 

o seu exercício ilimitado desborda para práticas iníquas e arbitrárias, pondo 

em risco a liberdade. Ao revés, poder limitado é liberdade garantida. Daí a 

importância de um equilibrado sistema de freios e contrapesos, em virtude 

do qual o poder possa controlar o poder.” Não é desproposital que Canotilho 

afirme que o princípio de separação de poderes apresenta uma dupla 

dimensão: (1) se por um lado traça a ordenação e organização dos poderes 

constituídos – dimensão positiva; (2) por outro fixa limites e controles – 

dimensão negativa – em sua dinâmica com os demais (FERNANDES, 2011, 

p. 224-225). 

 

Nos capítulos 47 e 48 do O Federalista, Madison propõe uma revisão no 

entendimento sobre Montesquieu, alegando que a ideia de separação de poderes sem 

mecanismos de freios e contrapesos não passa de uma má-leitura ou má aplicação da teoria do 

clássico autor francês. Nesse sentido, o federalista vai apontar a impossibilidade prática da 

estrita tripartição do poder e a inconveniência dos casos das Constituições estaduais 

estadunidenses que não previam mecanismos de “intromissões mútuas” entre os poderes. 
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O fato é que antes da Convenção da Filadélfia a regra nas Constituições dos Estados 

confederados era que os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário deveriam ser separados e 

distintos, embora Madison advogue a tese de que tal pensamento comum na época era fruto 

de inexperiência, sendo o sistema de freios e contrapesos necessário para proteger “os ramos 

mais fracos do governo contra os mais fortes [considerando que] o legislativo está, por toda a 

parte, estendendo a esfera de suas atividades e abarcando todo o poder com seus ambiciosos 

tentáculos” (O Federalista, 48, MADISON, HAMILTON, JAY, 1984, p. 402). 

Dessa forma, o que os federalistas pretendiam era acabar com o protagonismo do 

poder legislativo, pois, segundo eles, se tratava do poder mais perigoso pelo fato de sofrer 

mais pressão das camadas populares. Dito em outros termos: quando os federalistas afirmam 

que é necessário combater o despotismo, trata-se de fragilizar a influência popular no 

governo. Os federalistas argumentavam que os Estados Confederados enfrentaram excessos 

do poder legislativo contra as classes minoritárias, de maneira que “é contra os abusos deste 

legislativo que o povo deve orientar suas suspeitas e concentrar todas as suas precauções” (O 

Federalista, 48, MADISON, HAMILTON, JAY, 1984, p. 402). 

Nos seus escritos, juristas mais antigos no Brasil chegaram a reproduzir mais 

explicitamente o objetivo central do sistema de freios e contrapesos dos federalistas 

estadunidenses, como se depreende de Oliveira Vianna: 

 

O problema fundamental de uma reforma política em nosso povo, fundada 

em bases realísticas, será, pois, organizar um conjunto de instituições 

específicas, um sistema de freios e contra-freios que, além dos fins 

essenciais a toda organização política, tenha também por objetivo a) 

neutralizar a ação nociva das toxinas do espirito de clan no nosso organismo 

político-administrativo; b) quando não seja possível neutralizá-las, as reduzi-

lhes ao mínimo a sua influência e nocividade. É claro que esse sistema de 

freios e contra-freios, esse conjunto de instituições especificas só poderá ser 

organizado depois de termos estudado a fundo o nosso povo (VIANNA, 

1939, p. 71-72). 

 

Quando os autores brasileiros não se propõem a realizar apenas a mera descrição do 

funcionamento dos mecanismos de filtro e contra filtro na ordem institucional, o 

entendimento mais comum defendido é que o sistema de freios e contrapesos é compatível 

com a democracia e que não pretende filtrar o poder legislativo, sendo mero instrumento de 

aprimoramento do sistema de divisão de poderes, como também defendem os federalistas em 

vários momentos da obra: 

 

Entretanto o intuito constitucional não foi de modo algum criar uma 
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superioridade do executivo sobre o legislativo; mas, tão-somente evitar que 

este último poder, ficando sem o menor contrapeso às suas funções, - 

praticasse, de sua parte, o abuso de adotar leis repugnantes à constituição ou 

ao bem geral da Nação. “O veto, diz o Federalista, é mais uma garantia 

contra o voto das más leis; coloca uma barreira em torno do corpo 

legislativo, e põe o público em guarda contra o espírito de facção.” “A sua 

vantagem não resulta da suposição de uma virtude superior, atribuída ao 

poder executivo, mas da certeza, que o poder legislativo não é infalível”. 

“Ele serve, pensava Hamilton, não só de escudo ao executivo contra o poder 

legislativo, mas também, de anteparo contra a adoção de leis 

inconvenientes...” “O prejuízo, porventura, resultante da privação de 

algumas leis boas será compensado pela vantagem de impedir uma 

quantidade de leis más.” (CAVALCANTI, 1983, p. 191-192). 

 

De outra parte, almeja-se que um Poder exerça, em última instância, um 

controle sobre o outro, para evitar o arbítrio e o desmando [...] Esta 

preocupação de equilíbrio dentro do próprio sistema foi fruto da ideia de 

criar “freios e contrapesos” (checksand balances) capazes de evitar que cada 

um dos três grandes setores em que se dividia o mecanismo estatal se 

tornasse soberano dentro de seus limites, por ausência de controle 

(BASTOS, 1975, p. 101-102). 

 

O sistema de freios e contrapesos, tantas vezes elogiado pelo pensamento 

constitucional brasileiro, diz respeito ao mecanismo encontrado pelos federalistas 

estadunidenses para tornar o Estado imune aos interesses majoritários. Antes da inovação dos 

federalistas no tocante ao sistema de freios e contrapesos, o poder legislativo assumia uma 

função determinante, sendo este muitas vezes exercido diretamente pelo povo. Porém, com a 

Constituição da Filadélfia, os mecanismos de filtros e contra filtros irão promover uma grande 

fragmentação na vontade da população, diante da qual “os direitos dos indivíduos ou da 

minoria [leia-se, direitos de propriedade] serão poucos ameaçados por maquinações da 

maioria” (O Federalista, 51, MADISON, HAMILTON, JAY, 1984, p. 420). 

 

3.5 Do Poder Executivo e presidencialismo 

 

Pode-se dizer que um dos grandes desafios dos federalistas estadunidenses em 

relação aos seus opositores foi tentar convencer de que a figura do Presidente da República 

não representaria um ente centralizador e com grandes poderes, típico do absolutismo, regime 

ao qual pretendiam combater com ênfase. Curioso é que a defesa mais consistente apresentada 

é a de que a figura do Presidente exerceria o seu poder juntamente com o Legislativo. Ocorre 

que a Constituição confere somente ao Senado tal prerrogativa, ou seja, à câmara alta de 

natureza oligárquica. 

As críticas dos antifederalistas à proposta de um Presidente comandar o Poder 
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Executivo se mostraram ainda mais fortes, na medida em que os federalistas propuseram 

eleição indireta para o referido cargo. No capítulo 68 da obra O Federalista, Hamilton 

defende o paradoxo de que o Presidente apenas será vinculado ao povo se seu mandato for 

desatrelado do voto direto desse mesmo povo, numa forma de impedir a demagogia, comum, 

na interpretação dos federalistas, aos governos democráticos. 

No Brasil, o cargo de Presidente é previsto na Constituição pela primeira vez em 

1891, como uma inspiração direta dos Estados Unidos, embora não se explicitem as 

polêmicas e discussões que envolveram a criação do presidencialismo: 

 

O sistema presidencialista, que se examina em primeiro lugar por ser 

adotado no Brasil, é uma criação, racional e consciente, de uma assembleia 

constituinte, a Convenção da Filadélfia, reunida para estabelecer a 

Constituição dos Estados Unidos da América. Ao contrário, como se verá 

adiante, o parlamentarismo é fruto de longa, insensível e lenta evolução 

histórica, onde as opções conscientes dos juristas e dos legisladores tiveram 

papel de somenos importância. O presidencialismo instituído pela primeira 

vez em Filadélfia é uma versão republicana da monarquia limitada, ou 

constitucional, instaurada na Grã-Bretanha pela revolução de 1688 

(FERREIRA FILHO, 1999, p. 138). 

 

Se por um lado Manoel Gonçalves Ferreira Filho desnuda uma comparação 

espinhosa da qual os federalistas estadunidenses buscavam fugir, quando afirma que o 

presidencialismo é uma adaptação da monarquia à República, por outro, o constitucionalista 

brasileiro sugere, falsamente, que o instituto surgiu de quase uma revelação para os 

representantes da Convenção da Filadélfia. Ele não esmiuça os reais motivos para a escolha 

nem faz qualquer referência à oposição dos antifederalistas ao presidencialismo, por causa da 

forte tendência deste ao absolutismo. 

Em torno do modelo encampado pelo Poder Executivo, houve muita resistência por 

parte do povo, que não teve oportunidade de expressar-se na constituinte, devido ao flagrante 

processo golpista. Na própria convenção, houve vozes discordantes, conforme revela o 

próprio Pinto Ferreira em outro trecho: 

 

No regime presidencial o Poder Executivo é confiado a uma só pessoa. A 

princípio, quando se elaborou o primeiro governo presidencialista da 

história, a saber, norte-americano, quiseram instalar um governo colegial, 

por sugestão de alguns membros da Convenção da Filadélfia em 1787, como 

obstáculo à Monarquia e ao despotismo. Mas a ideia não vingou. Antes a 

orientação predominante era a do Executivo exercido por uma só pessoa. 

Jefferson escreveu na época: “Se a experiência ensinou uma verdade, foi de 

que a pluralidade em um Executivo supremo fracionará em frações 

discordantes, perturbará o país aniquilará as suas energias e forçará a Nação 
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a unir-se sob uma cabeça única, geralmente a de um usurpador”. Assim 

transcreve o seu pensamento na obra A Constituição dos Estados Unidos 

(FERREIRA, 1998, p. 354-355). 

 

Voltando ao tema da incômoda associação entre presidencialismo e monarquia, 

Maluf (1970) e Calmon (1938) fazem as seguintes considerações: 

 

As hesitações e discussões incluíram a procura de um príncipe europeu cuja 

figura fosse compatível com a de “Rei da América”, assim como o 

oferecimento do novo trono americano a George Washington. Estedemorou 

dois meses para responder à oferta, tempo durante o qual era aclamado pelo 

povo e pelas tropas militares como rei; finalmente, decidiu que recusava a 

condição da realeza, mas aceitava os respectivos poderes, tal como exercidos 

pelo Rei da Inglaterra (MALUF, 1970, p. 152). 

 

O presidencialismo é uma adaptação, ao governo republicano, da influência 

pessoal dos antigos reis. O primeiro regime presidencialista foi o da América 

do Norte: exatamente os constituintes quiseram revestir o seu alto 

magistrado com o poder de “resistir” ao Congresso, como Jorge III resistia 

ao parlamento inglês (CALMON, 1938, p. 271). 

 

A constatação da transcrição acima, mencionando o real objetivo dos federalistas 

estadunidenses para a criação de um poder centralizador e forte, de inspiração monárquica, 

pode ser considerada rara, embora tenha ganhado algum eco, como se verifica do seguinte 

entendimento: 

 

Quanto ao presidencialismo, é modelo malogrado, que ao longo de cem anos 

de república demonstrou ser a mais nociva e inidônea das formas usuais de 

governo, pelo menos no atual grau de desenvolvimento da sociedade 

brasileira. Outra coisa ele não fez aqui senão gerar no ventre de suas crises a 

ditadura, sedição militar, o tumulto social, a rigidez oligárquica e uma 

sensível atrofia do sentimento de responsabilidade pública nos titulares do 

poder (BONAVIDES, 2010, p. 220). 

 

Por outro lado, alguns autores, como é o caso de Gilmar Mendes, vão atribuir as 

instabilidades políticas do presidencialismo a características históricas próprias do Brasil, 

desconsiderando o fato de que os próprios federalistas defendiam, já na sua origem, um poder 

executivo muito forte e concentrado nas mãos de uma só pessoa: 

 

É recorrente na realidade política brasileira certa hiperpotencialização do 

executivo, centrado na figura do Presidente da República. Têm-se verificado, 

eventualmente, instantes históricos nos quais o Poder Executivo exerce certo 

predomínio na vida política nacional, o que é uma das características 

construídas em nosso modelo político (MENDES, 2012, p. 1258). 
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No mesmo sentido, o ex-ministro do STF Oswaldo Trigueiro vai afirmar que “o 

presidencialismo, fora dos Estados Unidos, não lhe repete as virtudes intrínsecas nem os 

defeitos originários” (1976, p. 364). E continua: 

 

A doutrina conceitua o governo presidencial como um sistema de base 

representativa, quer dizer, de feição democrática. Desta sorte, pode-se falar 

em presidencialismo nos países onde há um mínimo de democracia, 

caracterizada pela eletividade do Presidente, pela temporariedade do seu 

mandato, pela proibição da reeleição indefinida, pela pluralidade partidária, 

pelo respeito às liberdades fundamentais, a começar pela de pensamento [...] 

Parece irrelevante indagar se o presidencialismo é uma escola de ditadores 

ou se, ao contrário, é o tipo de governo indicado para educar o caudilhismo 

hispano-americano, que é anterior ao constitucionalismo do século dezenove. 

O importante é não confundir o presidencialismo efetivamente democrático 

com as ditaduras que, com maior ou menor intensidade, com maior ou menor 

duração, têm assolado os países latino-americanos, em sua maioria 

(TRIGUEIRO, 1976, p. 367). 

