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RESUMO 

 
O preâmbulo é um elemento que está presente em muitas Constituições, reflete, em regra, os valores 

constitucionais e serve de direção para interpretação e determinação de princípios fundamentais, indica 

a autoridade que produz a norma fundamental, o modo de manifestação do poder constituinte, o regime 

político e os principais direitos que integram o texto constitucional, além de trazer elementos culturais 

e simbólicos de determinado povo em determinado momento histórico. Pela presente dissertação de 

mestrado apresenta-se um estudo sobre os preâmbulos das Constituições dos países da América Latina, 

região que contempla todos os países localizados no Continente Americano e que tenham como idioma 

oficial uma língua originária do latim. O escopo da pesquisa é demonstrar a natureza do preâmbulo, seus 

principais atributos, bem como a possibilidade de surgimento de uma Constituição para a América 

Latina. A investigação se justifica pela necessidade de produção de conhecimento científico específico 

sobre os preâmbulos das Constituições, em especial sobre os países da América Latina. O problema 

científico-jurídico investigado pode ser resumido na seguinte pergunta: como deve ser um modelo de 

preâmbulo que identifica os povos da América Latina? Pretende-se, portanto, compreender a inter- 

relação entre os preâmbulos dos países localizados no Continente Americano e que tenham um idioma 

derivado do latim, para a elaboração de um modelo de preâmbulo capaz de identificar os diversos 

aspectos, econômicos, culturais e sociais do povo da América Latina. Nesse viés, é necessário analisar 

cada preâmbulo, extrair suas principais características e elaborar um preâmbulo comum para uma 

Constituição da América Latina. A metodologia de abordagem é analítica, empírica e crítica, pois parte 

da análise de conceitos jurídicos estabelecidos no material normativo e doutrinário e segue para 

verificação de adequação dos conceitos operacionais. Nesse contexto, desenvolve-se, pela dissertação 

de Mestrado, uma discussão pertinente à interpretação dos direitos constitucionais à luz do bem comum 

na América Latina. No decorrer da pesquisa científica a investigadora pretende encontrar subsídios 

acadêmicos para expor um modelo de preâmbulo que identifique o povo da América Latina e que pode 

ser utilizado em uma Constituição da América Latina, contribuindo assim, com a construção do 

conhecimento jurídico no âmbito do direito constitucional. 

 

Palavras-chave: Preâmbulo. Constituição. América Latina. 



 

 

ABSTRACT 

 
The preamble is an element that is present in almost all the Constitutions reflects, as a rule, constitutional 

values and serves as a direction for the interpretation and determination of fundamental principles. It 

indicates the authority that produces the fundamental norm, the mode of manifestation of the constituting 

power, the political regime and the main rights that make up the constitutional text, in addition to 

bringing cultural and symbolic elements of distinguished people at a given historical moment. This 

master’s final work presents a study on the preambles of the Constitutions of the Latin American 

countries, understood as all countries located in the American Continent and whose official language is 

a language originating from Latin. The scope of the research is to demonstrate the nature of the preamble, 

its main attributes, as well as the possibility of the emergence of a Constitution for Latin America. The 

research is justified by the need for the production of specific scientific knowledge about the preambles 

of the Constitutions, especially about the Latin American countries. The scientific-legal problem 

investigated can be summed up in the following question: what should a preamble model look like to 

identify the peoples of Latin America? Therefore, it is intended to understand the interrelationship 

between the preambles of the countries located in the American Continent and that have a language 

derived from Latin, for the elaboration of a preamble model capable of identifying the various economic, 

cultural and social aspects of the people of Latin America. In this regard, it is necessary to analyze each 

preamble, to extract its main characteristics and to elaborate a common preamble for a Latin American 

Constitution. The approach methodology is analytical, empirical and critical, as it starts from the 

analysis of legal concepts established in the normative and doctrinal material and follows to verify the 

adequacy of operational concepts. In this context, the PhD thesis develops an argumentative critique 

pertinent to the interpretation of constitutional rights in the light of the common good in Latin America. 

In the course of scientific research, the researcher intends to find academic support to prove the 

possibility of establishing a preamble model that identifies the people of Latin America and that can be 

used in a Constitution of Latin America, thus contributing to the construction of legal knowledge. under 

constitutional law. 

 

Keywords: Preamble. Constitution. Latin America. 
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INTRODUÇÃO 

 
O estudo dos preâmbulos das Constituições dos países localizados na América Latina 

tem por objetivo revelar as linhas basilares de cada Estado cujo preâmbulo for estudado, sua 

história constitucional, identificar as mais relevantes instituições que formam o referido Estado 

e que elaboraram a Constituição, bem como reconhecer as conjunturas políticas em que as 

Constituições foram geradas e seu progresso no âmbito da proteção dos direitos humanos. 

Analisa-se a relação do texto e do sentido de cada preâmbulo, bem como a realidade 

que se apresentava no momento da elaboração da Constituição e sua relação com a história do 

Estado formado pela Norma Fundamental e seus elementos políticos e culturais. Verifica-se, 

nesse contexto, se há coerência entre o que consta no preâmbulo e a realidade social e política 

do Estado, em especial no aspecto popular e participativo como elemento fundamental de 

crescimento da democracia. 

A dissertação é dividida em cinco capítulos, que tratam de assuntos interligados entre 

si, tendo sempre como objeto principal a revelação dos preâmbulos, em especial, em seu aspecto 

jurídico normativo e jurídico constitucional. 

No primeiro capítulo, procura-se identificar o que é América Latina, notadamente para a 

construção de uma unidade Constitucional, ou seja, para a criação de um país soberano que 

integre todos os povos e estejam localizados na América Latina e que tenha elementos culturais 

relevantes em comum. Para tanto, investiga-se, desde a origem do nome América, passando-se 

pela análise dos aspectos culturais, em especial linguístico e pelo critério geográfico, como 

principais critérios de definição de uma Nação Latino-Americana. 

O estudo revisita, no segundo capítulo, a questão sobre a natureza dos preâmbulos, ou 

seja, o faz-se um aprofundamento na investigação sobre o que se entende por preâmbulo, se são 

simples fórmula de oratória, mero elemento de retórica, um manifesto político que procura 

justificar a elaboração e surgimento de uma nova ordem normativa ou se possui natureza 

normativa vinculativa, neste sentido, se esta natureza normativa é inferior, de mesma hierarquia 

ou de hierarquia superior ao texto constitucional, por fim, verifica-se se os preâmbulos das 

constituições possuem natureza interpretativa com capacidade de superar e influenciar a 

dimensão textual das Constituições. 

No terceiro capítulo busca-se expor a Constituição como lei, seu conceito, a tensão enre 

normas e normalidade das Constituições, o constitucionalismo e a teoria democrática, a 

Constituição, produção e sistema das fontes do direito normativo, bem como busca-se mostrar 

seu fenômeno social e normativo manifestado por meio da linguagem. 
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No quarto capítulo, faz-se uma análise minuciosa de cada preâmbulo dos países 

localizados na América Latina e que tenham como laços culturais comuns. Nessa investigação, 

analisam-se as novidades trazidas pelos constituintes originários, com a invocação de elementos 

religiosos, culturais, históricos, políticos, jurídicos e metafísicos, na intenção de demonstrar a 

dimensão axiológico-teleológica deste instrumento constitucional, na lógica de captar a 

ideologia de cada Estado que compõem a América Latina e suas diversas dimensões 

normativas. 

Nesse contexto, o quinto capítulo é destinado à investigação das principais formas de 

surgimento de normas supranacionais, em especial os modelos de integração e cooperação, bem 

como os modelos de supranacionalidade e intergovernabilidade, além das novas formas de 

manifestação de Poder Constituinte, em especial o Poder Constituinte Supranacional. Por fim, 

o capítulo culmina com a formulação de um modelo de preâmbulo para uma Constituição da 

América Latina após a análise dos mais relevantes elementos encontrados nos preâmbulos 

investigados e que convergem para a identificação de uma Nação Constitucional Latino- 

Americana. 
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A AMÉRICA LATINA 

 

Conforme entendimento de Antônio Carlos Gil (2002, p.17) qualquer pesquisa científica 

como procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos 

problemas que são propostos, e que inclua a América Latina como objeto de estudo, é assunto 

de muita complexidade, haja vista a dificuldade em estabelecer um conceito sobre os seus 

diversos aspectos; sejam eles de natureza geográfica, política, histórica, social, econômica, 

jurídica e cultural. 

