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Proclamada a independência, tivemos a primeira Constituição de 

1824 muito centralizadas. Depois de viva e longa agitação politica 

elaborou-se o Ato adicional, de agosto de 1834, em que se reconhecia 

maior autonomia às províncias. 

No domínio do Direito privado regemo-nos de 1504 a 1603 pelas 

Ordenações Manuelinas e de 1603 ate 1916 pelas Ordenações Filipinas, 

pelas chamadas leis extravagantes modificativas das Ordenações ou 

reguladoras de matérias pelas mesmas não previstas. No direito anterior ao 

Código Civil eram fontes do nosso direito, o direito romano, o direito 

canônico, as cartas de lei, cartas patentes, alvarás, o costume, a analogia. 

Ao proclamar-se a republica, eram já sensíveis as deficiências do 

Código Comercial. Desenvolviam- se as industrias e os bancos; o comercio 

tornava-se mais intenso, portanto, mais exigente de formas legais capazes 

de atenderem à própria especialização de seus objetivos. o novo regime 

enfrenta, desde logo, a crise chamada do encilhamento, que trouxe de modo 

contundente a atenção  do legislador e dos tribunais problemas da nova 

vida comercial e financeira que surgia do pais em crescimento. A Lei das 

Sociedades Anônimas sofre a primeira reforma em 1891. Em 1940, seria de 

novo profundamente modificada. Em 1903, instituem-se normas para os 

armazéns-gerais; no mesmo ano, reforma-se a Lei de Falências numa 

reação contra a benignidade da legislação. 

 A grande obra legislativa da primeira republica foi o código civil, 

cujo projeto teve como autor Clovis Beviláqua, tendo entrado em vigor a 1° 



de Janeiro de 1917. A lei de Introdução foi reformada pelo decreto-lei 

n°4.657, de 4 de setembro de 1942. 

 Desenvolve-se depois de 1930 a legislação do trabalho que o espirito 

e a letra do Código Civil não podiam mais atender convenientemente. A 

sindicalização foi objeto do Decreto n°19.770, de março 1931. As 

convenções coletivas de trabalho, do Decreto n°21.761, de agosto de 1932. 

Em 1943, apareceu a Consolidação das Leis do Trabalho. 

 No que respeita ao direito penal, até antes de 1830 regemo-nos pelo 

livro V das ordenações Filipinas. Era o direito penal dessas Ordenações, 

nos dizer de Clóvis, um direito “cruel, supersticioso e metediço”; puniam-

se os hereges, os apóstatas, os blasfemadores de Deus ou dos santos, os 

feiticeiros. As penas iam da multa ao açoite e à morte. Crimes eram o 

mexerico, andar o judeu sem carapuça, o muro sem a lua de pano vermelho 

na capa e no pelote; em suma, graves penas cominavam-se a delitos de 

somenos gravidade. 

 Em 1830 publicou-se o Código criminal do Império e em 1832, o 

Código do processo criminal. Suas primeiras modificações vieram do 

Reg.120, de 3 de janeiro de 1841, e da Lei de 3 de dezembro de 1842. Pela 

Lei de 20 de setembro de 1871 aditou-se lhe o conceito de crime culposo; 

com a abolição da escravidão certos dos seus dispositivos se modificaram; 

leis posteriores acrescentaram-lhe várias emendas. 

 A necessidade de novo Código Penal foi atendida em 1890. Código 

pouco apreciado. Em 1940 foi decretado o terceiro Código penal brasileiro. 

Dele excluíram-se as Contravenções, objeto de lei especial. 

 Quanto ao processo, em 1939, pelo Decreto-lei n°1.608, de 18 de 

setembro, foi decretado o Código de Processo Civil, pelo qual se realizou a 

unidade processual: um mesmo processo para todo o direito privado do 

país. 

 

 

 

 



 

 Em 1889, proclamada a república, instituiu-se, com a Federação, o 

governo presidencial. A 24 de fevereiro de 1891 promulgou-se a primeira 

Constituição do novo regime. 

 As características principais da evolução politico-constitucional da 

segunda republica, a partir de 1930, são sumariamente as seguintes. 

Primeiro, a legislação reguladora das relações de trabalho. Segundo, a 

instituição de um sistema eleitoral dotado de justiça própria, encarregada de 

realizar e apurar os pleitos. Terceiro, as preocupações de justiça social e o 

principio da intervenção do estado no domínio econômico. Quarto, a 

predominância dos poderes da União sobre os dos estados, do sentido 

federal, nacional, sobre o sentido estadual, particularista. 

Essa predominância, que vinha progressivamente se definindo 

atendendo a problemas de organização financeira e administrativa e 

planejamento técnico, a pr6pria diversidade e contraste das regiões 

brasileiras, culmina na Constituição de 1967. 