 

Embora o presidencialismo tenha se estabelecido em todas as Constituições 

republicanas, não é uma unanimidade local entre os autores brasileiros. É comum haver 

posicionamentos favoráveis ao parlamentarismo. No entanto, o instituto em si não é criticado 

em sua origem. Pelo contrário, é visto como condizente com uma democracia. O viés 

arbitrário do presidencialismo é atribuído às tendências autoritárias brasileiras e latino-

americanas como razão preponderante para a distorção do presidencialismo. 

Nesse sentido, ao se posicionar a respeito da discussão acerca do melhor modelo para 

o Brasil no comparativo entre o presidencialismo estadunidense ou o parlamentarismo comum 

na Europa, Trigueiro vai afirmar que: 

 

À vista dos precedentes, a solução do nosso problema político não está na 

rejeição do presidencialismo, até porque nada prova que o governo 

parlamentar ou o colegiado sejam mais indicados para a realização do 

milagre de remover as causas geradoras dos governos de força (1976, p. 

372). 

 

Em outro momento vai concluir que: 

 

O ponto mais vulnerável do presidencialismo não está no poder pessoal do 

Chefe do Estado, que a técnica constitucional pode graduar sabiamente e 

cujos excessos um regime verdadeiramente democrático tem que corrigir. A 

eleição do presidente é que aparece como a principal fonte de crises e causas 

determinantes dos frequentes abalos institucionais. Os inventores do 

presidencialismo temiam a eleição popular direta e não quiseram adotá-la. 

Ao contrário, optaram pela eleição indireta, para permitir que a escolha fosse 
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feita por um colegiado reduzido, de que cada Estado participasse com tantos 

eleitores quantos os membros de sua representação no Congresso. Esta é até 

hoje a norma reguladora da eleição do Presidente dos Estados Unidos, 

embora a escolha seja feita previamente pelo voto popular, entre os 

candidatos dos dois partidos tradicionais. Não está provado que o processo 

da eleição direta seja o melhor (TRIGUEIRO, 1976, p. 383). 

 

Porém, o que vem ocorrendo nos Estados Unidos são crises oriundas da ausência da 

participação direta nas eleições presidenciais. Em 2000, nas eleições presidenciais, o 

candidato do partido democrata Al Gore, mais votado no voto popular, não ganhou as eleições 

por não conseguir maioria no colégio eleitoral, sendo conduzido à presidência, o candidato 

George W. Bush. Apenas 16 anos depois, Donald Trump, pertencente ao partido republicano, 

não conseguiu o maior número de votos na eleição direta para Presidente, perdendo para a 

candidata Hillary Clinton, do partido democrata. Mesmo assim, foi eleito presidente por ter 

ganhando na votação indireta do colégio eleitoral. 

É bem verdade que havia dentre os antifederalistas o entendimento de que a figura do 

Presidente no Poder Executivo não teria tanto poder como imaginado por alguns críticos ao 

modelo dos federalistas. Porém, havia a visão de que o Presidente da República serviria como 

um ventrículo nas mãos dos interesses oligárquicos do Senado, considerando que todo e 

qualquer projeto das matérias mais essenciais nomeadas pelo Presidente passaria sob a 

chancela do Senado, como são os casos das nomeações dos ministros, da Suprema Corte, 

além do caso da intervenção federal, por exemplo. 

No Brasil, Bastos aponta a importância do Senado no sistema bicameral para o 

controle dos atos do executivo tendentes à parcialidade, o que reforça a tese de parte dos 

antifederalistas no tocante à submissão do Presidente à casa legislativa de viés mais 

oligárquico: 

 

Como lemos nos Comentários de JOÃO BARBALHO, HAMILTON 

escreveu: De que vem realmente a servir a concorrência do Senado: 

Respondo que deve influir grandemente, embora não o parecendo; que 

repelirá a tendência do Presidente a ser parcial; e que, em consequência, 

nenhum candidato indigno será nomeado por considerações pessoais, ou de 

parentesco ou por vista de ambição e popularidade. É incontestável que esta 

subordinação do ato do Executivo à aprovação do Senado será muitas vezes 

uma garantia das boas nomeações; e não será por possíveis desvios do 

Senado que lhe deve eliminar uma faculdade, que é uma advertência ao 

critério do Presidente, e mais um elemento de confiança para a opinião 

nacional, que não pode presumir que o Senado consinta no provimento dos 

mais elevados cargos de justiça e de diplomacia em indivíduos sem 

merecimentos (BASTOS, 1914, p. 237). 
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Sendo controlado pelo Senado ou não, Domenico Losurdo vai ressaltar o caráter 

hobbesiano do poder central dos federalistas: 

 

Com o objetivo de estar preparado para qualquer acontecimento, é 

absolutamente necessário um governo dotado de “energia” (n. 37, 1980, 

p.281), um “Executivo forte” (n. 70, 1980, p. 532), que saiba eventualmente 

até mesmo enfrentaro “desfavor” do “povo” e “seja capaz de impor a própria 

opinião com decisão e energia” (n. 71, 1980, p. 539 ss.), um Executivo capaz 

de dispor, centralizadamente, de todos os corpos armados, inclusive, em caso 

de necessidade, “da Milícia de cada estado” (n. 69, 1980, p. 519). 

Compreende-se, então, a tese daqueles que quiseram ver na Convenção da 

Filadélfia não só um “coup d’ État pacífico” – tal interpretação é bastante 

difundida -, mas um golpe de Estado que, seguindo o “modelo do Estado-

Leviatã”, representa “a vitória de Hobbes sobre Locke” (Wehler, 1984, p. 

58) (LOSURDO, 2004, p. 99). 

 

Mesmo considerando a assertiva acima sobre a força do Presidente no modelo 

estadunidense, é importante lembrar que, no capítulo 71 de O Federalista, Hamilton ainda 

admite a possibilidade do Poder Executivo atuar em favor das “tendências do povo”, por 

vezes representadas nas chantagens do Legislativo. Assim, os federalistas defendem mandatos 

longos para o Executivo e a possibilidade de reeleição, pois acreditavam que dessa forma se 

quebraria o vínculo entre o eleitor e o eleito, dando garantia à estabilidade do governo. Em 

contraposição, os antifederalistas defendiam que o tempo menor, até dois anos, fortaleceria o 

vínculo do representante com seus representados. O Brasil, em suas diferentes constituições, 

sempre reproduziu a lógica da necessidade de mandatos longos para os cargos eletivos, 

conforme se observa na regra ainda vigente de mandato para o Senado de oito anos. 

Porém, na contramão das críticas levantadas pelos antifederalistas e por Losurdo, 

autores brasileiros, como Bastos e Souza, vão sustentar a importância da centralidade do 

Poder Executivo no tocante ao controle dos perigos provenientes do Poder Legislativo, da 

maneira pensada pelos federalistas estadunidenses: 

 

[...] as deliberações do Congresso, composto de duas câmaras eleitas pela 

nação como depositárias de suas convicções e defensoras de suas 

necessidades. Pode, entretanto, acontecer que a opinião refletida, imparcial, 

do Chefe do Poder Executivo corresponda melhor aos interesses nacionais, 

ou traduza melhor o respeito à Constituição, do que o voto por acaso imposto 

pela exaltação do momento, por forte corrente de interesses partidários, pelo 

desejo de estabelecer como lei uma doutrina, uma teoria, que traga 

inconvenientes na prática; e então o veto, explicando a inconstitucionalidade 

do projeto ou a inconveniência de sua adoção como lei, dá ensejo a que o 

Congresso examine mais detidamente o assunto e considere, ou não, 

procedentes as razões por que se não conformou o Poder Executivo em dar a 

sanção ao projeto vetado. [...] Nos Estados Unidos, diz GRASSO, o 
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exercício da faculdade do veto aumenta, geralmente, em vez de diminuir, a 

popularidade do Presidente, que sendo o eleito do povo, surge como o 

instrumento da vontade popular e das suspeitas que o povo nutre a respeito 

do Congresso (BASTOS, 1914, p. 178-179). 

 

O poder legislativo, diz o sábio Story, tem natural tendência para invadir os 

direitos e absorver os poderes dos outros ramos do governo. As limitações, 

entre os poderes, consignadas na Constituição, não bastam para proteger o 

poder executivo, que é o mais fraco. Daí a necessidade constitucional de dar 

a arma do veto àquele poder, sem a qual ficaria desautorado e reduzido a um 

título vão... Um grande mal de todos os governos livres é a tendência para 

legislar demais, e a inconstância e mobilidade das leis que os regem. O mal 

que pode resultar da rejeição de uma lei boa é menor do que o da adoção de 

uma ruim, ou de uma legislação redundante e instável. O direito de veto é, 

portanto, perfeitamente justificado (SOUZA, 1893, p. 233). 

 

E conclui: 

 

[...] Não é, pois, de admirar que os constituintes americanos labutassem, 

tanto, quando tiveram de organizar o poder executivo, de modo a equilibrá-

lo com o poder legislativo. [...] Nossa Constituição, modelada pela 

americana, não se apartou dela na organização do poder executivo, se não no 

modo da eleição presidencial e em pequenos detalhes (SOUZA, 1893, p. 

292). 

 

A partir das citações, percebe-se a reprodução da estigmatização do Poder 

Legislativo, quando se atribui a este uma natural tendência a tolher os demais poderes, bem 

como ao atribuir ao Executivo uma capacidade de reflexão mais acurada do processo 

legislativo. O que não se explicita em boa parte dos textos dos constitucionalistas brasileiros é 

o fato de o Poder Legislativo, mais precisamente, a Câmara Federal, representar, 

institucionalmente, maior aproximação da vontade das classes majoritárias. 

Portanto, seja na posição dos autores que entendem que o Executivo desempenha 

uma função central no sistema de freios e contrapesos, seja na opinião dos constitucionalistas 

que acreditam que os atos do Presidente necessitam da chancela da Câmara Alta do 

Legislativo, o mais importante é frear o ímpeto popular das classes não proprietárias. 

A questão é que o presidencialismo estadunidense adotado pelo Brasil tem como 

ensejo a garantia de um governo central forte suficientemente para “manter a ordem e 

proteger a propriedade privada” (CÁCERES, 1984, p. 92) contra as classes não proprietárias. 

No poder central, portanto, concentrou-se questões essenciais para manutenção da ordem 

econômica, como é o caso do poder de tributação, emissão de papel-moeda, intervenção nos 

Estados, controle de terras públicas, controle do comércio entre os Estados e etc. 

(CÁRCERES, 1984). 
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3.6 Do Poder Judiciário e controle de constitucionalidade. 

 

Após a independência, no período anterior à Convenção da Filadélfia, havia um 

clima de bastante acirramento entre a classe não proprietária e o Judiciário. As assembleias 

populares em várias ocasiões aprovavam revisões legislativas no intuito de promover a 

remissão de dívidas ou restruturação tributária mais igualitária e tinham como obstáculo os 

juízes que não queriam aplicar as leis, consideradas excessivas pelas classes proprietárias da 

época. 

Nesse sentido, os federalistas estadunidenses, no texto constitucional aprovado, 

tinham o objetivo de conferir ao judiciário um caráter contramajoritário e independente da 

soberania popular, haja vista a sua não elegibilidade e a vitaliciedade dos juízes, bem como a 

sua função de última trincheira no tocante ao controle de constitucionalidade das leis. 

É sob essa ótica da necessidade de independência do poder judicante em relação à 

soberania popular e de suposta neutralidade do julgador que muitos dos autores 

constitucionalistas brasileiros defendem o modelo inspirado nos federalistas estadunidenses: 

 

[...] o que caracterizaria a atividade jurisdicional é a prolação de decisão 

autônoma, de forma autorizada e, por isso, vinculante, em casos de direitos 

contestados ou lesados [...] As garantias do Poder Judiciário, em geral, e do 

magistrado, em particular, destinam-se a emprestar a conformação de 

independência que a ordem constitucional pretende outorgar à atividade 

judicial. Ao Poder Judiciário incumbe exercer o último controle da atividade 

estatal, manifeste-se ela por ato da Administração ou do próprio Poder 

Legislativo (controle de constitucionalidade). Daí a necessidade de que, na 

sua organização, materialize-se a clara relação de independência do Poder 

Judiciário e do próprio juiz em relação aos demais Poderes ou influências 

externas (MENDES, 2012, p. 1298). 

 

Há a ideia de que se faz necessária a existência de um órgão neutro, que 

possa atuar nos casos de conflito de competências entre os diversos entes 

federativos. Como afirma Lucio Levi, o federalismo demanda a existência de 

uma “autoridade neutral” (TAVARES, 2012, p. 1108). 

 

Ora, se numa República os poderes são emanados do povo, como é possível a 

aceitação acrítica de um poder sem legitimidade popular e que influi diretamente nos outros 

poderes de representação? A segunda questão que salta aos olhos na análise dos manuais de 

direito constitucional é a crença na neutralidade da autoridade do poder judiciário. Trata-se 

aqui de uma completa inversão de tratamento quando se analisa outros poderes da República. 

O legislativo é o reino das desconfianças, por sofrer influência das camadas populares, porém, 
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o Senado, pelo seu caráter aristocrático e conservador, permite, na visão dominante do 

constitucionalismo ocidental, um salto de qualidade. O Poder Executivo, embora necessário 

na visão dos federalistas, ainda poderá sofrer pressões indevidas das classes não proprietárias. 

Já o judiciário, justamente por não ter qualquer vínculo popular, torna-se, na visão dos 

federalistas, o poder com envergadura de credibilidade e neutralidade. Trata-se, então, de uma 

perspectiva classista de estado, onde apenas as classes dominantes devem exercer a cidadania 

de forma plena. É tanto que, ao se referir ao judiciário, os federalistas estadunidenses e os 

constitucionalistas brasileiros não falam em paixões, ímpeto de facções ou interesses 

mesquinhos individuais ou de grupos. 