Não se pode deixar de mencionar que o próprio termo, América Latina, é carregado de 

diversas teorias e divergência em sua origem e constituição. No entanto é de fundamental 

importância abrir caminhos ideológicos, por se tratar de um meio pelo qual se produzem 

acumulações quantitativas e diversas mudanças, bem como revela as fases mais frágeis das 

transformações de uma sociedade, conforme ensina Bakhtin (1929, p. 41): 

 
[...] a palavra será o indicador mais sensível de todas as transformações 

sociais, mesmo daquelas que apenas despontam, que ainda não tomaram 

forma, que ainda não abriram caminho para sistemas ideológicos estruturados 

e bem formados. 

 

O mesmo autor ainda leciona que: “[...] A palavra é capaz de registrar fases transitórias 

mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais.” É necessário verificar, portanto, quais 

fatores influenciaram para a consolidação do termo América Latina, quais motivos foram 

fundamentais para que a população deste vasto território, formado pelas mais diversas culturas, 

aceitasse o termo América Latina para designar esta parcela da civilização mundial. Nesse 

aspecto, conforme leciona Miguel Rojas Mix (1991, p. 62) a história da identidade latino- 

americana é também a “história dos diversos nomes da América e das razões pelas quais estes 

nomes foram impostos.” 

 

2.1 Os nomes da américa 

 

Para entender o termo América Latina é necessário compreender o surgimento do termo 

América e suas origens históricas e culturais. A porção de terras descoberta por Cristóvão 

Colombo em meados de outubro de 1492 foi primeiramente denominada “Índias” e depois 

“Novo Mundo”. O primeiro nome decorre do fato de o navegador afirmar, e ter morrido com 
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esta certeza, de ter chegado às Índias, ou conforme denominou o próprio Colombo, de ter 

alcançado o litoral do extremo oriente da ilha da Terra. 

O equívoco do navegador genovês, Cristóvão Colombo, é percebido por Américo 

Vespúcio, que ao fazer o mesmo trajeto, chegou a uma conclusão totalmente contrária àquela 

estabelecida por Colombo. Vespúcio achava que a terra era uma só, mas voltou para a Europa 

com a conclusão de que o mundo era dividido em duas partes. Colombo pensava que o mundo 

era dividido em duas partes e voltou com a ideia de que era um só. Sabe-se, atualmente, que 

assistia razão à Américo Vespúcio, que denominou as terras encontradas de “Novo Mundo” 

quando escreve suas “cosas no mencionadas mi por lós antigos mi pó lós modernos escritores” 

(O´GORMAM, 1992, p. 171). 

O nome América, é citado pela primeira vez em 1507, pelo geógrafo Martin 

Waldseemüller, em homenagem ao navegador Américo Vespúcio, conforme leciona Rafael 

Leporace Farret e Simone Rodrigues Pinto (2011, p. 33) “O nome América somente nasce em 

1507, quando o geógrafo alemão Martin Waldseemüller publica Introdução à Cosmografia, 

contendo um mapa no qual o autor refere-se ao Novo Mundo como “América”, em uma clara 

homenagem a Américo Vespúcio.” 

O termo americano, como forma de denominação dos povos que habitavam a América, 

é consolidado somente após os movimentos de independência, como instrumento de libertação 

dos colonizadores e de afirmação de uma identidade local, nesse sentido é o ensinamento de 

Miguel Rojas Mix (1991, p. 61) “se durante a colônia o americano admitia ser chamado de 

‘criollo’, ‘indiano’ ou ‘espanhol das Índias’, em começos do século XIX, associado aos 

processos de independência, o problema da identidade se apresenta sob uma nova perspectiva”, 

com o processo emancipatório terminando “por impor o nome de ‘americano”. 

Um dos principais fatores para a consolidação do termo América, em especial no sentido 

de diferenciar o continente dos países colonizadores, Portugal, Espanha, França e Inglaterra, é 

a opção do uso do nome pelos Estados Unidos, na criação de sua Federação de Estados, “os 

cidadãos da Confederação do Norte chamada Estados Unidos”, atribuíram a si mesmos e com 

razão, o nome de Americanos, como expressão de sua nacionalidade política, assim como 

designam com o nome genérico de América a Confederação fundada por Washington (ARDÃO, 

1995, p.48) 

Convém destacar, entretanto, que é o próprio protagonismo dos Estados Unidos, que 

ajudou a fortalecer o termo América, é também o responsável pelo surgimento de outros nomes, 

que nascem da necessidade de definição de uma nova identidade cultural em contraposição à 
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tendência imperialista desta nova potência que surge na América. Nessa vertente é que surgem 

nomes como Magna Colômbia1 e América Latina. 

Arturo Ardao (1980, p. 50) faz expressa menção à efetivação do nome América Latina 

em razão da oposição aos países de formações cultural Anglo-Saxã, ou seja, o termo é utilizado 

para fortalecer uma ideologia cultural dos povos de origem latina, em especial os que dotam a 

língua portuguesa, espanhola e francesa, em face dos países cuja formação cultural é a cultura 

Anglo-Saxã, que adotam, em regra a língua inglesa e que têm como principal expoente os 

Estados Unidos da América. 

Importante destacar que tal afirmação entra em contradição haja vista o avigoramento 

do termo América do Norte, para designar os povos de origem Anglo-Saxã, e a não consolidação 

do termo América Anglo-Saxã ou Estados Unidos da América Anglo-Saxã, que seria o termo 

mais adequado para manter a oposição como amplamente aceito de América Latina. Nesse 

passo, apesar de ser relevante a argumentação de que o termo América Latina se contrapõe e se 

consolida em razão da oposição entre a cultura Anglo-Saxã e a cultura Latina, os termos se 

estabilizam de forma diferente, sendo que os povos de origem Anglo-Saxã solidificam o termo 

América do Norte e os povos de origem Latina corporificam o termo América Latina. 

Sobre este tema, merece destaque a denominação América latina (com l minúsculo) 

criada pelo político e economista francês Michel Chevalier e que corrobora o exposto acima 

sobre a dualidade entre América Latina / América Angla-Saxônica. Segundo Arturo Ardao 

(1980, p. 162) o termo é encontrado no livro Lettres sur l’Amerique du Nord: no ano de 1836, 

na seguinte acepção: “Os dois troncos, latino e germânico, se reproduziram no Novo Mundo. A 

América do Sul é, como a Europa, meridional, católica e latina. A América do Norte pertence a 

uma população protestante e anglo-saxônica.” Ainda no aspecto de qualificar o termo América 

latina é o poema francês de 1853, escrito por José Maria Torres Caicedo: “La raza de la América 

latina Al frente tiene la sajona raza, Enemiga mortal que ya amenaza Su libertad destruir y su 

pendón” (Bethell, 2009, p. 3). 

Rojas Mix (1991) afirma que Ardao (1980) também se equivocara ao desconsiderar o 

pensamento do intelectual chileno Francisco Bilbao (1823-1865) que, entre os anos de 1855 e 

1857 residiu em Paris. Segundo esses autores, Francisco Bilbao, propagava, assim como alguns 

intelectuais hispanoamericanos exilados na França, a união dos povos das repúblicas de origem 

espanhola para fazer frente ao imperialismo ianque. Porém, segundo Rojas Mix (1991), “em 

 

1 Magna Colômbia é o termo criado pelo militar venezuelano Francisco de Miranda. 
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junho de 1856, o pensador chileno teria criado o termo “América Latina” durante uma 

conferência em Paris (FARRET, PINTO, 2011, p. 37). 