A Federação apresenta, desse modo, entre-nos, aspectos peculiares 

de evolução histórica, material do país. A divisão em Estados corn a 

autonomia da Constituição do de 89 prejudicava o planejamento dos 

problemas regionais que se entrelaçam no campo nacional. 

A unidade nacional é coisa viva, dinâmica. Além dos laços 

tradicionais em que repousa - unidade de território, de língua, de religião 

— ela hoje possui nas comunicações — estradas, radio, televisão novos 

elementos que tendem a fortalecê-la. 

A predominância dos poderes federais caracteriza um período 

histórico do nosso desenvolvimento cujas tarefas exigem liderança básica 

na formulação do projeto nacional. Essa liderança concretiza-se 

formalmente na Presidência da Republica, já que continuamos a seguir o 

sistema presidencialista.  

Emenda Constitucional de 1969 

17. A Constituição de 24 de janeiro de 1967 foi reformulada 

inteiramente pela Emenda Constitucional n°1, de 17-10-1969; Outorgada 



pelos Ministros Militares no exercício da Presidência da República, no uso 

das atribuições conferidas pelos Atos Institucionais n°s 5 e 16 , a qual 

entrou em vigor no dia 30 de outubro de 1969.  

Dentre as alterações de maior profundidade que foram introduzidas, 

destacam-se as seguintes: a) elevação do período presidencial para cinco 

anos; b) competência presidencial para fazer cessar a vigência de 

dispositivos constitucionais mediante decretos; c) eleições indiretas para 

governadores dos Estados, em 1970, e diretas a partir de 1974; d) admissão 

das penas de morte, prisão perpétua, banimento ou confisco, para os casos 

de guerra revolucionária, subversiva ou psicológica adversa; e) supressão 

da prerrogativa do Vice-presidente da República de presidir o Congresso 

Nacional; f) reestruturação geral do Poder Legislativo, na sua composição e 

no seu funcionamento; g) ampliação da faculdade atribuída ao Executivo 

para legislar por decretos; h) redução das exigências para formação de 

novos partidos políticos; i) competência conjunta do Senado e Câmara dos 

Deputados, para a votação do orçamento etc. 

Concomitantemente com a vigência da Carta reformulada foi 

reaberto o Congresso Nacional, que elegeu, no dia seguinte, o novo 

Presidente da República, General Emílio Garrastazu Médici, e o novo 

Vice-presidente, Almirante Augusto Hamann Rademaker Grilnewald, 

indicados pelas autoridades militares do Governo revolucionário, com 

mandatos até 15 de março de 1974. 

Como uma das principais medidas tendentes a encaminhar o País no 

seu retorno à normalidade democrática, foram estruturados em novas bases 

os partidos políticos, considerados como pessoas jurídicas de direito 

publico interno, de conformidade com a lei n°5.682 de 21-7-1971 (Lei 

Orgânica dos partidos Políticos), e alterações posteriores introduzidas pela 

lei nº5.697, de 27-8-1971. 

17. O ESTABELECIMENTO DA 

CONSTITUIÇÃO DE 1988 

          A “Constituinte" de 1987 foi convocada por meio da Emenda 

Constitucional n° 26, de 27 de novembro de 1985, à constituição então 

vigente (de 1967 com a redação dada pela emenda constitucional °. 1, de 

1969, e as posteriores alterações que lhe integravam o texto).  



Esta Emenda Constitucional n. 26 estabeleceu no art.1° que "os 

membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal reunir-se-ão, 

unicameral mente, em Assembleia Nacional Constituinte, livre e soberana, 

no dia 1 de fevereiro de 1987, na sede do Congresso Nacional". Este texto é 

propositalmente enganoso. Falando em "Assembleia Nacional Constituinte, 

livre e soberana", deu — e isto foi proposital em razão de motivos políticos 

— a ideia de que haveria manifestação do Poder Constituinte originário. 

Tal não ocorreu, porém. Inexistiu a ruptura revolucionária que 

normalmente condiciona as manifestações do Poder Constituinte originária. 

Ao contrário, a Assembleia Nacional Constituinte veio convocada por 

intermédio de uma Emenda Constitucional, adotada com o exato respeito 

das normas que regiam a modificação da Constituição.  

Na verdade, e no fundo, a Emenda n°26 simplesmente alterou o 

procedimento de modificação da Constituição, a partir de 1° de fevereiro de 

1987. Simplificou esse procedimento porque não reclamou, para a 

aprovação de normas novas, senão a maioria absoluta dos membros da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em conjunto, em dois turnos, 

em lugar da maioria de dois terços em cada Casa do Congresso Nacional, 

também em dois turnos. E o eliminou com a referência à liberdade e à 

soberania, as limitações ao poder e reforma referentes à abolição da 

República e da Federação, bem como e a proibição de emendas na vigência 

de intervenção federal, estado de sitio estado de emergência (art. 47, §§ 1° 

e 2°, da EC n. 1/69). 