A caracterização dominante é de que o judiciário trata-se de um poder que se localiza 

acima das disputas da sociedade e que desempenharia um papel de mero árbitro, na medida 

em que interpreta as leis e a Constituição, conforme sustentam Bastos e Franco: 

 

O poder judiciário representa, nas sociedades politicamente bem 

organizadas, um verdadeiro poder político, moderador das demasias e das 

incursões dos outros poderes. Erra, porém, quem supuser que estas suas 

atribuições estruturais lhe conferem supremacia ou onipotência, ou 

destroem o princípio de separação e independência dos poderes políticos. 

Erra, porque este princípio significa, na linguagem de MADISON, que os 

poderes que pertencem propriamente a um dos departamentos não devem 

ser exercidos direta e completamente por um ou pelos dois outros 

departamentos. Mas não se entende com isto, pondera HAMILTON, que 

fiquem prescritas toda a ação parcial e toda a fiscalização recíproca dos 

diferentes poderes um sobre o outro (DR. ASTOLPHIO REZENDE). Sob 

o regime de poderes limitados, se o poder legislativo procurasse dar força 

imperativa contra os julgamentos dos tribunais em determinados pleitos, 

quer contra sua jurisprudência... esses tribunais, aos quais se deu a 

atribuição e impôs o dever de recusar obediência a todas as leis 

inconstitucionais, desobedeceriam abertamente, no mais legítimo exercício 

de suas funções, ao ato da legislatura (RUY BARBOSA) (BASTOS, 1914, 

p. 46-47). 

 

A primeira condição para que o Judiciário pudesse exercer função revisora 

era a sua independência em relação aos outros poderes. E esta 

independência, conquistada na Inglaterra desde o século XVII, tinha 

entrado na tradição das colônias americanas, mesmo antes da 

Independência e da organização federativa. ALEXANDRE HAMILTON, 

no cap. 81 do Federalista (que é o primeiro e ainda hoje um grande livro de 

Direito Constitucional americano), explica como os constituintes de 

Filadélfia levaram a independência do Judiciário ao seu desenvolvimento 

natural, que era o da criação de uma Suprema Corte autônoma, e não 

incluída na Câmara Alta do Legislativo, como era então (e ainda continua 

sendo) o sistema inglês. [...] Como se vê, este trecho lúcido e antecipador 

do Federalista continha, em substância a doutrina mais tarde afirmada pela 

Suprema Corte, através do juiz MARSHALL, na célebre decisão da 

questão Marbury contra Madison (FRANCO, 1958, p. 67-68). 
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A independência do judiciário defendida pelos federalistas estadunidenses diz 

respeito, primordialmente, à sua independência frente às classes majoritárias, tendo em vista 

que o desenho institucional esboçado nos Estados Unidos não previa qualquer controle 

popular das nomeações para os tribunais superiores. Estas ficavam sob a responsabilidade do 

Poder Executivo com a anuência do Senado, com exclusão da chamada Câmara Baixa do 

Legislativo, em uma clara e estreita relação do Poder Judiciário com as classes proprietárias. 

Porém, muitos autores brasileiros, imbuídos da narrativa dos federalistas 

estadunidenses, como é o caso de Bastos e Calmon, afiançavam a qualidade, independência e 

importância do Poder Judiciário na vida institucional do país, fazendo uso do seguinte 

argumento: 

 

ARISTIDES MILTON, ocupando-se com este assunto, citou o que no 

Federalist escreveu Hamilton: Não é difícil compreender que um homem 

que deve submeter as nomeações que faz ao exame de um corpo 

independente e que é nada menos que um ramo inteiro da legislatura, deve 

estar mais acautelado contra suas paixões e interesses do que se de direito 

lhe pertencesse exclusivamente a nomeação dos empregos, independente de 

tal aprovação. O concurso do Senado em hipóteses tais é plenamente 

justificado. Não deve ficar dependente da vontade exclusiva do Presidente da 

República julgar do notável saber e reputação, de que trata o art. 56, quando 

se refere aos membros do Supremo Tribunal Federal; muitas vezes o 

favoritismo, a simpatia pessoal, o empenho, substituiriam, com detrimento 

da justiça, as qualidade de saber e caráter que devem distinguir os membros 

do mais proeminente representante do Poder Judiciário da União (BASTOS, 

1914, p. 157). 

 

A república brasileira e a Argentina reproduziram, no seu federalismo, o 

modelo norte-americano. Mas – é notar – que a preeminência adquirida, nos 

Estados Unidos, pela Corte Suprema, não derivava simplesmente de sua 

engenhosa concepção: dependera da índole anglo-saxônica daquele povo 

educado desde os tempos coloniais, no respeito à justiça, no culto das 

influências morais e de equilíbrio. O fator primordial da supremacia do 

judiciário nos conflitos constitucionais foi o tempo. A função exigiu, para 

aperfeiçoar-se, um século (CALMON, 1938, p. 228). 

 

Observa-se, que a reputação e saber são características intrínsecas da nomeação para 

a Suprema Corte do Poder Judiciário (aqui no Brasil, Supremo Tribunal Federal), porém os 

autores brasileiros não problematizam o fato de apenas o Senado participar do processo de 

escolha dos ministros junto com o Presidente da República. 

Seguindo a mesma linha de entendimento de Calmon, ao tratar sobre o controle de 

constitucionalidade de inspiração estadunidense, Ferreira Filho sustenta a compreensão 

equivocada de que a função do Judiciário é desatrelada de qualquer motivação de ordem 
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política, quando afirma que “o juiz resolve a questão de constitucionalidade como se tratasse 

de um mero caso do conflito de leis, ou seja, determinação de qual a lei aplicável a um caso 

concreto” (FERREIRA FILHO, 1999, p. 37). 

Ao historicizar a origem do Supremo Tribunal Federal, Mendes menciona que: 

 

Notícias há de que D. Pedro II teria encomendado a Salvador de Mendonça, 

que em julho de 1889 seguia em missão diplomática aos Estados Unidos, 

estudo acurado sobre a Suprema Corte norte-americana. Sob a República, o 

Supremo Tribunal Federal foi organizado com base no Decreto n. 848, de 

11-10-1890, editado pelo Governo Provisório. A Constituição republicana de 

1891 referendou a sua instituição (arts. 55 e 56), tendo o Tribunal sido 

instalado em 28-2-1891. [...] A influência da doutrina constitucional 

americana contribuiu para que se outorgasse ao Supremo Tribunal Federal a 

função de guardião da Constituição e da ordem federativa, reconhecendo-lhe 

a competência para aferir a constitucionalidade da aplicação do Direito 

através de um recurso especial (Constituição de 1891, art. 59, n. 3, § 1º, a e 

b). Foi-lhe confiada, também, competência para decisão de causas e conflitos 

entre a União e os Estados ou entre Estados- membros (Constituição de 

1891, art. 59, § 1º, c) (MENDES, 2012, p. 1310-1311). 

 

Do comentário de Mendes, pode-se aferir que a admiração brasileira pelo modelo 

estadunidense em relação ao Poder Judiciário é anterior à Constituição republicana de 1891. 

Contrariando tais discursos de existência de uma suposta neutralidade intrínseca ao Poder 

Judiciário, capaz de dirimir os conflitos de leis e de normas constitucionais da sociedade e dos 

entes federativos com imparcialidade e distanciamento, torna-se oportuno mencionar o 

questionamento de Marx e a problematização política sobre o assunto: 

 

Que tipo de ilusão estúpida e complicada é, em geral, essa de um juiz 

apartidário, dado que o próprio legislador é partidário? O que significa um 

julgamento imparcial, se a própria lei é parcial? O juiz pode formular a 

parcialidade da lei apenas de maneira puritana, apenas aplicá-la 

desconsideradamente. A imparcialidade é, pois, a forma, não o conteúdo do 

julgamento. A lei antecipou o conteúdo. Se o processo judicial nada é senão 

uma forma despida de conteúdo, essa bagatela formal não possui, então, 

nenhum valor autônomo (MARX, 1988, p. 145). 

 

Os constitucionalistas brasileiros, para além de reproduzirem a ilusão da 

imparcialidade do poder judiciário, criticada por Marx na citação anterior, ao reconhecerem a 

influência direta do modelo dos Estados Unidos no Brasil, não dão conta do ímpeto 

contramajoritário que desempenha esse poder no funcionamento do Estado, no sentido de 

impedir qualquer reforma popular. Ou seja, no caso do legislativo ou executivo demonstrarem 

algum tipo de vinculação ou influência das classes não proprietárias, seria o judiciário a 
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última trincheira em defesa dos interesses de classe da ordem econômica dominante. Nesse 

sentido, mencionando Montesquieu, Hamilton sustenta que: 

 

Embora alguma opressão individual possa, de quando em vez, partir das 

cortes de justiça – a liberdade geral do povo nunca será ameaçada por esse 

lado, isto é, enquanto o Judiciário permanecer separado tanto do Legislativo 

como do Executivo, pois aceito que “não haverá liberdade se o poder de 

julgar não estiver separado dos poderes Legislativo e Executivo” (O 

Federalista, 78, MADISON, HAMILTON, JAY, 1984, p. 576-577). 

 

Da citação importa esclarecer que a perspectiva de liberdade mencionada pelos 

federalistas estadunidenses possui cunho liberal, ou seja, trata-se da preservação da 

propriedade privada que, naquele momento histórico, se via ameaçada por pressões populares, 

sobretudo, por órgãos legislativos. Por isso, a intenção de criar um poder judiciário apartado 

dos outros poderes e da vontade popular, mesmo admitindo a possibilidade de opressões 

individuais cometidas por esse poder. Em outra passagem da obra O Federalista, Hamilton 

deixa claro contra quem o judiciário deve desempenhar suas funções: 

 

A integral independência das cortes de justiça é particularmente essencial em 

uma Constituição limitada. Ao qualificar uma Constituição limitada, quero 

dizer que ela contém certas restrições específicas à sua autoridade 

legislativa, tais como, por exemplo, não aprovar projetos de confisco, leis 

ex-post-facto e outras similares. Limitações dessa natureza somente poderão 

ser preservadas na prática através das cortes de justiça, que têm o dever de 

declarar nulos todos os atos contrários ao manifesto espírito da Constituição 

(O Federalista, 78, MADISON, HAMILTON, JAY, 1984, p. 577). 

 

No Brasil, seguindo a cartilha dos federalistas estadunidenses, Cunha Júnior pontua: 

 

Aliás, relembramos que, desde antes de Marshall, Alexander Hamilton havia 

antecipado a ideia de controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário. 

Hamilton, portanto, já havia defendido que nenhum ato legislativo em 

contraste com a Constituição pode ser válido. E como o Legislador não pode 

ser o juiz constitucional de suas próprias atribuições, nada mais natural e 

razoável que os juízes e tribunais figurem como corpos intermediários entre 

o povo e o Legislativo, a fim de assegurar que este último se contenha dentro 

dos poderes que lhe foram demarcados. Esta circunstância não provoca 

qualquer superioridade do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo. 

"Significa, tão-somente, que o poder do povo é superior a ambos; e que onde 

a vontade do Legislativo, declarada nas leis que edita, situar-se em oposição 

à vontade do povo, declarada na Constituição, os juízes devem curvar-se à 

última, e não à primeira Com a decisão de Marshall, jurídica e logicamente 

irretorquível, acolheu-se a tese de que as Constituições, sobretudo nos 

sistemas de Constituições rígidas, são normas jurídicas fundamentais e 

supremas a quaisquer outras, devendo sempre prevalecer, de tal sorte que, 
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diante da desconformidade entre uma Constituição e uma lei, o juiz é 

obrigado a aplicar a Constituição e a não aplicar a lei, que, nesse caso, é 

írrita. Nasceu, portanto, com a célebre decisão, o controle judicial da 

constitucionalidade das leis. E é isso que importa. Contudo, lançando os 

olhos para os aspectos fáticos que engendraram a famosa decisão, vamos 

perceber que tudo não passou de um indecente caso de politicagem 

(CUNHA JÚNIOR, 2012, p. 278-279). 

 

Das duas citações, pode-se extrair que não se trata da quebra do vínculo popular 

apenas do Poder Judiciário, mas também da própria Constituição em si em relação às classes 

majoritárias, tendo em vista que o referido documento foi feito por meio de um golpe 

institucional, sem participação popular e sem o consentimento das bases estaduais da época. 

Observa-se também o recurso discursivo dos autores brasileiros para justificar o modelo de 

controle de constitucionalidade adotado, usando termos como “razoável”, “célebre”, “natural” 

e, por outro lado, classificando as resistências do modelo como mera “politicagem” e 

omitindo a ausência de democracia inerente a esse sistema de justiça que os federalistas 

estadunidenses levaram a cabo: 

 

Aceitando, então, que as cortes de justiça devem ser consideradas como 

baluartes de uma Constituição limitada, opondo-se às usurpações do 

Legislativo, disporemos de um forte argumento em favor da estabilidade dos 

cargos judiciais, uma vez que nada contribuirá tanto para a sensação de 

independência dos juízes – fator essencial ao fiel desempenho de suas árduas 

funções. Esta independência dos juízes é igualmente necessária à defesa da 

Constituição e dos direitos individuais contra os efeitos daquelas 

perturbações que, através das intrigas dos astuciosos ou da influência de 

determinadas conjunturas, algumas vezes envenenam o povo e que – embora 

este rapidamente se recupere após ser bem-informado e refletir melhor – 

entendem, entrementes, a provocar inovações perigosas no governo e graves 

opressões sobre a parcela minoritária da comunidade (O Federalista, 78, 

MADISON, HAMILTON, JAY, 1984, p. 579-580). 