Como se pode ver, o termo surge, em primeiro lugar, para designar, qualificar o termo 

América, por isto, América latina. Segundo John Leddy Phelan o termo América Latina, com 

letras maiúsculas, tem o propósito de designar uma ampla região, que se opunha aos países de 

origem Anglo-Saxã, e encontrado pela primeira vez na época da invasão francesa ao território 

mexicano, especificamente no artigo escrito por L. M. Tisserand na Revue des Races Latine em 

1861 ( PHELAN, 1993. p. 138). O artigo foi publicado e circulou em Paris entre os anos de 

1857 e 1861. Rapidamente, o termo foi apropriado por outros intelectuais da França e por alguns 

hispanoamericanos que mantinham residência na Europa e vindo a consolidar-se nos dias 

atuais. 

Tentado solucionar a divergência sobre o surgimento do termo, sem desprezar a ampla 

utilização pelo colombiano Torres Caicedo, mas afirmando que os créditos de criação do nome 

devem ser destinados ao chileno Francisco Bilbao, Miguel Mix Rojas entende que: 

 
Não é justificável escamotear, ou minimizar, o papel de Bilbao na fundação 

do termo em que hoje reconhecemos nossa identidade. Não só porque foi o 

primeiro a utilizá-lo, mas também porque ele lhe deu o seu sentido atual – 

muito distante das concepções de latinidade de então [...] Não se trata de 

desprezar o colombiano [Torres Caicedo], que foi quem mais fez para difundir 

a ideia, mas não se pode esquecer do chileno porque, além disso, foi ele quem 

melhor entendeu esta denominação como um paradigma de identidade 

anticolonial e anti-imperialista. Inclusive o fato de ter deixado de utilizá-la é 

coerente e mostra a estreita ligação que estabelecia entre este nome e a decisão 

anti-imperialista. Quando o abandona é porque percebe que serve para 

legitimar o colonialismo francês (ROJAS, 1991, p. 345) 

 
Apesar da relevante necessidade em se pesquisar sobre a origem do nome América 

Latina, poucos são os pesquisadores que se dedicam ao referido tema. Assim, tendo como 

parâmetro a presente pesquisa científica sobre a criação de um preâmbulo para uma 

Constituição da América Latina, o objetivo não é esgotar o estudo acerca da denominação da 

América Latina, mas apresentar, de forma esquematizada, a divergência sobre o tema, 

enfatizando a divergência entre os pesquisadores que atribuem a origem do termo, ao francês 

Michel Chevalier e os pesquisadores que creditam a criação do termo ao colombiano José Maria 

Torres Caicedo e ao chileno Francisco Bilbao. 

Neste ponto, cabe salientar que o conceito de uma América Latina e Católica que se 

opõe  à  América  Anglo-Saxônica  e  Protestante  foi  adotado  pela  comitiva  de Napoleão 

III. Em 1861,  foi  em  nome  da  defesa  desses  países  "latinos",  considerados culturalmente 
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próximos da França, que o imperador enviou uma expedição do México em um contexto de 

pan-latinoismo (SAINT-GEOURS, 2007, n.p). O desenvolvimento do termo "América Latina" 

pode estar, portanto, ligado aos objetivos coloniais de Napoleão III nessa região, por volta de 

1860, durante a aventura mexicana, uma vez que foi o francês Michel Chevalier quem propôs 

um conceito de "panlatinity" destinado a promover ambições francesas, opondo as regiões de 

língua latina (espanhol, português e francês) das Américas às regiões de língua inglesa 

(ROUQUIÉ, 1987, n.p) . 

 

2.2 Critérios para definição da américa latina 

 

Na proposta que ora se delineia, na perspectiva de firmar um entendimento necessário 

sobre a importância do nome pelo qual identificamos a América Latina, é de suma importancia 

citar o entendimento de Arturo Ardao: 

 
As sucessivas gerações, desde fins do século XVIII até os nossos dias, o vêm 

sentindo, cada uma a seu modo, mas sempre sob a necessidade de se dar 

resposta aos desafios à autonomia de sua personalidade comum. Ou seja, à sua 

própria existência. Não saber como se chamar é algo maior do que não saber 

como se é; é não saber quem se é (ARDAO, 1995, p. 46). 

 

Hélio Jaguaribe (2002, p. 53), define o aspecto cultural a América Latina com “um 

elevado grau de unidade cultural, decorrente de sua colonização Ibérica, em que as diferenças 

entre as colonizações portuguesa e espanhola, embora significativas, são pouco relevantes, em 

confronto com o restante do mundo.” 

Nessa linha de entendimento, com afirmação de que a América Latina é de difícil 

definição, mas reforçando a diversidade tanto da formação quanto do desenvolvimento, Alain 

Rouquié esclarece que: 

 
A América Latina existe, mas apenas por oposição e de fora. O que significa 

que os latino-americanos, enquanto categoria, não representam nenhuma 

realidade tangível além de vagas extrapolações ou de generalizações 

inconsistentes. O que significa igualmente que o termo possui uma dimensão 

oculta que lhe completa a acepção (ROUQUIÉ, 1991, p. 23). 

 
Gilberto Freyre (2003, p. 48) ao escrever sobre o surgimento do próprio continente 

americano estabelece que a diversidade encontrada nos diversos “grupos de ilhas” da América, 

decorre de motivos ou necessidade de natureza sociológica e econômica, ou seja, os “grupos de 
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ilhas” foram se agrupando em ilhas maiores ou menores, dando origem a confederações, 

impérios, repúblicas, mas sem perder a diversidade sociológica do grupo de ilhas que deram 

surgimento aos povos da América. 

Em outra linha de argumentação, ao adotar a definição de América Latina pelo critério 

puramente geográfico, é possível defini-la como o conjunto de países que se estendem do 

extremo norte da América Central, que compreende os países que se alastram da fronteira do 

México com os Estados Unidos da América, até o extremo sul do Continente Americano e que 

tem como fronteiras a oeste as terras banhadas pelo oceano pacífico e a leste pelo oceano 

atlântico. 

Nessa lógica, é possível descrever a América Latina como uma região, esta no aspecto 

de região natural, conceito extraído de Roberto Corrêa: 

 
[...] parte da superfície da Terra, dimensionada segundo escalas territoriais 

diversificadas, e caracterizadas pela uniformidade resultante da combinação 

ou integração em área dos elementos da natureza: o clima, a vegetação, o 

relevo, a geologia e outros adicionais que diferenciariam ainda mais cada uma 

destas partes (CORRÊA, 2003, p. 23). 

 

Outra forma de definição da região entendida como América Latina é a verificação de 

que suas diferenças internas apresentam menos contrastes entre seus elementos que qualquer 

outro conjunto de lugares, como por exemplo, a Europa, Ásia, América do Norte ou África. 

Dessa forma, a delimitação da região depende de aplicação lógica e eficiente de simples 

estatística, utilizando, por exemplo, o índice de desenvolvimento humano ou o produto interno 

bruto. 

O surgimento do termo América Latina está relacionado, em um primeiro momento, aos 

países colonizadores do continente americano, à Espanha, à Portugal e à França, que possuem 

línguas derivadas do latim. Segundo Carlos Fernandez Moreno (1979, p. 16) a latinidade foi se 

expandindo em círculos concêntricos no decorrer da história abarcando regiões como a atual 

Itália e ampliando-se para toda a Europa colonizada pelo Império Romano. Por fim, a 

terminologia ficou restrita à designação dos países e zonas que falaram línguas derivadas do 

latim (MORENO, 1979, n.p). 

Vale destacar que há divergência entre o critério geográfico linguístico, pois países 

considerados latino-americanos pelo critério geográfico (Suriname, Jamaica, Belize, Bahamas, 

Barbados, Trinidad e Tobago e Guiana) não são considerados latino-americanos pelo critério 

linguístico, haja vista a origem Anglo-Saxônica, cuja língua predominante é a inglesa 

(MORENO, 1979, n.p). 
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Alain Rouquié, ressalta que “A América Latina existe apenas por oposição e de fora. O 

que significa que os “latino-americanos”, enquanto categoria, não representam nenhuma 

realidade tangível além de vagas extrapolações ou de generalizações inconsistentes. 

(ROUQUIÉ, 1991, p. 24). Dessa forma, ganha relevância a observação de que não é possível 

definir América Latina apenas pelo critério cultural ou geográfico. 