Verifica-se que o Brasil seguiu aqui o modelo inaugurado pela 

França em 1958, já anteriormente mencionado. 

A ordem constitucional vigente no País é, portanto, resultado de 

reforma da Constituição anterior, estabelecida com restrita obediência às 

regras então vigentes, mas que, por resultar num texto totalmente refeita e 

profundamente alterado, deu origem a uma nova Constituição. 

Assim, tivemos, na convocação da Assembleia Nacional Constituinte 

manifestação do Poder Constituíste derivado, apena, repita-se, libertado das 

limitações matérias e circunstanciais que lhe eram impostas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATION OF THE 

BRANCHES 

CHAPTER I 

LEGISLATIVE BRANCH 

SECTION I 

CONGRESS 

Article 44. — The Legislative Branch is exercised by Congress, which is 

composed of the House of Representatives and of the Senate. 

Sole Paragraph. — Each legislature shall have a duration of four 

years. 

Article 45. — The House of Representatives is formed by representatives 

of the people, elected by the proportional system in each State, in each 

Territory and in the Federal District.  

Paragraph 1. — The total number of Representatives, as well as the 

representation per State and for the Federal District, shall be 

established by a supplemental law in proportion to the population, 

the necessary adjustments to be made in the year preceding the 



elections, so that none of those units of the Federation has less than 

eight or more than seventy Representatives. 

Paragraph 2. — Each Territory shall elect four Representatives.  

Article 46. - The Senate is composed of members representing the States 

and the Federal District, elected by majority vote. 

Paragraph 1. — Each State and the Federal District shall elect three 

Senators with term of office of eight years. 

Paragraph 2. — One-third and two-thirds of the representation of 

each State and of the Federal District shall be renewed every four 

years, alternately. 

Paragraph 3. - Each Senator shall be elected with two alternates. 

Article 47. — Unless otherwise established in this Constitution, the 

resolutions of each Chamber of Congress and of its Committees shall be 

adopted by a majority vote with the attendance of the absolute majority of 

its members. 

 

EXECUTIVE BRANCH 

SECTION I 

PRESIDENT AND VICE PRESIDENT OF 

THE REPUBLIC 

Article 76. — The Executive Branch is exercised by the President of the 

Republic, assisted by the Ministers of State. 

Article 77. — Election of the President and of the Vice President of the 

Republic shall take place simultaneously, ninety days before the end of the 

current presidential term of office.  

Paragraph 1. — Election of the President of the Republic shall 

include election of the Vice President registered with him.  



Paragraph 2. — The candidate who, being registered by a political 

party, obtains an absolute majority of votes, not counting blank or 

void votes, shall be considered to be elected as President.  

Paragraph 3. — If no candidate attains an absolute majority in the 

first ballot, another election shall be held within twenty days alter 

announcement of the results; the two candidates who obtained the 

greatest number of votes shall then compete and the one who obtains 

a majority of valid votes shall be considered elected.  

Paragraph 4. — In the event that, before the second election is held, a 

candidate dies, with draws or is legally impaired, the candidate with 

the greatest number of votes among the remaining candidates shall 

be called.  

Paragraph 5. — If, in the event of the preceding paragraphs, more 

than one candidate with an equal number of votes remain in second 

place, the eldest one shall be qualified.  

Article 78. — The President and the Vice President of the Republic shall 

take office in a session of Congress. They shall take an oath to maintain, 

defend and carry out the Constitution, comply with the laws, further the 

general good of the Brazilian people, sustain the union, the integrity and 

the independence of Brazil. 

Sole Paragraph. — In the event that ten days as from the date 

scheduled for taking of office, the President or the Vice President, except 

for force majeure, has not taken office, such office shall be declared vacant.  

Article 79. — The Vice President shall replace the President in the event of 

impediment and shall succeed him in the event of vacancy. 

Sole Paragraph. — The Vice President of the Republic, in addition to 

other duties attributed to him by supplemental laws, shall assist the 

President whenever called by the President for special missions. 

Article 80. — In the event of impediment of the President and ot the Vice 

President, or of vacancy   in the respective offices, the President of the 

House of Representatives, the President of the Senate and the Chief Justice 

of the Federal Supreme Court shall be called successively to exercise the 

Presidency.  



Article 81. -- If a vacancy occurs in the offices of President and Vice 

President of the Republic, elections shall be held ninety days after the last 

vacancy occurred. 