 

Alheio a toda a discussão política ora mencionada, em relação à função 

contramajoritária do Poder Judiciário, Branco vai mencionar que a ideia de uma Corte 

Nacional é consequência do modelo de Estado de tipo federal: 

 

É típico dos Estados Federais instituir uma Corte com competência nacional, 

destinada a unificar a inteligência sobre as normas federais e a resolver 

conflitos entre as entidades componentes da Federação. A nossa Carta da 

República atribui a função de uniformizar o entendimento da legislação 

infraconstitucional federal ao Superior Tribunal de Justiça, deixando a última 

palavra sobre temas constitucionais ao Supremo Tribunal Federal. O STF 

também faz o papel de tribunal da Federação quando aprecia representações 

para fins interventivos (BRANCO, 2012, p. 1146). 
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No entanto, o Poder Judiciário nos moldes pensados nos Estados Unidos, possui uma 

dupla função primordial: Por um lado os federalistas se preocuparam em garantir total 

independência do Judiciário em relação aos eleitores e, por outro, em criar mecanismos para 

que o Judiciário seja capaz de conter outros poderes que guardam alguma relação, mesmo que 

frágil, com as classes majoritárias. 

Em rara crítica sobre a maneira estadunidense de pensar o judiciário e o controle de 

constitucionalidade das leis adotado pelo Brasil desde a Carta Magna de 1891 até a atual de 

1988, José Afonso da Silva afirma que: 

 

A Constituição de 1988 introduziu mais duas novidades: previu a 

inconstitucionalidade por omissão (art. 103, § 2º) e ampliou a legitimação 

para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, por ação ou 

omissão (art. 103). Antes, essa legitimação só pertencia ao Procurador-Geral 

da República. Agora, além dele, cabe também ao Presidente da República, às 

Mesas do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, ao Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil, a partido político com representação no 

Congresso Nacional e a confederação sindical ou entidade de classe de 

âmbito nacional. Pena não ter incluído o cidadão (SILVA, 2014, p.53). 

 

Por mais que houvesse uma abertura no tocante à possibilidade de o cidadão discutir 

e questionar a Constituição, fica evidente a continuidade do caráter conservador e 

contramajoritário do modelo adotado, tendo em vista que, ainda hoje, não se permite que o 

povo organizado possa, por ele mesmo, promover mudanças constitucionais, tampouco 

questionar diretamente ao Supremo Tribunal Federal alguma inconstitucionalidade de lei ou 

ato do Poder Executivo. 

 

3.7 Da subversão da democracia no constitucionalismo brasileiro 

 

O pensamento constitucional brasileiro, principalmente, a partir da Constituição de 

1891, vai admitir a influência direta do modelo estadunidense compreendendo-a como uma 

experiência democrática. Diante disso, é importante resgatar o entendimento de que os 

federalistas estadunidenses demonstravam, em todas as oportunidades que tiveram ao longo 

dos 85 (oitenta e cinco) artigos de O Federalista, uma postura refratária a qualquer ideal de 

democracia. Se por um lado existia a crítica estereotipada de que a ideia de democracia era 

algo viável apenas ao mundo dos antigos, por outro, havia uma imensa preocupação em 

combater práticas democráticas e instituições de cunho popular que afetavam os interesses 

dos setores privilegiados da época. 
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No contexto brasileiro, para além dos federalistas estadunidenses, é importante tratar 

de dois autores europeus que permearam o pensamento constitucional local, bem como 

influenciaram na interpretação do pensamento dos federalistas e do modelo institucional 

estadunidense. Trata-se de Benjamin Constant e Alexis de Tocqueville. O primeiro autor 

influenciou sobremaneira a Constituição Imperial brasileira de 1824. Benjamin Constant, no 

contexto europeu, é um importante autor da teoria política liberal clássica, que concentrava 

suas principais preocupações teóricas na preservação do direito individual à propriedade 

privada e na estabilidade do Estado e do Poder Político. 

Conforme já fora mencionado anteriormente neste trabalho, as influências liberais 

chegaram ao Brasil muito antes da Constituição republicana de 1891, sendo os Estados 

Unidos, desde antes da independência, uma experiência exitosa a ser espelhada. A grande 

preocupação entre as classes proprietárias do período pós-independência no Brasil era impedir 

os levantes de independência ocorridos nos países da América espanhola, conforme se pode 

se depreender do discurso de José Bonifácio em sessão da Assembleia Constituinte de 1823: 

 

Queremos uma Constituição que nos dê aquela liberdade de que somos 

capazes, aquela liberdade que faz a felicidade do Estado e não a liberdade 

que dura momentos e que é sempre a causa e fim de terríveis desordens. Que 

quadro nos apresenta a desgraçada América! Há 14 anos que se dilaceram os 

povos que, tendo saído de um governo monárquico, pretendem estabelecer 

uma licenciosa liberdade e, depois de terem nadado em sangue, não são mais 

do que vítimas da desordem, da pobreza e da miséria (BONIFÁCIO apud 

ALVES, 2008, p. 68). 

 

Se por um lado havia uma admiração pela experiência constitucional estadunidense, 

por outro, o viés conservador das elites brasileiras acabou pesando no sentido de manutenção 

de uma monarquia, mas com um viés liberal, tendo em vista que “o Imperador Dom Pedro I 

tinha verdadeira obsessão pela constitucionalização do Império, revelando-se partidário das 

ideias liberais que dominavam a Europa nessa época” (ALVES, 2008, p. 68). 

É nesse contexto que a inspiração em Benjamin Constant se tornou preponderante na 

formulação da Carta Constitucional de 1824, considerando-se o anseio pela defesa 

intransigente da propriedade privada e pela criação de um poder estatal de caráter 

representativo, estável e forte, que fosse capaz de solapar qualquer resquício de rebelião 

popular. A propósito, o pensamento de Constant acerca do Estado encontra-se bastante 

evidenciado no próprio discurso de Dom Pedro I, por ocasião da abertura da Assembleia 

Constituinte:  
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Ratifico hoje mui solenemente perante vós esta promessa e espero que me 

ajudeis a desempenhá-la, fazendo uma Constituição sábia, justa, adequada e 

executável, ditada pela razão e não pelo capricho, que tenha em vista tão-

somente a felicidade geral, que nunca pode ser grande, sem que esta 

Constituição tenha bases sólidas, bases que a sabedoria dos séculos tenha 

mostrado que são as verdadeiras para darem uma justa liberdade aos povos... 

uma Constituição em que os três poderes sejam bem divididos, de forma que 

não possam arrogar direitos que lhes não compitam, mas que sejam de tal 

modo organizados e harmonizados que lhes torne impossível, ainda pelo 

decurso do tempo, fazerem-se inimigos, e cada vez mais concorram de mãos 

dadas para a felicidade geral do Estado. Afinal, uma Constituição que, pondo 

barreiras inacessíveis ao despotismo, quer real, quer aristocrático, quer 

democrático, afugente a anarquia e plante a árvore daquela liberdade a cuja 

sombra deva crescer a união, a tranqüilidade e independência deste Império, 

que será o sombro do mundo novo e velho (DOM PEDRO I apud ALVES, 

2008, p. 68-69) (Destaque realizado). 

 

Além da explícita influência de Benjamim Constant, não há como negar que a visão 

de Estado manifestada no discurso acima se encontra bastante alinhada com o pensamento dos 

federalistas estadunidenses. Nesse sentido, Alves (2008) observa que o próprio poder 

moderador, como inovação de Constant ao sistema de tripartição dos poderes, possa ter 

influência dos federalistas estadunidenses: 

 

Igualmente, há quem afirme que esse Poder Real ou Moderador tenha 

recebido inspiração também do modelo norte-americano, no que se refere ao 

papel exercido pela Suprema Corte dos Estados Unidos, especialmente 

quando Benjamin Constant ensina que esse poder seria uma espécie de Poder 

Judiciário entre os demais Poderes. Mais uma vez, fica explícito o cunho 

historicista e experimentalista das doutrinas de Constant, que, a partir da 

análise das instituições já existentes, teorizava os princípios constitucionais 

objeto de sua obra política (ALVES, 2008, p. 71). 

 

Nesse sentido, toda a visão de Estado constitucional e sobre a democracia que 

permeou o período imperial brasileiro teve influência não apenas dos federalistas 

estadunidenses, mas também de Constant. Em seu conhecido texto Da liberdade dos antigos 

comparada à dos modernos, este autor vai defender que os antigos exerciam diretamente os 

direitos políticos, porém, sacrificavam a vida privada, além do fato de que essa participação 

direta era amparada pela cultura da escravidão e da existência de um pequeno território 

(CONSTANT, 2015). 

Segundo o autor suíço-francês, as características do mundo moderno fizeram 

florescer novos valores nos indivíduos e, portanto, uma nova liberdade a ser tutelada: 

 

Conclui-se do que acabo de expor que não podemos mais desfrutar da 
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liberdade dos antigos a qual se compunha da participação ativa e constante 

do poder coletivo. Nossa liberdade deve compor-se do exercício pacífico da 

vida privada. A participação que, na antiguidade, cada um tinha na soberania 

nacional não era, como em nossos dias, uma suposição abstrata 

(CONSTANT, 2015, p. 3). 

 

Considerando que a prioridade do homem moderno seria, na visão de Constant, a 

dedicação a seus interesses privados e a manutenção de seus privilégios, a vida política 

deveria ser gerida sob o sistema representativo: 

 

Daí vem, Senhores, a necessidade do sistema representativo. O sistema 

representativo não é mais que uma organização com a ajuda da qual uma 

nação confia a alguns indivíduos o que ela não pode ou ela não quer fazer. 

Os pobres fazem eles mesmos seus negócios; os homens ricos contratam 

administradores [...] O sistema representativo é uma procuração dada a um 

certo número de homens pela massa do povo que deseja ter seus interesses 

defendidos e não tem, no entanto, tempo para defende-los sozinho 

(CONSTANT, 2005, p. 6). 

 

A representação política aqui reivindicada segue o princípio de que a soberania 

popular não deve ser ilimitada. Assim como pensavam os federalistas, o povo deveria possuir 

freios, sob pena de colocar em risco a sociedade como um todo: 

 

Quando se estabelece que a soberania do povo é ilimitada, cria-se e lança-se 

ao acaso na sociedade humana um grau de poder demasiado grande por si 

mesmo e que é um mal, quaisquer que sejam as mãos em que for posto [...] 

Numa sociedade fundada na soberania do povo, é certo que não cabe a 

nenhum indivíduo, a nenhuma classe, submeter o resto à sua vontade 

particular, mas é errado que a sociedade inteira possua sobre seus membros 

soberania sem limite [...] A soberania só existe de maneira limitada e 

relativa. No ponto em que começa a independência e a existência individuais 

detém-se a jurisdição dessa soberania. Se a sociedade passa essa linha, torna-

se tão culpada quanto o déspota que só tem por título gládio exterminador; a 

sociedade não pode exceder sua competência sem ser usurpadora, e a 

maioria, sem ser facciosa (CONSTANT, 2005, p. 8-9). 

 

Ao longo de sua vida, o referido autor suíço-francês teve diversas opiniões acerca do 

melhor regime político a ser adotado, porém, sempre advogou a tese segundo a qual as 

instituições políticas deveriam limitar a soberania popular, sob a alegação de que existem 

direitos que estão fora da alçada de decisão do próprio povo, sendo o gozo da propriedade 

uma de suas principais preocupações. 

Outra semelhança com os anseios dos federalistas de Constant é sua preocupação em 

moldar o desenho institucional para filtrar as classes majoritárias da sociedade quando, por 



91 
 

exemplo, trata da separação dos poderes: “De nada adianta dividir os poderes: se a soma total 

do poder é ilimitada, os poderes divididos só necessitam formar uma coalizão, e o despotismo 

é irremediável” (CONSTANT, 2005, p. 13). 

Mesmo considerando que a representação política seria a via mais adequada para o 

mundo moderno, Constant também considerava que as assembleias representativas eram um 

risco para a estabilidade do país: 

 

Quando não se impõem limites à atividade representativa, os representantes 

do povo não são defensores da liberdade, mas candidatos à tirania; e, quando 

a tirania é constituída, talvez seja tanto mais pavorosa quanto mais 

numerosos forem os tiranos. Sob uma Constituição que inclui a 

representação nacional, a nação só é livre quando seus deputados têm um 

freio (CONSTANT, 2005, p. 33). 

 

Os autores brasileiros, desde Rui Barbosa, reproduziram o pensamento de que o 

Estado deve criar mecanismos de filtro à vontade popular, sendo esta um perigo para a 

estabilidade do país, incluído as Câmaras Legislativas, por serem consideradas mais próximas 

das classes majoritárias. Nesse sentido, o constitucionalismo moderno e liberal é visto como 

uma salvaguarda para o status quo: 

 

Portanto, no sistema das Constituições rígidas, a Constituição é a autoridade 

mais alta, e derivante de um poder superior à legislatura, o qual é o único 

poder competente para alterá-la. O poder legislativo, como os outros 

poderes, lhe são subalterno, tendo as suas fronteiras demarcadas por ele, e, 

por isso, não podem agir senão dentro destas normas. Além do governo, as 

Constituições rígidas limitam ainda o povo organizado politicamente, isto é, 

o corpo eleitoral, influenciado pelas agitações populares momentâneas. É a 

palavra soberba de RUY BARBOSA, que nos subministra esses 

conhecimentos: “não se contenta de premunir-se contra seus representantes: 

premune-se contra si mesma; abriga o povo contra as legislaturas infiéis; 

abriga a nação contra as maiorias populares”. Conclui: “é o tratamento 

prático, a realização política desse ideal das democracias limitadas pela 

liberdade, do número limitado pela lei, do indivíduo escudado contra 

multidão, das minorias protegidas contra as maiorias”. (RUY BARBOSA, 

Os atos institucionais, pag. 34. 1893) (MELLO, 1989, p. 48).  