A América Latina é considerada heterogênea, haja vista a multiplicidade de fatores que 

a integram, segundo Emir Sader “A América Latina é múltipla, e os olhos que se dirigem para 

ela podem ter visões muito diferentes. Para decifrar esses olhares, é preciso antes de tudo 

entender de onde a América Latina é olhada (SADER, 2006, p. 188). 

Esta heterogeneidade dos povos que integram a América Latina é o principal aspecto de 

dificuldade de uma definição, pois é necessário conciliar a necessidade de se dar 

homogeneidade a uma extensa região que, na verdade, é extremamente diversificada do ponto 

de vista étnico, cultural, linguístico, político e econômico no que diz respeito às controvérsias 

sobre os aspectos culturais e políticos da América Latina. 

Segundo os ensinamentos de Adauto Novaes, pode-se dizer que: 

 
 

[...] a América Latina, a partir de três palavras apenas: colonialismo, 

modernidade, capitalismo. O trabalho de pensamento tem o poder de 

desdobrá-las em outras imagens e idéias: com elas, através delas, pode-se 

meditar sobre astúcias, violência, espoliação, massacres, dominação, 

globalização – todas as controvérsias da vida cultural e política. Mas, muito 

além das controvérsias e aproximações possíveis, nada disso se compara ao 

legado imposto aos latino-americanos: desconhecimento de si, desprezo, 

desconfiança e desdém pelo Outro – em síntese, o esquecimento das origens 

comuns e a permanente construção de uma antipatia ‘essencial’. A América 

Latina nunca esteve no centro das nossas interrogações políticas. As ‘relações’ 

entre os povos já nasceram, pois, corrompidas pela oposição dos que 

chegaram para dominar. (NOVAES, 1999, p.9) 

 

Com ênfase nessa multiplicidade, importante destacar que a América Latina pode 

também ser definida em razão da valorização e integração da cultura indígena, cultura esta que 

não foi aquilatada pelos países da Europa e da América do Norte. Nesse sentido é a civilização 

latino-americana incorpora culturas indígenas, que não existiram na Europa, foram 

efetivamente eliminadas na América do Norte e que variam de importância no México, América 

Central, Peru e Bolívia, de um lado, até a Argentina e o Chile, de outro ( HUNTINGTON, 1997, 

p. 52). 

Nessa vertente, elaborando um verdadeiro resumo dos nomes e da complexidade que 

envolve a América Latina, Octavio Ianni leciona que: 



10 
 

 

 

 

 

A América Latina se configura como uma realidade geo-histórica, 

políticoeconômica e sócio-cultural complexa, heterogênea, contraditória e 

errática. A despeito dos diferentes nomes que tem recebido, ou ostente, 

continua parecendo volátil, atravessada por situações e acontecimentos que 

não cabem neste ou naquele conceito, ou que o extrapolam: América Latina, 

Ibero-américa, Indo-américa, Afro-américa, Hemisfério Ocidental, Nuestra 

América; depois de ter sido Índia Ocidental, Novo Mundo, Paraíso, Eldorado, 

América ( IANNI, 2008, p. 6) . 

 
Sobre o conceito e definição de América Latina, importante diferenciar o que se entende 

por conceito e o que se entende por definição. Ambos os vocábulos são formas de delimitação 

e caracterização de objetos, sejam eles concretos ou abstratos; são espécies de juízo, de ideia 

ou opinião que se concebem por meio do pensamento sobre algo. Todos são, portanto, símbolos 

mentais, noções abstratas, características que determinam como as coisas são. 

Nessa análise, a definição de América Latina, ainda que já estabelecidas as divergências 

apresentadas na presente investigação, pode ser entendida como a forma abstrata de demonstrar 

o que este instituto tem de particular em relação a outros institutos semelhantes, ou seja, é a 

descrição das qualidades, características, e substâncias sem as quais a América Latina deixa de 

ser o que “é”, independentemente de qualquer circunstância. É, nessa lógica, a tentativa de 

caracterização universal do que se entende por América Latina. 

Por outro lado, o conceito de América Latina pode ser entendido como a representação 

intelectual abstrata do termo, conforme sua singularidade a partir de determinado meio físico, 

social ou mesmo de natureza teórica. Enfim, ao contrário de definição, que é uma tentativa de 

universalização de algo, na estipulação do que é conceito, o pesquisador busca singularizar, ou 

seja, estabelecer uma forma básica de pensamento, dentro de determinado contexto. 

Por fim, não se pode deixar de destacar, que mesmo diante das divergências sobre os 

critérios de definição e conceitos do que se pode entender por América Latina, no plano 

mundial, e do ponto de vista geopolítico, existe uma região autônoma, conhecida e reconhecida 

como América Latina, nos mesmos moldes em que se reconhece e se dá autonomia cultural à 

Europa, Ásia, África, América do Norte e outros. 

Afirma expressamente que o termo América Latina, apesar de surgir no século XIX, tem 

sua consolidação com a criação da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe – 

Cepal, que surge legalmente em 25 de fevereiro de 1948, pela resolução 106 (VI) do Conselho 

Econômico e Social da ONU – Organização das Nações Unidas. 



11 
 

 

 

 

A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe- CEPAL é uma das 

cinco comissões regionais das Nações Unidas e sua sede está em Santiago do 

Chile. Foi fundada para contribuir ao desenvolvimento econômico da América 

Latina, coordenar as ações encaminhadas à sua promoção e reforçar as 

relações econômicas dos países entre si e com as outras nações do mundo. 

Posteriormente, seu trabalho foi ampliado aos países do Caribe e se incorporou 

o objetivo de promover o desenvolvimento social. A CEPAL tem duas sedes 

sub-regionais, uma para a sub-região da América Central, situada na cidade 

do México, e a outra para a sub-região do Caribe, em Port of Spain, 

estabelecidas em junho de 1951 e dezembro de 1966, respectivamente. Além 

disso, tem escritórios nacionais em Buenos Aires, Brasília, Montevidéu e 

Bogotá e um escritório de ligação em Washington, D.C (CEPAL, 2019). 

 
 

Entretanto, para o intuito desta pesquisa, que é a elaboração de um preâmbulo para uma 

Constituição da América Latina, não se pode utilizar os membros e associados da Comissão, 

pois ela não utiliza nenhum dos critérios mencionados, geográfico ou cultural, para aceitação 

como membro ou associado. Verifica-se que países que não possuem nenhuma proximidade 

geográfica e cultural fazem parte da Cepal, exemplo Japão e Turquia, que são países membros, 

mas não podem ser considerados países latino-americanos, seja pelo critério geográfico, pois o 

Japão está localizado na Ásia e a Turquia que se estende do leste da Europa ao oeste da Ásia, 

nem pelo critério histórico e cultural, pois são países de origens culturais totalmente diversas 

dos países que, por exemplo, falam línguas derivadas do latim. 

Dessa forma, mesmo verificando-se que os critérios geográficos e culturais não são 

suficientes para a definição e conceito do que seja a América Latina, na presente pesquisa, por 

razões também metodológicas da necessidade de limitação do número de países analisados, 

sem indicar predileção por um ou outro critério, bem como sem adentrar na exclusão de outros 

critérios, que também são relevantes para a delimitação de uma região, utilizar-se-á da união 

dos dois critérios, o geográfico e o cultural, entendendo-se como América Latina todos os países 

localizados no continente americano e que adotem como principal forma de comunicação verbal 

uma língua derivada do latim, ou seja, que tenha como idioma oficial a língua portuguesa, 

espanhola ou francesa. 

Nessa lógica, para fins de elaboração de um preâmbulo constitucional, valendo-se dos 

critérios geográfico e linguístico, e tendo como parâmetro a pesquisa das Constituições de 

países soberanos, reconhecidos como tal no plano internacional e membros da Organização das 

Nações Unidas - ONU, a América Latina seria constituída pelos seguintes países: Argentina, 

Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, 

Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Salvador, Uruguai e Venezuela, 

todos localizados no território americano e com língua oficial de origem latina. 