Paragraph 1. — If the vacancy occurs during the last two years of the 

President's term of office, Congress shall hold elections for both 

offices within thirty days after the last vacancy occurred, in 

accordance with the law. 

Paragraph 2. — In any of the cases, those elected shall complete the 

term of office of their predecessors. 

Article 82. — The term of office of the President of the Republic is five 

years and he may not be re-elected for the subsequent term. The term of 

office shall commence on January 1st of the year following the year of his 

election.  

Article 83. — The President and the Vice President of the Republic may 

not, without authorization from Congress, leave the country for a period of 

more than fifteen days, subject to loss of office. 

SECTION II 

FEDERAL SUPREME COURT 

Article 101. — The Federal Supreme Court is formed by eleven Justices, 

chosen among citizens and over thirty-five years and under sixty-five years 

of age, with notorious legal unblemished reputation. 

Sole Paragraph. — The Justices of the Federal Supreme Court shall 

be President of tile Republic, after the choice is approved by the 

absolute majority of the Senate. 

Article 102. — The Federal Supreme for safeguarding shall be responsible, 

mainly, for safeguarding the Constitution and it is incumbent upon it: 

I — to process and adjudicate, originally: 

a) direct actions of unconstitutionality of a federal or state law or 

normative act; 



b)  in common criminal offenses, the President of the Republic, the 

Vice President, the members of Congress, its own Justices and the 

Attorney General of the Republic; 

c)  In common criminal of lenses and criminal malversion, the 

Ministers of State, excepting the provisions of art. 52, I, the members 

of the Superior Courts, those of the Federal Audit Court and the 

heads of permanent diplomatic missions;  

d) "habeas corpus" when the petitioner is any one of the persons 

referred to in the preceding subsections; writs of mandamus and 

"habeas data" against acts of the President of the Republic, of the 

Presiding Boards of the House of Representatives and of the Senate, 

of the Federal Audit Court, of the Attorney General of the Republic, 

and of the Federal Supreme Court itself;  

e) Litigation between a foreign State or international organization and 

the Republic, a State, the Federal District or a Territory; 

f) disputes and conflicts between the Republic and the States, the 

Republic and the Federal District, or between one another, including 

their respective indirect administration entities;  

g) extradition requested by a foreign State; 

h) (revoked); 

i) “habeas corpus”, when the constraining party or the petitioner is a 

court, authority or employee whose acts are directly subject to the 

jurisdiction of the Federal Supreme Court, or in the case of a crime 

subject to the same jurisdiction in one sole instance; 

j)  criminal review of and recissory action for Its decisions; 

l)  claims for the preservation of its jurisdiction and guarantee of the 

authority of Its decisions; 

m) enforcement of a cowl decision In a case for which it has original 

delegation of authority to perform procedural acts being allowed; 

n)  suits in which all members of the courts are directly or indirectly 

involved, and suits in which more than half of the members of the 

court of origin are impaired or have a direct or indirect interest; 

o)  conflicts of jurisdiction between the Superior Court of Justice and 

any other courts, between Superior Courts, or between the latter and 

any other court;  

p) requests for a writ of prevention in direct actions of 

unconstitutionality;  



q) writs of injunction, when preparation of the regulation is the 

responsibility of the President of the Republic, of Congress, of the 

House of Representatives, of the Senate, the Presiding Boards of one 

of these Legislative Chambers, of the Federal Audit Court, of one of 

the Superior Courts, or of the Federal Supreme Court itself;  

II —to adjudicate, at ordinary appeal level:  

a) "habeas corpus", writs of mandamus. "habeas data" and writs of 

injunction decided in a sole Instance by the Superior Courts. in the event 

of a denial; 

b) political crimes 

III — to adjudicate, at extraordinary appeal level, cases decided in a sole or 

last instance, when the appealed decision: 

a) is contrary to a provision of this Constitution; 

b) declares the unconstitutionality of  treaty or a federal law; 

c) considers valid a law or an act of a local government contested under 

this Constitution. 

Sole Paragraph. - A claim of non compliance with a fundamental precept 

deriving from this Constitution shall be examined by the Federal Supreme 

Court, in accordance with the law. 

Article 103. — Unconstitutionality action may be instituted by: 

I — the President of the Republic; 

II — the Presiding Board of the Senate; 

III — the Presiding Board of the House of Representatives. 

IV — the Presiding Board of a State Legislative Assembly; 

V — a State Governor;  

VI — the Attorney General of the Republic;  

VII — the Federal Council of the Brazilian Bar; 

 

VIII —a political party represented in Congress; 



IX — a confederation of labor unions or a national class entity; 

 

 

 