 

Ainda apontando semelhanças entre os federalistas, Constant e os autores brasileiros, 

destaca-se que o autor suíço-francês considerava que a assembleia representativa, embora 

incômoda e perigosa para o país, seria importante para que o governo pudesse adquirir 

legitimidade do povo. Por isso defendia o voto direto, mas limitado às classes proprietárias. O 

elitismo político de Constant encontra-se estampado em seus escritos, chegando a considerar 

que conceder direito político aos pobres seria premiá-los, uma espécie de privilégio: 
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Aqueles que a indigência retém numa eterna dependência e condena a 

trabalhos cotidianos não são nem mais esclarecidos que as crianças sobre os 

negócios públicos, nem mais interessados que os estrangeiros por uma 

prosperidade nacional, cujos elementos não conhecem e cujas vantagens só 

compartilham imediatamente. Não quero cometer nenhuma injustiça contra a 

classe laboriosa. Essa classe não tem menos patriotismo que as outras 

classes. Não raro, ela está pronta para os sacrifícios mais heroicos e sua 

dedicação é ainda mais admirável por não ser recompensada nem pela 

fortuna, nem pela glória. Mas uma coisa é, penso eu, o patriotismo que dá a 

coragem de morrer por seu país e outra aquele que torna capaz de bem 

conhecer seus interesses. É necessária, portanto, uma condição além do 

nascimento e da idade prescrita pela lei. Essa condição é o tempo 

indispensável à aquisição das luzes, à retidão do juízo. Somente a 

propriedade proporciona esse tempo; somente a propriedade torna os homens 

capazes do exercício dos direitos políticos (CONSTANT, 2005, p. 56). 

 

Da transcrição acima, percebe-se que a visão de Constant se assemelha bastante com 

a dos federalistas estadunidenses quando reagiram aos levantes populares do pós-guerra de 

independência nos Estados Unidos. 

No caso do Brasil, havia, desde 1824, o entendimento de que a matriz do desenho 

estatal deveria ter viés liberal, o que se coaduna perfeitamente com o espírito da Constituição 

estadunidense. Por outro lado, a partir de 1870, os setores mais influentes no Brasil tiveram 

mais conhecimento acerca das instituições estadunidenses, o que permitiu o entendimento de 

que seria melhor seguir o modelo liberal e não o republicanismo de inspiração jacobina: 

 

[...] o establishment dos velhos políticos, dos barões, viscondes e marqueses, 

banqueiros e exportadores, desfalcadas as fileiras pela deserção dos 

fazendeiros e militares, não conseguira captar a lealdade dos filhos, os 

jovens, que desde 1870 se deixavam fascinar pela sereia republicana, ou pelo 

positivismo e pelas instituições norte-americanas, às quais creditavam o 

formidável desenvolvimento econômico dos Estados Unidos nos dois 

decênios após o término da Guerra de Secessão. Nas classes médias, muitas 

crianças nascidas por esse tempo ganhavam como prenome “Washington”, 

“Hamilton”, “Jefferson”, do mesmo modo que um menino nascido em meio 

do século XIX, no fastígio da Carta de 1824, fora batizado Benjamin 

Constant Botelho de Magalhães (BALEEIRO, 2012, p. 12). 

 

Em outras palavras, a adesão mais profunda ao modelo constitucional estadunidense, 

a partir da Constituição de 1891, no sentido de reproduzir aquele arcabouço institucional, não 

significou uma abertura democrática no país, tampouco uma radical ruptura com o modelo 

estatal da Constituição de 1824, como é comumente pregado no pensamento constitucional do 

Brasil. O que fica clarividente é que a Carta Magna de 1891 representa uma maior 

aproximação aos preceitos dos federalistas estadunidenses, sobretudo no que diz respeito a 
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“distanciar, tanto quanto possível, o Estado da Sociedade, como era axioma do liberalismo” 

(BONAVIDES; ANDRADE, 2008, p. 257), aprofundando o sistema representativo. 

Ora, se o republicanismo da Constituição de 1891, assim como o da Constituição 

estadunidense, não representa uma aproximação a um regime político democrático, porque é 

comum tal associação entre os constitucionalistas? Para responder tal questão, torna-se 

oportuno tecer algumas considerações acerca de outro autor liberal francês, Alexis de 

Tocqueville. 

É comum entre os constitucionalistas brasileiros mencionar a obra A democracia na 

América, de Tocqueville, para entender diversas instituições criadas pelos federalistas 

estadunidenses e justificar o suposto viés democrático delas. O fato é que o liberal francês, 

através de sua obra, acabou sendo responsável por difundir no mundo ocidental a experiência 

dos Estados Unidos no tocante ao seu desenho institucional, bem como foi o primeiro a 

considerar uma aproximação, mesmo que questionável, entre o republicanismo estadunidense 

e a democracia. A confusão já se inicia com o título dado por ele a sua obra, “A democracia 

na América”. 

Ao contrário dos federalistas e de Constant, Tocqueville, todavia, considerava que a 

democracia era algo inevitável na marcha da humanidade, que todas as pessoas seriam 

gradativamente propensas a pleitearem seus direitos políticos, sendo, portanto, necessário 

colocar travas (filtros) na vontade popular, o que explica que ele fosse um entusiasta do 

arcabouço institucional desenvolvido pelos federalistas estadunidenses. Dessa forma, a defesa 

do autor de A Democracia da América do uso do sistema de filtros nas eleições em 

substituição ao voto censitário diz respeito ao fato de que no modelo implementado pelos 

Estados Unidos a filtragem da vontade popular é mais sutil, mas não é menos eficaz a 

neutralização das classes populares. 

No Brasil, as teses de Tocqueville sobre a suposta democracia estadunidense foram 

bastante difundidas, de maneira que os autores locais, em sua maioria, trataram o desenho 

institucional como uma inspiração democrática desde sua origem, como se pode perceber, 

dentre tantos outros exemplos, da citação de Souza: 

 

Nos Estados Unidos do Norte, verdadeiro berço da democracia moderna, as 

liberdades individuais são tudo; elas dominam nos towonships; os freemen 

ditam a lei. É nessas pequenas repúblicas que está o centro vital da grande 

república; esses municípios americanos são como a célula germinal do 

Estado, de modo que o Estado ali vive da vida que lhe dão os municípios; 

por isso, diz com razão Laboulaye, que nos Estados Unidos o Estado é 

pequeno e o indivíduo é grande (SOUZA, 1893, p. 87). 
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Por outro lado, podemos observar na leitura de Bastos a crítica ao modelo de sufrágio 

indireto predominante nos Estados Unidos e que persiste até os dias de hoje, no que concerne 

às eleições presidenciais. Sem mencionar especificamente o exemplo dos Estados Unidos, ou 

seja, um silêncio bastante eloquente, e ao contrário do entusiasmo tocquevilliano, Bastos 

problematiza a eleição indireta da seguinte forma: 

 

Só o próprio indivíduo que exerce a função eleitoral pode saber em quem vai 

votar e porque lhe dar de preferência o seu voto. Ora, essa convicção é 

personalíssima, é intransmissível; e assim escolher o votante o eleitor, que 

por sua vez dará o seu voto ao representante que bem entender que o merece, 

independente por completo das convicções daquele que o investiu do 

mandato eleitoral, é coisa desnecessária, senão absurda. A grande massa dos 

eleitores primários será nulificada pelo menor número dos eleitores 

secundários que, sem preocupação alguma pelas ideias e convicções dos 

primários, serão os únicos que exercerão conscientemente, de acordo com o 

sistema representativo, o poder eleitoral. A eleição indireta é um atraso de 

quase um século nas instituições políticas de um país livre (BASTOS, 1914, 

p. 202). 

 

Se por um lado, Bastos critica o sistema de vários graus do mandato eleitoral, Castro, 

citando Antônio Azeredo, além de Octávio e Vianna, vai concordar com a leitura de 

Tocqueville sobre o tema no que se refere ao Senado: 

 

O sr. Antônio Azeredo, que tem sido figura saliente em quase todas as 

combinações para escolha de presidente da República, ainda recentemente 

declarava da tribuna do Senado: “Não fui na Constituinte pelo sufrágio 

universal, sustentando, então, a eleição de dois graus, como nos Estados 

Unidos do Norte, para presidente da República, e prefiro ainda esse sistema 

ao nosso atual, mas, iniludivelmente, para remover as dificuldades de um 

pleito longo, em que as ambições podem provocar desordens de toda a 

espécie, alimentando uma agitação constante e perigosa, parece-me que o 

melhor sistema seria a eleição pelo Congresso Nacional, que representa a 

vontade imediata do povo [...] Quando as circunstâncias se modificarem, 

quando a educação tiver penetrado as massas populares, então, sim, poderá 

convir a eleição direta. Por enquanto, tal sistema é inadaptável a um país 

novo como o Brasil, que, para se engrandecer, requer calma e continuidade 

de esforços (CASTRO, 1918, p. 82-86). 

 

O sistema da eleição indireta acima indicado para a constituição do Senado 

tem produzido, principalmente na América do Norte, os melhores resultados, 

sendo, como observa TOCQUEVILLE, notável a diferença entre o pessoal 

de uma e de outra casa do Congresso, cujos membros são investidos de suas 

funções por modos diversos (OCTÁVIO; VIANNA, 1919, p. 79). 

 

Destaca-se, ainda, que uma das principais preocupações de Tocqueville, assim como 
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dos demais liberais aqui mencionados, é a manutenção da ordem econômica, sendo um grande 

defensor da não intervenção do Estado na economia: 

 

O liberalismo econômico de Tocqueville vai até o ponto de debitar às 

“doutrinas socialistas” a regulação legislativa e consequente redução dos 

horários de trabalho (le travail de douze heures), a qual se torna assim objeto 

de uma condenação inapelável (Tocqueville, 1951, v.8, II, p. 38). E, 

igualmente, é liquidada como expressão de socialismo e despotismo 

qualquer medida legislativa voltada para atenuar a miséria das “classes 

inferiores” mediante controle do nível de aluguéis (Tocqueville, 1951, v.15, 

II, p. 182). Até uma redistribuição de renda bastante limitada deve ser 

considerada como um ataque inadmissível à liberdade e à propriedade; 

destituído de legitimidade é um regime político que, mesmo “ao assegurar 

aos ricos o gozo de bens, proteja ao mesmo tempo os pobres do excesso da 

sua miséria, exigindo dos primeiros parcelas do supérfluo para conceder o 

necessário aos segundos” (Tocqueville, 1951, v.16.p.126) (LOSURDO, 

2004, p. 18). 

 

É preciso chamar a atenção que, embora Tocqueville considerasse a democracia 

como algo inescusável com o passar dos tempos, não a admirava, tampouco a defendia de 

forma privada ou publicamente, o que torna bastante problemático lhe atribuir a consigna de 

“teórico da democracia”: 

 

Este último se expressa privadamente, em relação às eleições diretas, com 

uma hostilidade ainda mais aberta do que a que se revela nas tomadas de 

posição públicas. Isto, pelo menos, a julgar por uma carta de fins de 1835, na 

qual, depois de ter indicado nas “eleições em vários graus” (pode-se, pois, ir 

além até do segundo grau) o único “remédio para os excessos da 

democracia”, Tocqueville acrescenta que, dado o clima ideológico 

dominante, é necessário apresentar “com muita prudência” uma tal tese, por 

ele mesmo expressa em público com cautela, atenuando-lhe um pouco as 

arestas (Tocqueville, 1951, v.15, I, p. 57) (LOSURDO, 2004, p. 20). 

 

Entre os autores brasileiros também fica evidente a perspectiva de Tocqueville no 

tocante à aproximação, mesmo que inadvertida, da ideia de democracia com o modelo de 

Estado dos federalistas estadunidenses: 

 

Há um erro histórico em nossa organização política: é ter assimilado os 

nossos chamados “partidos políticos” aos partidos políticos das grandes 

nações, em que existe o regime democrático – como, por exemplo, a 

Inglaterra e os Estados Unidos. Na Inglaterra e nos Estados Unidos – para 

tomar o confronto com duas nações onde verdadeiramente se pratica a 

Democracia – os partidos políticos têm sempre um programa real e não 

formal a realizar (VIANNA, 1939, p. 181).  
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Verifica-se de Vianna, autor conservador brasileiro, que o ambiente democrático 

coroado com a Constituição de 1787 dos Estados Unidos não se aplicaria inteiramente no 

Brasil. Outros personagens da história, como Prudente de Morais, citados por Bonavides e 

Andrade, escreveram enaltecendo a experiência da constituinte de 1891 – a primeira 

republicana – como um exemplo de Constituição democrática tão exitosa quanto a dos 

Estados Unidos: 

 

Está promulgada a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 

e a nossa pátria, após 15 meses de um governo revolucionário, entra, desde 

este momento, no regime da legalidade. E é força confessa que, graças aos 

esforços e a dedicação deste Congresso, legítimo e representante da Nação, 

aliás recebido com desfavor e prevenção pela opinião, que conseguiu vencer 

e que termina seus trabalhos rodeado de estima e consideração pública, o 

Brasil, a nossa pátria, de hoje em diante, tem uma Constituição livre e 

democrática com o regime da mais larga federação, única capaz de mantê-la 

unida, de fazer com que possa desenvolver-se, prosperar e corresponder na 

América do Sul ao seu modelo na América do Norte. Saudemos, meus 

concidadãos, ao Brasil e à República brasileira. Viva a Nação brasileira”. 