12 
 

 

 

 

 

O PREÂMBULO 

 

Preâmbulo, segundo o vocabulário jurídico é o exórdio ou a “parte preliminar de uma 

lei em que se explica ou se justifica a sua promulgação”. São, portanto, palavras explicativas, 

que antecedem o texto de uma lei, é uma “introdução ao teor da lei”. Nesse particular, o 

preâmbulo pode servir de elemento interpretativo da lei, se esta se apresentar obscura ou 

duvidosa, é, nessa esteira, “indicativo da exposição inicial (SILVA, 2013, p.1.074). 

Praticamente todas as Constituições escritas, dos países pesquisados, possuem um 

preâmbulo, entretanto, mesmo constando expressamente na principal norma de um País, não há 

consenso sobre a natureza jurídica do preâmbulo, havendo manifestações doutrinárias e 

jurisprudenciais em diversas direções, que vão desta à total ineficácia jurídica, até a eficácia de 

norma constitucional. 

Luiz Pinto Ferreira informa a raiz latina da expressão preâmbulo, que para o referido 

estudioso tem origem nas palavras “pre”, que significa antes, sobre, com a junção do verbo 

“ambulare”, que tem o significado de passear, andar, caminhas, marchar ( FERREIRA, 1999, 

p. 71). Nesse aspecto, o preâmbulo seria o que está antes de andar, no início da caminhada, no 

limiar da marcha. 

Sobre a técnica legislativa de identificar a autoridade produtora da norma 

Constitucional, o momento de sua produção, os objetivos, como elemento de abertura das 

Constituições, Alexandre Walmott Borges explica que: 

 
[...] constata-se que o preâmbulo esteve presente desde o advento do moderno 

constitucionalismo – Constituição dos EUA em 1787. Todas as Constituições 

brasileiras trazem preâmbulos em sua abertura, tornando-se comum esta 

prática redacional na distribuição de conteúdos e matérias da Constituição.” 

Dessa forma, o preâmbulo é a peça de abertura das Constituições (BORGES, 

2003, p. 53). 

 
Cumpre lembrar, que outro elemento essencial para se entender qualquer instituto é a 

análise de sua evolução histórica, suas modificações e adaptação ao longo do tempo. Assim, faz 

se um estudo sobre os preâmbulos nas mais diferentes fases de evolução da humanidade. 

 

3.1 Evolução histórica do preâmbulo 
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O Código de Hammurabi, que surge na tradição escolar babilônica, não pode ser 

considerado um código no sentido moderno de conjunto de leis aplicáveis a todos de maneira 

uniforme, como também não pode ser considerado simples exercício artístico dos escribas 

(BOUZON,1993, p.36). 

De acordo com Bouzon (1993), o Código de Hamurabi é um código de direito 

babilônico bem preservado da Mesopotâmia antiga, datado de cerca de 1754 a.c (Cronologia 

Média). É um dos mais antigos escritos decifrados de tamanho significativo do mundo 

(BOUZON,1993, p.36). 

O sexto rei babilônico, Hamurabi, decretou o código que consistiu em 282 leis, com 

punições escalonadas, ajustando " olho por olho, dente por dente" classificadas com base na 

estratificação social, dependendo do status social e do sexo do indivíduo. Quase metade do 

código lida com questões de contrato, estabelecendo os salários a serem pagos a um motorista 

de boi ou a um cirurgião, por exemplo. Outras disposições estabelecem os termos de uma 

transação, a responsabilidade de um construtor por uma casa que desmoronada ou propriedade 

danificada enquanto fica sob os cuidados de outra. Um terço do código trata de questões 

relacionadas às relações domésticas e familiares, como herança, divórcio, paternidade e 

comportamento reprodutivo. Apenas uma disposição parece impor obrigações a um funcionário 

do governo; esta disposição estabelece que um juiz que altere sua decisão após sua redação 

deve ser multado e removido do banco permanentemente. 

Assim, esse será o primeiro objeto de estudo para demonstrar que o preâmbulo está 

presente desde as mais antigas civilizações que adotam as normas escritas como instrumento 

de controle e regulamentação. 

Nesse sentido Jayme Altavila esclarece que: 

 

Quando o alto rei Anu, Rei de Anunaki e Bel, Senhor da Terra e dos céus, 

determinador dos destinos do mundo, [...] Quando ele a fez (a Babilônia) 

famosa no mundo e nela estabeleceu um duradouro reino cujos alicerces 

tinham firmeza do céu e da terra [...], por esse tempo, Anu e Bel me chamaram, 

a mim Hamurabi, o excelso príncipe. [...] Hamurabi, governador escolhido por 

Bel, sou eu; eu que trouxe abundância à terra (JAYME, 1989. p. 37-38) 

 

Ressalta-se que o preâmbulo extraído do Código de Hamurabi possui a preocupação em 

estabelecer a origem divina do poder de elaboração da lei, bem como a exaltação das qualidades 

do reino da Babilônia e da intenção de elaborar a lei para manter a abundância do povo 

governado pelo Rei Hammurabi. 
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Cumpre lembrar que, outro documento antigo que revela a importância de um elemento 

de introdução às normas é a Bíblia. Para Bouzon, a Bíblia é uma coleção de textos religiosos 

de valor sagrado para o cristianismo, em que se narram interpretações religiosas do motivo da 

existência do homem na Terra. É considerada pelos cristãos como divinamente inspirada, 

tratando-se de importante documento doutrinário (BOUZON, 1993, n.p). 

No decálogo, antes de elencar os Dez Mandamentos, normas fundamentais de 

organização do povo de Israel, Moisés declara a manifestação divina nos seguintes termos: “ 

Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra 

do Egito, da casa da servidão.” Essa manifestação de Moisés pode ser considerada um 

preâmbulo dos dez mandamentos, pois é o anúncio da norma fundamental do povo Hebreu, que 

também demonstra, como em Hammurabi, havia preocupação em estabelecer a origem do 

poder para a elaboração da lei (BÍBLIA SAGRADA, 2019, p. 67). 

Na mesma linha de investigação, analisando-se outro documento histórico-religioso, 

verifica a existência de uma espécie de preâmbulo, de uma introdução ao teor do documento do 

Decálogo, lei fundamental da civilização judaico-cristã, que assim descreve: “Todo o Monte 

Sinai fumegava, porque o senhor tinha descido sobre ele no meio do fogo, [...]. O Senhor 

pronunciou todas estas palavras: Eu sou o senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da 

casa da servidão (BÍBLIA SAGRADA, 2019, p. 67).” 

Neste ponto, ressalta-se que a invocação de Deus estabeleceu a unidade de estado e 

igreja e deu legitimidade divina às leis reais ou mesmo foi interpretada como transcrição das 

leis de Deus. Pois o direito medieval, em geral, vivia acima de tudo um poder divino e mítico. O 

direito do rei de governar seus súditos era transferido para ele no momento da concepção de 

Deus (ALTAVILA, 1989, p. 38-39). 

O uso da Invocação de Deus também se deve à motivação de que Deus interviria como 

terceiro no tratado, caso uma das partes obrigadas viesse a violar um contrato. Assim, as partes 

contratantes podiam ter certeza, mesmo na sociedade medieval, de que os infratores 

sancionavam   insuficientemente    o    poder    humano,    que    o    contrato    seria 

respeitado. Simplificando, o castigo abstrato ameaçado de Deus substituiu o juiz. A função do 

invocatio Dei era, portanto, uma prática religiosa mista para garantir a aplicabilidade da lei 

(ALTAVILA, 1989, n.p). 

Apesar das mudanças nas estruturas políticas, os invocados Deorum mantiveram-se no 

topo dos decretos legais ao longo dos séculos. Assim, numerosos decretos e tratados podem ser 

encontrados nas monarquias, nas repúblicas e até no início da Revolução Francesa, que 

começam com a invocação de Deus (GILISSEN, 1986, p. 93). 
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Sobre os preâmbulos do Código de Hammurabi e do Decálogo é o ensinamento de 

Alexandre Walmott Borges: 

 
Note-se que há pontos em comum nos dois trechos usados como exemplos. 