(BONAVIDES; ANDRADE, 2008, p. 233). 

 

Além de equivocado o entendimento de que a constituição republicana brasileira e a 

estadunidense são democráticas, torna-se necessário pontuar que o processo de promulgação 

da República no Brasil jamais representou um movimento revolucionário de cunho popular, 

mas, sim, um golpe de cunho conservador e militar que pretendia no Brasil construir uma 

República de poder centralizador. 

Influenciado pela visão expressa por Tocqueville e seguindo a mesma linha de 

entendimento, de associação entre o modelo institucional estadunidense e a democracia, o 

historiador brasileiro Leandro Karnal, embora reconheça algumas limitações, defende-a de 

forma indubitável: 

 

Surgia um novo país que, apesar de graves limitações aos olhos atuais 

(permanência da escravidão, falta de voto de pobres e de mulheres), causava 

admiração por ser uma das mais avançadas democracias do planeta naquela 

ocasião. Essas realidades encantariam um pensador francês em visita aos 

Estados Unidos no século XIX, Alexis de Tocqueville [...] (KARNAL, 2015, 

p. 96). 

 

Esquece o historiador que as limitações apontadas não foram apenas reconhecidas 

sob a perspectiva histórica atual, mas desde o momento em que o referido modelo fora 

defendido, sofrendo fortes resistências dos que defendiam uma efetiva participação da classe 

majoritária no Estado, inclusive, sequer os próprios federalistas, conforme visto, 
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identificavam o modelo proposto por eles como democrático. Ora, como denominar de 

avançada uma suposta democracia “[...] que para introduzir algumas emendas, tenha sido 

necessária uma guerra civil extremamente sanguinária, com um número de vítimas superior 

àqueles sofrido pelos Estados Unidos pelos dois conflitos mundiais juntos” (LOSURDO, 

2017, p. 60). 

A escravidão, no contexto histórico da Convenção da Filadélfia, já era algo 

repugnante no seio da sociedade estadunidense, tanto que os delegados constituintes, no 

intuito de fazer valer seus interesses de classe, recorriam com frequência a eufemismos na 

redação do texto constitucional. O objetivo era passar despercebidos os interesses 

inconfessáveis com palavras amenas para que a Constituição tivesse menor resistência 

(LOSURDO, 2006). 

Na medida em que os constitucionalistas brasileiros reproduziram o discurso de que 

a adoção do modelo estadunidense de Estado era condizente com a democracia, tornou-se 

comum também o apelo discursivo de que seria necessária cautela no exercício do poder pelo 

povo: 

 

Todo povo que se inicia no caminho da democracia deve passar por fase em 

que somente os assuntos locais estão em suas mãos. Para depois ter em mãos 

os regionais e afinal os nacionais. Por outro lado, não é absurdo afirmar que 

somente aqueles em que se pode presumir amadurecimento é que se pode dar 

o governo. A progressiva extensão do sufrágio e consequentemente sua 

restrição inicial se justificam plenamente (FERREIRA FILHO, 1999, p. 

103).  

 

[Segundo Hamilton]: É de máxima importância nas repúblicas, não tanto 

defender a sociedade contra a opressão daqueles que governam, quanto 

garantir uma parte da sociedade contra a injustiça da outra. Consoante com 

essa doutrina, a Constituição americana estabeleceu em seu mecanismo 

expedientes e cominações tais, que a maioria ficou sem o poder de fazer 

tudo, porque a minoria, em assuntos de máxima importância, lhe serve de 

freio, e pode frustrar os caprichos da maioria. Nossa Constituição, imitando a 

dos Estados Unidos do Norte, também temperou o poder absoluto das 

maiorias (SOUZA, 1893, p. 261-262).  

 

Escritores da maior competência sustentam que os corpos legislativos, saídos 

do voto popular, não são capazes de fazer boas leis (SOUZA, 1893, p. 157). 

 

A desconfiança acerca do exercício do poder pelo povo, tão comum nos federalistas 

estadunidenses, foi igualmente uma preocupação local: 

 

O poder, quando não estiver controlado, tende a corromper-se, podendo 

transformar até mesmo governos legitimamente indicados em tirânicos e 
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despóticos. Essa é a opinião do jurista lusitano MIRANDA DE 

CARVALHO, para quem “Onde o Poder — todo e qualquer Poder, que 

apenas como tal se ofereça — faça ofensa e violência a este valor 

fundamental - a dignidade, autonomia e liberdade da pessoa humana — é um 

poder ilegítimo a que não tem de obedecer-se porque então se desligou de 

toda a juridicidade e de toda a validade e se converteu em mera força fáctica. 

Por outro lado, o poder do povo que eventualmente violasse ou ofendesse 

esse valor, faria violência contra si próprio e deixaria de ser um poder do 

povo, porque ofenderia um dos seus membros, destruindo também o próprio 

valor de comunidade” (TAVARES, 2012, p. 1052). 

 

Nesse sentido, seguindo a linha dos federalistas estadunidenses, é comum o 

enaltecimento do sistema representativo, a restrição do direito ao voto, bem como a 

compreensão de que há uma elite natural que seria capaz de governar o país. É o caso de José 

Soriano ao citar o autor estadunidense Pomeroy e Jefferson: 

 

Dizer que a forma republicana de governo implica o sufrágio universal, ou 

que lhe é contrária a qualificação dos votantes, para determinar a sua 

capacidade, é violar todas as regras fundamentais de interpretação, é fechar 

os olhos à história, é declarar que o governo dos Estados Unidos não é 

republicano. A disposição constitucional que os eleitores terão as qualidades 

requeridas para os eleitores do ramo mais numeroso da legislatura do Estado 

sempre se entendeu no sentido de cada Estado decidir quais dos seus 

habitantes são capazes de votar. [...] Jefferson dizia que há uma aristocracia 

natural, fundada no talento e na virtude, destinada ao governo das 

sociedades; e de todas as formas políticas a melhor é aquela, que provê com 

mais eficácia e pureza na seleção dessas aristocracias naturais e na sua 

introdução no governo. [...] O meio de extrair do país essa aristocracia 

natural é a eleição; mediante esta o cidadão adquire um direito, que antes não 

tinha, o direito de falar em nome da nação, de exercer um controle, de 

consentir no imposto, de votar a lei e de traçar os princípios que devem guiar 

o governo do Estado (SOUZA, 1893, p. 257-259). 

 

No Brasil, assim como nos Estados e demais repúblicas liberais, a conquista do 

direito ao sufrágio universal ocorreu de forma lenta. A Constituição de 1891 trouxe consigo 

critérios censitários para o exercício do direito de voto. As mulheres puderam votar apenas a 

partir de 1946 e os analfabetos alcançaram a capacidade eleitoral ativa por ocasião da 

Constituição de 1988. 

Ainda sobre a participação desigual da população em relação ao sufrágio, torna-se 

oportuno demonstrar que a linha justificadora diz respeito ao entendimento, comum nos 

federalistas, de que a distribuição desigual da propriedade não permite maior igualdade no 

exercício dos direitos políticos: 

 

Se a repartição dos bens sociais fosse rigorosamente aritmética, os inativos, 
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os estúpidos viveriam à custa dos laboriosos e dos inteligentes; o produto das 

faculdades destes reverteria em benefício daqueles, quando a justiça e a 

igualdade reclamam que cada qual colha o fruto de seu trabalho. Se os 

esforços dos coassociados são desiguais, as vantagens sociais devem ser 

repartidas. Distribui, diz Romagnosi, ao preguiçoso ou ao sócio capitalista de 

menor capital, porção igual a do sócio industrioso e de maior capital; 

igualem nas recompensas sociais aqueles que concorrem com maior soma de 

bens para a comunhão com os que concorrem com menos; daí prêmio igual 

ao digno e ao indigno, vereis erguer-se do fundo do coração de todos os 

homens a mais violenta, a mais justa indignação, e bradarem todos – 

injustiça, opressão, tirania! [...] A igualdade proclamada pelas Constituições 

modernas não destrói as desigualdades sociais; uns serão sempre ricos, 

outros pobres; uns capazes, outros ineptos; uns sábios, outros ignorantes. 

Todos não podem ser capazes dos cargos públicos, nem ter os mesmos 

direitos sociais [...] Equiparar a todos no exercício do voto, seria uma solene 

injustiça. Seria equiparar o ignorante, que mal soletra, ao que consumiu o 

seu tempo no estudo dos livros ilustrando o seu espirito com as luzes da 

ciência política. Pois, o juízo dos que têm encanecido na gestão dos negócios 

públicos, há de valer tanto na escolha dos que hão de dirigir a sociedade, 

quanto o daqueles que apenas sabem manejar a sovellha ou a enxó? A 

verdadeira doutrina da igualdade social não favorece, pois, a teoria do 

sufrágio universal (SOUZA, 1893, p. 271-272). 

 

No caso, verifica-se que a preocupação maior é a legitimação da ordem econômica e 

a proteção da propriedade privada que conduz à conformação do sistema político adotado, não 

só em relação ao acesso restrito ao voto, mas também no que se refere à primazia absoluta do 

sistema representativo em detrimento de qualquer forma de participação direta do povo. 

Nesse sentido, para Gilmar Mendes, o regime democrático significa que a 

participação política da população deve ser restrita ao sistema representativo vigente:  

 

Os direitos políticos formam a base do regime democrático. A expressão 

ampla refere-se ao direito de participação no processo político como um 

todo, ao direito ao sufrágio universal e ao voto periódico, livre, direto, 

secreto e igual, à autonomia de organização do sistema partidário, à 

igualdade de oportunidades dos partidos (MENDES, 2012, p. 879). 

 

Já Calmon menciona os Estados Unidos como um modelo de democracia devido a 

um sistema representativo que seleciona uma pequena elite supostamente sábia e ajuizada 

para decidir o destino de milhões de pessoas e salvar todos de guerras estúpidas: 

 

A América do Norte é uma democracia. Representa-a quatrienalmente um 

indivíduo: o Presidente. Depende dele, de sua moral e de sua inteligência do 

seu capricho e do seu bom senso, a felicidade do “maior número” ou a 

calamidade que o sacrifique. Um presidente, os ministros, o Senado e a 

Câmara – umas dezenas de indivíduos – dispõem discricionariamente do 

destino de 140 milhões, porque podem manter a paz ou desfechar a guerra. 

Como terá o povo a certeza de que a paz será conservada, de que não o 
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arriscarão em alguma guerra estúpida? Escolhendo os ajuizados; confiando 

na sua elite equipada de ideias coincidentes com as da população; separando 

das cabeças tontas os caracteres medianos, por isso honestos, 

“representativos” (CALMON, 1938, p. 304-305). 

 

No mesmo sentido, Maluf trata da impraticabilidade de um governo de participação 

direta de forma bastante pacífica, chegando a afirmar que o sistema representativo é sinônimo 

de democracia, contrariando toda a construção histórica de distanciamento entre ambos: 

 

A forma republicana indireta ou representativa é a que se pratica no mundo 

moderno desde as revoluções populares inglesa, norte-americana e francesa. 

Em vista da absoluta e evidente impraticabilidade do governo direto pelo 

povo, nos comícios, em praça pública, tornou-se imperioso o sistema de 

governo indireto. Hoje, quando se diz sistema democrático, subentende-se 

sistema representativo (MALUF, 1968, p. 62). 

 

A quebra do vínculo entre representantes e representados, o processo eleitoral como 

construto instrumentalizado e burocratizado para o funcionamento do poder estatal, a 

preservação da propriedade privada como um bem maior a ser tutelado pelo Estado tornaram-

se, dada a influência dos federalistas, elementos vistos pelos autores brasileiros como 

condicionantes para a crença na existência de uma democracia em compatibilidade com o 

modelo republicano, embora, os federalistas, expressamente, tivessem rechaçado a ideia de 

um governo democrático. 

Autor constitucionalista ainda do século XIX, Souza expressa de maneira mais 

explícita – algo raro no constitucionalismo local – o que significa o sistema representativo na 

relação eleitor e eleito: 

 

O sistema representativo, diz Girons, supõe essencialmente a superioridade 

do eleito sobre o eleitor. Toda eleição popular é ao mesmo tempo uma 

seleção. O eleitor é incumbido pela Constituição de escolher, na parte do 

país que ele habita, ou outra parte, um homem superior, que por sua 

inteligência e experiência passa a fazer aquilo que o eleitor não pode fazer 

por lhe faltar capacidade... Se o eleito é superior em direito e em valor 

pessoal ao eleitor, é absurdo que o deputado aprenda do eleitor a lição que 

deve recitar no parlamento [...] O povo não é capaz de discutir leis e assuntos 

políticos, por isso inventou o sistema representativo; a sua função 

constitucional, o seu direito consiste em indicar aqueles que ele julga mais 

capazes de fazer o que ele não sabe (SOUZA, 1893, p. 142-143). 