Simultaneamente está estampada a natureza divina e de revelação sobrenatural 

da norma. No código de Hamurábi, é patente a louvação e os encômios 

enobrecedores da autoridade monárquica, semideus com presença terrena. No 

livro do Êxodo, há toda narração mítica da fundação do Estado de Israel, da 

eleição do povo escolhido por Deus. Os preâmbulos, mencionados acima, 

nessa fase histórica, por certo estão longe de qualquer idéia de sistematização 

racional do Direito. Essa explicação serve para a compreensão do seu caráter 

mítico, apelo a elementos divinos ou sobrenaturais e às proeminências de 

autoridades sagradas como reveladores da palavra de Deus ou deuses (Moisés, 

o condutor escolhido por Deus; Hamurábi, entronizado como representante 

das entidades divinas) (BORGES, 2003, p. 35). 

 
O direito romano também já adotava a técnica de formalizar uma introdução a seus 

textos normativos, conforme se verifica da redação da Constituição de Caracala, produzida em 

212 d.c: “O imperador Cesar Marco Aurélio Severo Antonino Augusto diz: é necessário antes 

de tudo referir à divindade as causas e motivos (dos nossos feitos)”, bem como da redação do 

Código Teodosiano - editado em 438 d.c: “Confirmamos todos os escritos de Papiniano, Paulo, 

Gaio, Ulpiano e Modestino, de tal modo que a Gaio se dê a mesma autoridade que a Paulo, 

Ulpiano e aos demais e se citem os textos de toda a sua obra ( GILISSEN, 1986, p. 93-96) . 

Alexandre Walmott Borges ao comentar os preâmbulos das referidas normas do Direito 

Romano assim assevera: 

 
No primeiro texto, a sempre salientada forma de determinação da autoridade 

produtora – o imperador, além dos aspectos históricos, da tradição da fundação 

de Roma. O documento dedica-se justamente a estender a cidadania romana a 

todos os habitantes do império. O segundo texto, do baixo império, é peça 

preambular de confirmação dos escritos de autoria dos jurisconsultos, 

estabelecendo a hierarquia entre as várias disposições. Vê-se, em 

Constituições modernas (a Constituição francesa de 1946), a tendência de os 

preâmbulos servirem de elementos de repristinação de normas. Certo é que 

seria abuso considerar os escritos dos jurisconsultos como normas, ao menos 

no sentido atual da expressão, pois antes serviam como orientações 

decisórias. Pois bem. Mesmo colocando em evidência a peculiar natureza dos 

escritos dos jurisconsultos, o que interessa pontuar é a função de preâmbulos 

como confirmadores de normas anteriores (tema que será abordado em 

capítulo posterior) (BORGES, 2003, p. 36). 

 
Seguindo-se a investigação histórica sobre a presença dos preâmbulos nas normas, faz- 

se a análise da introdução presente em um dos documentos mais importantes para o surgimento 

do constitucionalismo moderno, a Magna Charta Libertatum, que de acordo com Gilissen 
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(1986), é um documento do ano de 1215 que limitou o poder dos monarcas da Inglaterra, 

especialmente o do Rei João, que o assinou, impedindo assim o exercício do poder absoluto. 

Acerca da magna carta leciona Ricardo Castilho: 

 
Magna Charta Libertatum Concordiam inter regem Johannen at pro 

concessione libertatum ecclesiae et regne angliae (Carta Magna das 

Liberdades, ou Concórdia entre o Rei João e os Barões para a outorga das 

liberdades da Igreja e do rei inglês). João, pela graça de Deus rei da inglaterra, 

senhor da Irlanda, duque da Normandia e da Aquitânia e conde de Anjou, aos 

arcebispos, bispos, abades, barões, juízes, couteiros, xerifes, prebostes, 

ministros e a todos os seus fiéis súditos. Sabei que, sob a inspiração de Deus, 

para a salvação da nossa alma e das almas dos nossos antecessores e dos 

nossos herdeiros, para a honra de Deus e exaltação da Santa Igreja e para o 

bem do reino, e a conselho dos veneráveis padres Estevão, arcebispo de 

Cantuária, primaz de Inglaterra e cardeal da Santa Igreja Romana e dos nobres 

senhores William Marshall, conde de Pembroke, oferecemos a Deus e 

confirmamos pela presente Carta, por nós e pelos nossos sucessores, para todo 

o sempre, o seguinte (CASTILHO, 2015, p. 95). 

 

Percebe-se, da redação do preâmbulo contido na Magna Charta Libertatum, que o 

preâmbulo mantém a sua função de anunciar o produtor da norma, seu fundamento e objetivo. 

No referido documento é possível perceber que o autor da norma é João: Rei da Inglaterra, 

Senhor da Irlanda, Duque da Normandia e da Aquitânia e Conde de Anjou. O fundamento da 

norma, nos mesmos moldes de Hammurabi e dos Dez Mandamentos da Bíblia, é religioso, ou 

seja, a permissão e inspiração de natureza divina. O objetivo destas normas é, de modo geral, a 

salvação das almas, inclusive dos antecessores e herdeiros, bem como a honra de Deus e 

exaltação da Santa Igreja. Nessa perspectiva observa-se a soberania de origem divina 

substituída pela secularização do poder. 

Outro importante documento legal da idade média, que conforma a utilização do 

preâmbulo, neste momento histórico, é o teor da Carta de Henrique III, de 11 de fevereiro de 

1226, segundo o qual: 

 
Henrique, pela graça de Deus, rei da Inglaterra, [...] Sabei que nós, em 

contemplação de Deus, para a salvação de nossa alma [...] damos e 

asseguramos a nossa livre e espontânea vontade, [...], e todos de nosso reino, 

as liberdades abaixo especificadas, para serem por eles perpetuamente 

gozadas em nosso reino: [...] (ALTAVILA , 1989. p. 285). 

 
Ainda nesta linha de pesquisa, sobre os documentos históricos, merece destaque a 

avaliação da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, que apesar de adotar um formato 

diferente do que conhecemos como normas codificadas, a saber, artigos, incisos e parágrafos 
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também utiliza um preâmbulo para suas normas, conforme se extrai da Questão 90. Da Essência 

da Lei, da 1ª Parte da 2º Parte da Suma Teológica: 

 
Em seguida devem-se considerar os princípios exteriores dos atos. O princípio 

exterior que inclina para o mal é o diabo, de cujas tentações já se falou na 

Primeira Parte. O princípio exterior que move para o bem é Deus, que tanto 

nos instrui pela lei, quanto nos ajuda, pela graça. Por isso, em primeiro lugar 

deve-se tratar da lei, depois da graça. Quanto à lei, porém, convém antes de 

considerá-la naquilo que é geral, em seguida em suas partes. Quanto ao que é 

geral na lei, importa considerar três pontos: primeiro a sua essência; segundo, 

as diferentes leis; terceiro, os efeitos das leis. Quanto ao primeiro ponto, 

indagam-se quatro artigos: Primeiro: se a lei é algo da razão. Segundo, de seu 

fim; Terceiro, de sua causa; Quarto: de sua promulgação (AQUINO, 2013, p. 

44). 