 

No entanto, em outra passagem, o mesmo Souza vai cometer o equívoco de atribuir 

ao sistema representativo elementos de democracia ao explicar como as massas participam e 

legitimam o poder da aristocracia, que, segundo o próprio autor, é comum em toda sociedade. 
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Ou seja, em sua visão, toda sociedade só pode ser governada por uma pequena elite: 

 

O povo não podendo diretamente tomar parte no governo, sendo impossível 

que ele vote diretamente as leis, escolhe os indivíduos que reputa mais 

capazes por seus talentos e por suas virtudes, e assim aparece aquela 

aristocracia natural que em toda parte governa as sociedades. Neste sentido 

toda sociedade é essencialmente aristocrática, isto é, dirigida por um 

pequeno número de homens reputados capazes. Em toda sociedade há 

desigualdades naturais, e esses formam o elemento aristocrático que 

necessariamente se encontra no seio da sociedade. O elemento democrático, 

a massa dos cidadãos, mediante a eleição, participa do governo dando-o aos 

mais capazes e desse modo a aristocracia e a democracia se consociam no 

governo das sociedades modernas, mediante a prática do grande princípio da 

representação. A democracia representativa, diz Bluntschli, não é somente 

uma democracia temperada, é também uma democracia enobrecida, porque 

apropria-se de certos elementos da forma aristocrática (SOUZA, 1893, p. 

120). 

 

Outra questão muito comum na visão dos constitucionalistas brasileiros em relação à 

experiência estadunidense diz respeito a uma suposta união nacional em torno do modelo 

vitorioso na Constituição de 1787: 

 

Historicamente falando, o poder constituinte manifesta-se, originariamente, 

na famosa Convenção de Filadélfia, em maio de 1787, quando dezenas de 

delegados das ex-colônias britânicas reúnem-se em Assembleia. Contudo, 

essa Convenção, a partir da qual resultou a magnífica construção das 

constituições contemporâneas, não esteve imune aos ataques, criticada, 

basicamente, por ser formada por “contrarrevolucionários que tomaram uma 

revolução democrática radical e transformaram-na em uma sociedade 

dominada pelos ricos e poderosos”, como bem observa CHARLES L. MEE 

na abertura de sua obra (TAVARES, 2012, p. 53). 

 

Observa-se a adesão do autor brasileiro à narrativa hegemônica do processo 

constituinte nos Estados Unidos. Além do exagero na adjetivação do produto final do texto 

constitucional, observam-se também omissões relevantes na visão exposta. Primeiro, os 

delegados dos Estados que se reuniram na Filadélfia não possuíam mandato popular para o 

exercício do Poder Constituinte Originário. Na ocasião, os Estados Unidos já eram uma 

Confederação independente da antiga metrópole britânica e tinham como documento de 

fundação os Artigos da Confederação. Nesse sentido, os delegados da Convenção da 

Filadélfia estavam autorizados apenas a realizar emendas na Constituição então vigente. 

Ao falar do processo constituinte estadunidense, outros autores lançam mão de uma 

narrativa que desconsidera completamente qualquer divergência sobre o processo constituinte: 
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Mas, na marcha regular dos negócios e interesses públicos, tornou-se, cada 

dia, tão incapaz de bem servir, - que aos Estados pareceu indispensável uma 

revisão completa dos Artigos da Confederação, sob pena de ruína inevitável 

da mesma. Depois de tentativas e atos diversos, praticados pelos 

representantes de alguns dos Estados neste intuito, - reuniu-se a 25 de maio 

de 1787 o Congresso dos delegados de todos eles (excetuando Rhode-Island) 

em Filadélfia, na celebre Independence Hall, sob a presidência de George 

Washington, delegado da Virgínia, e encetaram a sua grande obra. Esta era, 

nada mais, nada menos, do que, no dizer de um escritor, - “salvar os Estados 

confederados da bancarrota, da desordem, e da anarquia, e dar a todos uma 

existência nacional”. A tarefa era por demais difícil, em vista dos interesses 

encontrados dos Estados, - que, antes de tudo, não queriam abrir mão dos 

seus antigos privilégios e direitos soberanos, mantidos na Confederação. 

Triunfou, no entanto, o querer patriótico e a habilidade de alguns chefes 

proeminentes da Convenção; e a 17 de setembro do mesmo ano, foi adotada 

a Constituição Federal da República Americana. Pela Constituição adotada 

na Convenção, e depois ratificada pelos Estados e pelos representantes do 

próprio povo, - foi a Confederação transformada em um verdadeiro Estado-

federal, com os seus ramos do poder público, completos e bem definidos [...] 

E desta sorte, começou a ter efetivo vigor esse documento memorável que, 

sob o título “Constitution of the United States of America” subsiste há mais 

de século fazendo a prosperidade de um grande povo, e provocando a 

admiração dos estadistas do mundo inteiro (CAVALCANTI, 1983, p. 32-

33). 

 

Conforme mencionado anteriormente, o processo de discussão a respeito da 

Constituição da Filadélfia fora feito a revelia do povo, o que facilitou que a visão dos 

federalistas ganhasse o debate. Há que se mencionar que nem todos os Estados Confederados 

enviaram representantes para o processo constituinte. Por outro lado, mesmo entre os 

delegados que participaram da Convenção da Filadélfia não se pode dizer que o pensamento 

dos federalistas era uma unanimidade, inclusive, a crítica aos federalistas se expressava “com 

ricos e elaborados argumentos” (VITULLO; FILHO, 2017, p. 3). 

Portanto, ao contrário da visão dos autores brasileiros, o processo constituinte dos 

Estados Unidos se deu de maneira bastante acirrada: 

 

Diferentemente das interpretações que acusam os antifederalistas de 

carecerem da sofisticação de seus adversários, nos deparemos com 

abundantes exemplos que apontam na direção contrária e que nos levam a 

concordar com Richard Ellis (1987 apud BASSANI, 2011, p. 43), quando 

afirma que os antifederalistas “eram um grupo formidável e perspicaz que 

não apenas oferecia uma crítica coerente e bem fundamentada do novo 

projeto de governo, mas que também agia como porta-voz de uma porção 

consistente da população, formada provavelmente pela maioria dos 

estadunidenses”. Todo o qual ajudará a compreender melhor o porquê das 

dificuldades encontradas pelos federalistas no conturbado processo de 

ratificação de um desenho institucional que muito longe estava de ser 

consensual. Não é por acaso que a vitória dos defensores do Novo Plano, em 

mais de um dos estados, se deu por margens bastante estreitas: na convenção 
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de Nova Iorque a ratificação acabou vencendo  por 30 votos a 27, na de 

Massachussetts por 187 favoráveis frente a 168 votos negativos e na 

convenção realizada no estado de Nova Hampshire o resultado foi de 57 

votos a favor e 47 votos contrários ao novo texto constitucional [...] São 

todas provas – cabe insistir – que refletem o caráter nada harmônico nem 

pacífico de um processo político que culminou com a aprovação e ratificação 

de um texro constitucional que contrariava – e, pelo que se desprende dos 

resultados da eleição presidencial de 2016, continua contrariando – as 

expectativas, anseios e interesses de setores importantes da população desse 

país (VITULLO; FILHO, 2017, p. 3). 

 

A perspectiva dos antifederalistas se demonstra totalmente ausente do pensamento 

constitucional brasileiro, o que favorece o entendimento de que o processo de discussão e 

relatoria da Constituição de 1787 foi fruto de uma discussão aberta e democrática entre todos 

os Estados confederados: 

 

A República Norte-Americana, todos sabem, começou por ser uma 

verdadeira confederação, cujos artigos foram adotados em 15 de novembro 

de 1777 e, depois, ratificados pelos Estados componentes da mesma. 

Conforme declaração expressa, os membros da União conservavam a sua 

soberania; e fora justamente no uso desta, que os mesmos vendo, anos 

depois, o insucesso da organização política que haviam realizado, - 

resolveram reunir-se em convenção, por seus delegados, e nesta adotaram a 

constituição de 17 de setembro de 1787, transformando por ela a 

Confederação existente no Estado-federal, que até agora subsiste. E, pois 

sem entrar no detalhe dos atos e processos seguidos a respeito, é 

incontestável que a atual Federação Norte-Americana foi, antes de tudo, a 

obra convencional dos Estados confederados, que a precederam 

(CAVALCANTI, 1983, p. 65-66). 

 

No mesmo sentido, ao comparar o processo constituinte dos Estados Unidos com o 

brasileiro de 1891, Souza sustenta: 

 

Ocasionalmente terei ocasião de mostrar que em geral a nossa Constituição é 

uma versão mais ou menos livre da Constituição elaborada na Convenção de 

Filadélfia: artigos há que são tradução literal daquela Constituição. Não é 

para censurar que digo isso; tendo de redigir uma constituição democrático-

federal, como não tomar por modelo a americana, se o espírito, se o 

pensamento havia de ser escrito? Falando naqueles termos, tenho por fim 

justificar a necessidade de conhecer aquela Constituição. Quando os 

americanos, urgidos por toda sorte de males interiores, resolveram afinal, 

reformar a Constituição de 1778, que organizou a Confederação, procederam 

de modo muito diverso, do que fizemos ao proclamar a república federativa. 

Em vez de confiarem a obra da revisão constitucional a um numeroso 

Congresso, confiaram-na a um pequeno número de patriotas, entre os quais 

sobressaíram, por seu prestígio e serviços prestados à causa da 

independência, os nomes de Washington, Madison, Hamilton, Franklin, 

Morris, Randolph e outros. Delegados de onze Estados (dois recusaram-se 
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fazer representar) reuniram-se em número de 55 em Filadélfia, a 14 de Maio 

de 1787 e ali formaram a Convenção constituinte, que elaborou a 

Constituição, que nos serviu agora de exemplar. Não acreditando em novas 

descobertas em matéria política, deixando de parte as teorias metafísicas, e 

as utopias democráticas, procuram os constituintes americanos combinar 

elementos já conhecidos, tradições já provadas, e baseando-se nos eternos 

princípios da ordem e da justiça, formularam a sua obra constitucional. [...] 

Se a Convenção contasse com muitos membros, se estes deliberassem em 

público, é de presumir que não tivessem chegado a um acordo; mas os 

delegados dos Estados eram poucos, trabalhavam a portas fechadas, e 

resolveram que os debates seriam conservados em segredo. Uma pequena 

reunião trabalhando secretamente excluía qualquer temor pessoal, facilitava 

as concessões sem exigir sacrifícios do amor próprio e tornava inúteis as 

declamações, tão claras às multidões, cuja força verdadeira reside na 

fraqueza daqueles que consentem em tudo para lhes ser agradáveis. Depois 

de cerca de cinco meses de discussões reservadas, de concessões recíprocas, 

ditadas pelo patriotismo, a famosa assembleia publicou a sua Constituição, 

que foi assinada por trinta e nove dos constituintes, cujo número total era de 

cinquenta e cinco. Nenhum deles ficou satisfeito com ela; todos a reputavam 

defeituosa, e alguns recusaram assiná-la. [...] Assim se formou a célebre 

Constituição, que os americanos como Seaman, dizem ser a mais perfeita de 

quantas se tem redigido para o governo das nações (SOUZA, 1893, p. 40-

41). 

 

Ambos os autores omitem a existência de qualquer conflito durante o processo 

constituinte e fazem uma menção entusiasmada dos delegados constituintes, não realizando 

qualquer crítica em relação ao processo antidemocrático e golpista de promulgação da 

constituição estadunidense. 

No mesmo sentido, defende Ferreira: 

 

Uma segunda etapa no desenvolvimento das Constituições procede dos 

ideais políticos norte-americanos. Ao fim do século XVIII, as colônias 

inglesas na América do Norte se rebelaram e formaram uma confederação. 

Mais tarde os Estados independentes e confederados enviaram seus 

delegados para uma Assembleia Constituinte, chamada Convenção da 

Filadélfia, que se reuniu de maio a setembro naquela cidade, daí surgindo a 

primeira Constituição escrita do mundo, a Constituição norte-americana de 

17-9-1787. Esta é também a Constituição escrita mais antiga do mundo, que 

estabeleceu o regime federativo, a democracia republicana, um governo de 

legalidade e as garantias aos direitos tradicionais do homem. Essa 

Constituição norte-americana sofreu várias emendas, que não alteraram a sua 

substância, e inspirou as bases do governo presidencial, diferente do governo 

parlamentar britânico. Tal fórmula do presidencialismo teve sucesso nas 

democracias latino-americanas, inclusive no Brasil, cuja Constituição de 

1988 é de natureza presidencialista (FERREIRA, 1998, p. 44). 

 

Percebe-se a insistência dos referidos autores em anotar uma suposta normalidade 

institucional para o processo em torno da Convenção da Filadélfia, sem qualquer menção aos 
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meandros em torno da elaboração e aprovação da Constituição. Outro ponto diz respeito à 

postura errônea em atribuir aos Estados Unidos um regime democrático republicano, sendo tal 

assertiva uma contradição em si, haja vista a recorrente postura dos federalistas 

estadunidenses em tratar democracia e república como coisas antagônicas e conflitantes. 

A visão de sucesso da fórmula estadunidense, apontada por Ferreira, demonstra-se 

demasiadamente problemática por se pretender supraclassista, pois o modelo institucional de 

inspiração estadunidense possui como premissa básica o objetivo de filtro dos interesses das 

classes não proprietárias. 

Em seu Curso de Direito Constitucional, a análise de Barroso acerca do processo 

constituinte chama atenção pelo fato de expor mais detalhes, se comparada com a de outros 

autores brasileiros: 

 

A guerra revolucionária prolongou-se até 1781. Nesse mesmo ano foram 

ratificados os Articles of Confederation, que haviam sido aprovados em 

1788, fazendo surgir uma confederação entre as treze colônias. Essa união 

mostrou-se frágil e incapaz de enfrentar os desafios da consolidação das 

novas nações independentes e de impedir a competição predatória entre elas. 