 
O direito português, que depois passou a vigorar em diversos países colonizados por 

Portugal, também adota a técnica de utilizar um texto de abertura para suas normas, conforme 

se pode verificar da abertura da lei que proíbe que Procuradores, Advogados, Juízes, 

Almoxarifes, Sobre-Juízes, Escrivães e Sacadores tomem serviços dos que tiverem feitos ou 

que com eles houverem de fazer: 

 

Dom Afonso, pela graça de Deus Rei de Portugal etc., a vós meu sobre juízes 

e a todas as minhas outras justiças dos meus reinos que esta carta virdes, 

saúde! Sabei que os povos do meu senhorio se agravaram a mim outro dia, 

quando fiz cortes em Santarém, dizendo que recebiam grande agravamento 

dos procuradores que procuravam os feitos ante vós, porque diziam que às 

vezes acontecia de fazerem aí alguns seus procuradores gerais por alguns 

feitos que perante vós haviam. E que passavam quatro e cinco anos que não 

haviam feito nenhum perante vós, e que eles queriam deles levar, e levaram, 

salários de todos aqueles anos, ainda que neles feito nenhum houvesse perante 

vós outros, e diziam que vós dáveis a esses procuradores cartas para perante 

vós alguns em razão dos salários que deviam, sem vos ser mostrada por eles 

informação aguisada pela qual fossem devidos, e para que eles não fossem 

obrigados dar algo do seu antes de virem a essas citações. Porque alguns 

receberiam mui grande dano porque eram de distantes comarcas. Daí, para não 

perderem o que haviam, perante vós, e porque a mim cabe proteger meus 

súditos de dano e tolher as malícias e seus males, tenho por bem e mando-vos 

que, quando alguns pleitos dos procuradores sobre os salários vierem diante 

de vós, não julgueis a esses procuradores salários, salvo daqueles anos que 

achardes que alguns feitos houveram ou houverem perante vós, em que eles 

ajudaram ou ajudarem. Outrossim, tenho por bem e mando-vos que daqui 

adiante não deis cartas a esses procuradores para citar alguns em razão de seus 

salários, salvo se vos mostrarem antes obrigação feita por tabelião ou por 

minha carta de obrigação, ou for contida na avença do feito que os fez 

procurador. E, então, fazei-lhes pagar esses salários como por mim é mandado. 

E se algumas cartas foram dadas por nós contra isso, mando que se não faça 

por elas obra alguma. Outrossim, mando a cada de vossas justiças em vossos 

juízos que façais publicar esta minha carta. Dada em Torres Vedras, xvii de 

novembro. El-Rey o mandou, Pero Fernandez a fez. Era de mil e trezentos e 

oitenta e oito anos (LOPES , 2013, p. 66). 
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As Ordenações Filipinas, norma que vigorou em diversos dos países cujas Constituições 

serão investigadas, haja vista a colonização pelo Estado de Portugal, também adotada a técnica 

de utilização do preâmbulo: 

 
D. Philippe, per graça de Deos, Rey de Portugal e dos Algarves, d'aquem e 

d'além mar, em Africa Senhor de Guiné, e da Conquista, Navegação e 

Commercio de Ethiopia, Árabia, Persia e da lndia. A todos nossos subditos e 

vassallos destes nossos Reinos e Senhorios de Portugal, saúde, etc. 

Considerando Nós quão necessaria he em todo o tempo a justiça, assim na 

paz como na guerra, para boa governança e conservação da Republica e do 

Stado Real, a qual aos Reys convem como virtude principal, e sobre todas as 

outras mais exce llente, e em a qual, como em verdadeiro espelho, se devem 

ellas sempre rever e esmerar; porque assim como a Justiça consiste em 

igualdade, e com justa balança dar o seu a cada hum, assim o bom Rey deve 

ser sempre hum e igual a todos em retribuir e a premiar cada hum segundo 

seus merecimentos. E assi como a Justiça he virtude, não para si, mas para 

outrem, por aproveitar sómente áquelles a que se faz, dando-se-lhes o seu, e 

fazendo-os bem viver, aos bons como premios, e aos máos com temor das 

penas, d'onde resulta paz e asso- cego na Republica (porque o castigo dos 

máos he conservação dos bons); assi deve fazer o bom Rey, pois per Deos foi 

dado principalmente, não para si nem para seu particular proveito, mas para 

bem governar seus Povos e aproveitar a seus subditos como a proprios filhos; 

e como quer que a Republica consista e se sustente em duas cousas; 

principalmente em as armas e em as Leis, e huma haja mister á outra; porque 

assi como as Leis com a força das armas se mantêm, assi a arte militar com a 

ajuda das Leis he segura. Portanto, postoque nas armas e continuas guerras 

contra os inimigos da nossa Santa Fé Catholica em diversas partes sejamos 

occupados: desejando observar e manter nossos subditos e vassalos em 

perpetua paz e bons costumes: vindo a succeder na Corôa destes Reinos e 

Senhorios, houvemos por mui necessário entender sobre o governo da Justiça, 

que, não menos que armas, faz vencer, pela concordia e assocego que se della 

segue: polo qual, vendo Nós que depois da recopilação dos cinco livros das 

Ordenações, que El-Rey D. Manoel, meu Senhor e Avó, de gloriosa memória, 

mandou fazer, se fizerão novamente outras muitas Leis pelos Srs. Reys nossos 

antecessores e por Nós, as quaes andavão de fóra dos ditos cinco livros 

espalhada, em modo que o Julgados não tinhão dellas noticia, do que seguia 

ás partes grande prejuízo, e em algumas havia diversos entendimentos, e per 

outras não era provido a muitos casos que occorrião. Querendo a isso prover, 

determinamos, com pessôas do nosso Conselho e Dezembargo, reformar as 

ditas Ordenações e fazer nova recopilação, de maneira que de todos, assi dos 

Letrados, como dos que não o são, se possão bem entender: a qual obra bem 

examinada e emendada, reduzida em cinco livros, mandámos imprimir e 

publicar, e a aprovamos e confirmamos, e queremos que em todos nossos 

Reinos e Senhorios se guardem e pretiquem, e valhão para sempre, e pelas 

ditas Leis se julquem e decidão todos os casos que ocorrerem: para o que 

revogamos e annullamos quaesquer outras Ordenações e Lei, postoque fossem 

estabelecidas e ordenadas em Côrtes, que té forem feitas que fóra desta 

recopilação se acharem, salvo as que andarem scriptas em hum livro que stará 

na Caza de Supplicação, que por serem sobre cousas, que se podem revogar e 

mudar pelos tempos, mandámos que se não incorporassem nestes cinco livros 

das Ordenações, as quaes Leis separadas queremos que se guardem, como se 
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nellas contém; e resalvando outrosi as Ordenações da nossa Fazenda e dos 

Artigos das Sizas, que andão fóra dos cinco livros, porque as taes Ordenações 

se guardarão inteiramente. Dada em Madrid, a 5 de junho. – Thome de 

Andrada a fez, anno do nascimento do Nosso Senhor Jesu Christo de 1595. 

(LOPES, 2013, p. 70). 

 
Percebe-se, pelo tamanho das introduções das Leis Portuguesas, que o preâmbulo não é 

utilizado apenas para informar o texto legal que será editado nem somente para indicar a 

legitimidade do poder conferido para a edição da referida norma. Os preâmbulos das Leis 

Portuguesas, mais que isto, mencionam diversos aspectos: as pessoas a que são destinadas as 

normas, a legitimidade divina para elaboração, a necessidade de manutenção da paz e da justiça, 

a vontade do soberano em promover a igualdade entre seus súditos, a guerra contra os inimigos 

da Igreja Católica, menção ao Rei que elaborou a lei anterior (D. Manoel), o número de livros 

em serão compiladas as Leis, os leis que podem ou não ser revogadas, leis que não constam na 

compilação, data da elaboração da lei e outros aspectos, até então não mencionado nos 

preâmbulos já estudado. 

Para retratar a técnica de adoção do preâmbulo, nas normas editadas pelas colônias de 

Portugal, merece destaque o preâmbulo do Regimento da Relação do Rio de Janeiro, de 13 de 

outubro de 1751: 

 
Dom José, por Graça de Deos Rei de Portugal, e dos Algarves, d’aque´m, e 

d’além Mar, em África Senhor de Guiné, e da Conquista, Navegação, 

Commercio da Ethiopia, Arabia, Percia, e da India. Faço saber, aos que este 

Regimento virem, que tendo consideração a Me representarem os Póvos da 

parte do Sul do Estado do Brasil que por ficar em tanta distancia a Relação da 

Bahia, não podem seguir nella as suas Causas, e Requerimentos, sem padecer 

grandes demoras, despezas e perigos, o que so podia evitar-se, creando-se 

outra Relação na Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que os ditos 

Póvos se oferecião a manter á sua custa, Fui servido mandar ver esta materia 

no Concelho Ultramarino, e no Meu Desembargo do Paço, que se 

conformarão no mesmo parecer; e por desejar, que todos os Meus Vassalos 

sejáo providos com a mais recta, e mais prompta administração da Justiça, 

sem que para este effeito sejão gravados com novos impóstos. Houve por bem 

de crear a dita Relação, á que Mando dar este Regimento, de que foi 

encarregada a dita Mesa do Desembargo do Paço, para se ordenar pelo modo, 

e fórma mais conveniente; fazendo-se por conta da Minha Fazenda, e das 

despesas da dita Relação, as que forem necessárias para a sua creação, e 

estabelecimento (LOPES, 2013, p. 122). 