[...] A insatisfatoriedade da fórmula adotada era patente e justamente para 

revê-la foi convocada uma convenção, que se reuniu na Filadélfia a partir de 

14 de maio de 1787. Os delegados dos Estados (Rhode Island não enviou 

representantes) iniciaram os trabalhos e logo abandonaram o projeto de 

revisão dos Artigos da Confederação, convertendo-se em Convenção 

Constitucional. [...] Em 17 de setembro de 1787 o texto foi aprovado pela 

Convenção e estava pronto para ser submetido à ratificação dos Estados. A 

primeira Constituição escrita do mundo moderno passou a ser o marco 

simbólico da conclusão da Revolução Americana em seu tríplice conteúdo: 

a) independência das colônias; b) superação do modelo monárquico; c) 

implantação de um governo constitucional, fundado na separação de 

Poderes, na igualdade e na supremacia da lei (rule of the law). [...] A batalha 

política pela ratificação foi árdua, especialmente nos Estados mais decisivos. 

Em Massachusets, por exemplo, foi necessária uma pragmática composição 

política. Em N. York, o debate acirrado deu ensejo à publicação pela 

imprensa de um conjunto de artigos que se tornariam célebre: os Federalist 

Papers. Em junho de 1788, dez Estados haviam ratificado a Constituição, um 

mais do que exigido pelo art. VII (BARROSO, 2009, p. 16-17). 

 

Embora Barroso tome a cautela de apresentar mais detalhes sobre o processo 

histórico que resultou na Constituição da Filadélfia, verificam-se omissões importantes na 

narrativa exposta. Na citação não é dito que a insatisfação a respeito dos Artigos da 

Constituição existente no país não incluía o projeto de uma nova constituinte. A demanda por 

uma nova Constituição partiu de lideranças das classes proprietárias, que pretendiam 

combater os levantes populares que tinham como reivindicação uma melhor distribuição da 

renda e da propriedade do país, bem como maior justiça tributária, sendo a limitação da 
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influência das classes majoritárias no Estado o principal motivo para a inovação 

constitucional. 

Por outro lado, ao contrário de outros autores brasileiros, Barroso menciona a 

dificuldade dos federalistas estadunidenses em fazer valer seu modelo institucional para todo 

o país, chegando a expor os vícios de legalidade do processo constituinte em duas notas de 

rodapé, o que é incomum dentre as obras brasileiras: 

 

Do ponto de vista formal, a Convenção de Filadélfia incidiu em um conjunto 

notável de ilegalidades: afastou-se do objetivo que justificou a sua 

convocação; previu, para a ratificação da Constituição que elaboraram, 

processo de ratificação diverso do que era estabelecido nos Artigos; 

modificou até mesmo o próprio órgão ao qual caberia a ratificação, 

substituindo as assembleias legislativas estaduais por convenções 

constitucionais especiais, deixou de exigir a unanimidade dos Estados para a 

aprovação das modificações introduzidas, estabelecendo que bastariam nove 

votos favoráveis (BARROSO, 2009, p. 16-17). 

 

Há que se registrar o contorno que Barroso faz sobre o caso ao rebaixar o processo 

eivado de ilegalidade da Constituição estadunidense à mera questão formal, ao contrário do 

que faz autores como Losurdo, que denuncia o caráter golpista e antidemocrático do processo 

protagonizado pelos federalistas estadunidenses, a partir do qual, contra a vontade majoritária 

da nação e por vários conchavos e atalhos jurídicos, consegue-se impor um texto 

constitucional prejudicial às classes não proprietárias. 

O que acaba prevalecendo na leitura trazida por Barroso sobre o caso é que, apesar 

da questão formal, os federalistas conseguiram implementar uma Constituição escrita de 

destacada importância, chegando a mencionar, citando Clinton Rossiter, que a compilação em 

livro dos artigos publicados nos jornais de Nova Iorque pode ser considerada como o “maior 

trabalho de ciência política jamais escrito nos Estados Unidos” (BARROSO, 2009, p. 17). 

Em outra obra, ao analisar comparativamente o constitucionalismo brasileiro com o 

dos Estados Unidos e ao falar da tentação histórica local de importar a ideia de uma 

Constituição sintética e principiológica, o mesmo autor afirma: 

 

Sua importação para o Brasil é uma tentação contínua. Naturalmente, para 

que pudesse dar certo, precisaríamos também importar os puritanos ingleses 

que colonizaram os Estados Unidos, assim como a tradição do common law 

e a declaração de Virginia. Ajudaria, também, se permutássemos D. Pedro I 

por George Washington e José Bonifácio por James Madison. Ruy Barbosa 

ficaria. Assim: sem uma guerra civil sangrenta e quinhentos mil mortos a 

importação também seria um fiasco (BARROSO, 2006, p. 38). 
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Para além da crítica a uma inadequação da transposição irrefletida de conceitos e 

institutos, o autor deixa transparecer o sentimento de que o Brasil possui inabilidades 

históricas que dificultariam o êxito de qualquer projeto constitucional, o que, na sua visão, 

não teria acontecido com os Estados Unidos. Porém, a pergunta que deve ser feita é para 

quem ou para qual classe social a estável Constituição estadunidense deu certo? 

Outro ponto que salta aos olhos da análise da maioria dos autores constitucionalistas 

brasileiros é o uso quase unânime dos termos “americano” ou “americano do norte” para se 

referir aos Estados Unidos da América, demonstrando uma postura colonizada ao assumirem 

linguisticamente uma posição de subserviência e ao expressarem um não pertencimento ao 

continente americano. Sobre este ponto, Carboni e Maestri afirmam: 

 

A apropriação evasiva do designativo "americano" pelos habitantes USA é 

tão imprópria quanto seria a pretensão dos habitantes da Espanha à 

exclusividade da designação de "ibéricos", lançando os portugueses ao mar. 

Simbolicamente, é claro! Ou, dos cidadãos da África do Sul exigirem o uso 

exclusivo do qualificativo "africano", por portarem o nome do continente no 

da nação. A designação dos habitantes USA como americanos não é neutra e 

anódina, desprovida de decorrências políticas, culturais e ideológicas. Ela 

obriga naturalmente os demais americanos a assumirem apelativos restritivos 

para definirem o pertencimento à América - centro-americanos, sul-

americanos, latino-americanos. A designação exclusiva dos habitantes USA 

como norte-americanos é igualmente incorreta, já que canadenses e 

mexicanos são também habitantes da América do Norte. Convenhamos que, 

apesar de sua dimensão geográfica, não cabe ao Brasil o direito de reservar 

prepotentemente ao seu habitante o designativo exclusivo de "sul-

americano"! [...] A definição dos cidadãos USA como estadunidenses 

constitui a única nominação pátria correta, linguística e sociologicamente. 

Ela constitui restauração linguística, desprovida de julgamento de valor, do 

sentido inicial do termo "americano" - habitante da América -, que sofreu 

deslocamento semântico impróprio devido ao poder material e cultural do 

imperialismo estadunidense (CARBONI e MAESTRI, 2005). 

 

A reflexão sobre o uso linguístico do termo “americano” traz à tona o fato de que, 

por trás da inspiração estadunidense para a construção do constitucionalismo brasileiro, há 

uma relação de profunda desigualdade e subalternidade, de maneira que a absorção do 

desenho estatal fora feita com baixa criticidade. Das diversas citações colhidas, para além da 

peculiaridade do uso do termo “América”, pode-se observar um tratamento de superestima 

aos “pais fundadores” dos Estados Unidos, quase sempre tratados como “patriotas”, “sábios” 

e “homens de espírito elevado”. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao contrário do que fora disseminado em grande escala no pensamento 

constitucionalista ocidental, o processo de discussão da Convenção da Filadélfia se deu de 

maneira obscura: de portas fechadas, sem legitimidade política para instituir uma nova 

constituição. 

Não havia um consenso sobre os valores disseminados na cultura dos Estados 

Unidos. Pelo contrário, no período posterior à Independência, o que se viu foi uma luta 

constante das classes não proprietárias na tentativa de alcançar direitos e ampliar o poder de 

decisão política. Algo que foi, de forma exitosa, combatido pelas classes proprietárias dos 

Estados Unidos. 

A Constituição estadunidense de 1787, longe de ser consequência de um processo 

constituinte legítimo, firmou-se como um golpe político e institucional, como reação à 

“perniciosa” influência das classes populares. 

O esvaziamento político do poder legislativo, o caráter aristocrático do Senado, a 

adoção do sistema eleitoral representativo como uma regra a ser seguida, a desconfiança nos 

órgãos coletivos de decisão política, a imposição de um modelo estatal complexo que afasta 

as classes populares de sua difícil dinâmica, o enfraquecimento da cidadania, o 

distanciamento entre representantes e representados, a ausência de controle democrático no 

poder judiciário, a falta de maior frequência na periodicidade das eleições, a não possibilidade 

de instruções obrigatórias para os políticos eleitos, a inexistência do direito de revogatória dos 

mandatos pelo povo e a não rotação obrigatória dos cargos públicos são alguns dos exemplos 

de críticas feitas pelos antifederalistas que até os dias de hoje são tratadas de forma secundária 

no pensamento político dominante. 

No Brasil, não é novidade que o advento da República, de inspiração estadunidense, 

se deu de cima para baixo e à revelia das classes não proprietárias. Autores de destaque da 

literatura brasileira, como é o caso de Machado de Assis e Lima Barreto, fizeram uso de suas 

qualidades literárias para ironizar o referido fato da história do país. No romance “Esaú e 

Jacó”, diz-se que a República era uma mudança de roupa, mas não representaria uma 

mudança de pele (ASSIS, 2011). Lima Barreto, em 1921, escreveu no dia seguinte às 

comemorações de um aniversário da Proclamação da República:  

 

Não fui à cidade e deixei-me ficar pelos arredores da casa em que moro, num 

subúrbio distante; [...] me lembrei ao mesmo tempo do aspecto da Favela, do 
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Salgueiro e outras passagens pitorescas desta cidade. [...] Vi em tudo isso a 

República; e não sei por quê, mas vi (BARRRETO apud REZENDE, 1989, 

p. 89). 

 

Seguindo o mesmo raciocínio, o historiador José Murilo de Carvalho (2004) também 

sustenta a ideia do quanto a República no Brasil serviu para afastar o povo da participação 

política. Porém, apesar das críticas a esse regime, o desenho institucional consolidado pela 

Constituição de 1891 sempre foi uma constante na redação das sucessivas cartas magnas da 

história do país. 

Tal hegemonia do modelo institucional dos Estados Unidos foi possível devido a 

uma construção narrativa hegemônica no pensamento constitucional brasileiro que não só 

naturalizou os institutos de organização de poderes de inspiração dos federalistas 

estadunidenses, como também os aproximou – mesmo que apenas no discurso – de um viés 

democrático de Estado, sempre enaltecendo de forma acrítica a experiência constitucional e 

histórica daquele país, numa perspectiva colonizada, ao tratá-la como superior em 

comparação com o contexto local. 

No entanto, a organização dos poderes do Estado não pode ser vista de maneira 

neutra como na maioria dos manuais de Direito Constitucional. Importa desvendar as bases de 

pensamento que motivaram o desenho institucional adotado: 

 

Basta mostrar as bases ideológicas do liberalismo-individualismo para dar-se 

conta de que as grandes instituições do Direito vigente estão nele cravadas. 

A tarefa urgente dos juristas mais lúcidos é elaborar as novas instituições 

jurídicas para um Direito moderno, que sirva às ideias de solidariedade 

social, de primazia do interesse coletivo sobre o particular e de ativa 

intervenção da Economia pelo Estado (MONREAL, 1988, p. 13). 

 

Embora existindo raras exceções, a regra estabelecida pelos autores de Direito 

Constitucional é o não aprofundamento das razões filosóficas e políticas que motivaram o 

delineamento do arcabouço jurídico dos Estados Unidos. Há que se observar que alguns 

autores mais antigos chegavam a compactuar com a necessidade de um sistema de governo 

com uma concepção contramajoritária, nos moldes defendidos pelos estadunidenses. No 

entanto, considerando que o discurso de defesa da democracia tornou-se um consenso, 

embora retórico, percebe-se em muitos autores e obras mais recentes uma construção 

narrativa de cristalização da tradição constitucional, omitindo a origem histórica 

antidemocrática na que está assentado o arcabouço político-administrativo brasileiro. 

Outra questão importante refere-se ao ocultamento de toda uma tradição institucional 
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destinada à participação direta das classes não proprietárias no processo de tomada de decisão 

do Estado. Assim como fizeram os federalistas estadunidenses, os autores brasileiros também 

cuidaram de desprezar as contribuições dos antifederalistas nos Estados Unidos. Há também 

completa omissão das contribuições dos democratas radicais latino-americanos, dos jacobinos 

franceses e das experiências revolucionárias socialistas, que poderiam contribuir para uma 

compreensão de institucionalidade condizente com a ideia de democracia defendida 

historicamente pelas classes majoritárias no mundo todo. 

Atualmente, muito se fala em crise de representatividade e desgaste das instituições 

republicanas. Não só o Brasil, mas o mundo todo assiste uma intensificação do desgaste do 

sistema representativo burguês, o que pode ser medido na participação cada vez menor das 

classes subalternas nos processos eleitorais e no aumento de protestos expressando 

inconformidade e baixo grau de satisfação com os governos eleitos. 

Nesse sentido, as discussões acerca da legitimação democrática das constituições 

ocidentais devem contemplar profunda criticidade sobre o legado constitucional federalista, 

considerando sua origem histórica. A luta pela democratização encontra-se relacionada com a 

reavaliação de muitas das heranças constitucionais estadunidenses. 
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