 

Nessa esteira, percebe-se que a formulação de preâmbulo, em diversas legislações da 

América e estes regramentos têm como fonte a evolução histórica das normas editadas pelos 

colonizadores do Continente Americano, com destaque para Portugal e Espanha, que foram os 

maiores colonizadores do Continente. 
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Em síntese, os preâmbulos são um traço de documentos legais que podem ser rastreados 

até o segundo milênio a.c, que ainda está presente hoje e, em muitos casos, começa com uma 

invocação de Deus, tradicionalmente transmitida da Idade Média. Seu conteúdo aborda o pré- 

estado, através de consenso básico positivo, quase confessional sobre os valores fundamentais 

da comunidade-Estado e refere-se ao passado, presente e futuro de um povo. 

 

3.2 Natureza do preâmbulo 

 

A natureza do preâmbulo é objeto de discussão na doutrina e na jurisprudência, sendo 

diversos os posicionamentos. Alguns entendem que o preâmbulo não possui natureza, outros 

afirmam que tem natureza jurídica, mas não normativa. Há ainda os que argumentam que o 

preâmbulo possui natureza de vetor interpretativo. Do outro lado, alguns entendem tratar-se de 

normas constitucionais e até mesmo norma de justificativa da própria Constituição. 

Sobre a divergência quanto a natureza jurídica dos preâmbulos, importante destacar a 

decisão seguinte da Suprema Corte de Justiça da Colômbia: 

 
Con respecto al valor de los preámbulos constitucionales -dijo la Corte 

Suprema ele Justicia en 1980- se pueden distinguir tres posiciones: la de 

quienes sostienen que el Preámbulo de una Constitución es como su fachada, 

la gran portada por la que se penetra al interior del conjunto normativo y que 

anuncia su estilo político y su carácter jurídico; otra la de quienes ven en el 

Preámbulo un conjunto de principias con fuerza direc-tiva, de manera que se 

configura en ellos una verdadera normatividad supraconstitucional con 

jerarquía superior a la de los preceptos de la Carta que deben ser su desarrollo; 

y una tercera que entiende el Preámbulo como declaración de principias y 

como el sefíalamiento de los fines y motivos que animan al constituyente para 

expedir el Código Superior. Con este último significado el Preámbulo 

representa insustituible referencia para la interpretación de las normas 

constitucionales, a fin de esclarecer sus puntos dudosos y mantener la vigencia 

del espíritu que las inspiro (COLOMBIA, 2019, n.p). 

 

Tendo como parâmetro a referida decisão judicial é possível detectar os diversos 

entendimentos sobre a natureza jurídica dos preâmbulos, que vai desde sua natureza apenas de 

enunciador das normas constitucionais, até a natureza de norma supraconstitucional. Entre os 

dois posicionamentos extremos, conforme já mencionado, encontram-se entendimentos 

intermediários, que destinam aos preâmbulos a natureza de: norma constitucional, indício 

normativo, conjunto de princípios e vetor de interpretação. 

Jorge Miranda (1999, p. 236) estabelece a diferenciação das naturezas dos preâmbulos 

em três grandes linhas: como enunciador das normas constitucionais, de eficácia idêntica aos 
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demais dispositivos constitucionais, da relevância jurídica. Para fins da presente pesquisa 

utiliza-se esta classificação, que sintetiza os entendimentos sobre a natureza do preâmbulo. 

 

3.3 Irrelevância jurídica 

 

Celso Ribeiro Bastos (1996, p. 141) entende que os preâmbulos constitucionais têm a 

função de auxiliar na atividade de assimilação da Constituição pela sociedade: “têm a função 

de facilitar o processo de absorção da Constituição pela comunidade. São palavras pelas quais 

o constituinte procura fincar a legitimidade do Texto. é um retrato da situação de um momento, 

o da promulgação da Constituição". 

Na mesma linha de pensamento é Francisco Cavalcante Pontes de Miranda (1946, p. 

306) que ao elaborar comentários sobre Constituição da República Federativa do Brasil de 1946 

afirmou que o preâmbulo possui natureza de “indicio de determinação normativa”, para o 

referido autor, o preâmbulo é um elemento textual que contribui com o processo de 

determinação “do nexo de sentido de outro texto normativo”, que na presente investigação é a 

norma constitucional. 

Esta afirmação de pouca relevância jurídica do preâmbulo é a tese adotada pela Suprema 

Corte dos Estados Unidos da América, observe-se: 

 
Nenhum dos poderes materiais dos Estados Unidos derivam do preâmbulo da 

Constituição. Não se pode fundamentar nenhum poder para assegurar a 

declaração de constitucionalidade no preâmbulo, todo poder só pode ser 

encontrado, ou adequadamente subsumido, das delegações contidas no 

instrumento constitucional. (EUA, 1905, n.p, tradução nossa). 

 

Para a Suprema Corte dos Estados Unidos da América o preâmbulo apresenta o 

pensamento moral, a formação religiosa, que o elaborador da Constituição opta por apresentar 

antes de iniciar a norma constitucional, ou seja, é apenas uma mensagem ideológica. 

O Supremo Tribunal Federal do Brasil, em 2002, seguindo a mesma linha de 

entendimento da Suprema Corte Americana, decidiu pela tese da irrelevância jurídica do 

preâmbulo. O caso analisado foi sobre a necessidade de repetição nas Constituições dos Estados 

Membros da Federação, da palavra Deus, que está presente no preâmbulo da Constituição da 

República Federativa do Brasil. Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal do Brasil 

entendeu que o preâmbulo possui natureza de posição ideológica do constituinte, sem 

relevância jurídica e, dessa forma, posicionou-se pela determinação de que a palavra Deus, 

prevista no preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil, não é norma de 
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reprodução obrigatória nas Constituições dos Estados Membros da Federação ( BRASIL, 2011, 

n.p). 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho também afirma a total ausência de força obrigatória 

ao preâmbulo, ao escrever sobre o preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, o referido ator afirma que o preâmbulo é apenas um texto destinado a realizar uma 

indicação dos planos, dos objetivos e das intenções dos elaboradores da Constituição: 

 
[...] é inaplicável ao caso brasileiro a doutrina e a jurisprudência francesas que 

dão força obrigatória ao preâmbulo da Constituição de 1946 e ao da 

Constituição de 1958. Com efeito, o preâmbulo da Constituição de 1946, em 

especial, continha normas precisas e não meros princípios. Em conseqüência 

(sic) se podia entender, como se entendeu, que ele traduzisse normas 

obrigatórias (FILHO, 1990, p. 15). 

 
Na mesma linha de pensamento, afirmando os preâmbulos são apenas formas de 

enunciação das raízes, das afeições e da esperança, daqueles que elaboram a Constituição é para 

Peter Häberle (2001, p. 276) “pontes do tempo, exteriorizando as origens, os sentimentos, os 

desejos e as esperanças que palmilharam o ato constituinte originário”. 

Alguns preâmbulos apresentam natureza peculiar, no sentido de indicar, por exemplo, a 

recepção expressa de normas anteriores ao texto Constitucional, que com este não entrem em 

confronto. Neste entendimento, o preâmbulo anuncia o poder político, que é a função de quase 

todos os preâmbulos independentemente da discussão sobre a natureza normativa ou não 

normativa; indica a assunção de novo ordenamento, de natureza originária e também apresenta 

a peculiaridade de recepcionar expressamente normas do antigo regime. 

O principal exemplo desse modelo de preâmbulo, conforme mencionado por Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho é o preâmbulo da Constituição francesa de 1958, que recepcionou 

expressamente a declaração de direitos de 1789 e o preâmbulo da Constituição da França de 

1946: 

 
O povo francês proclama solenemente o seu compromisso com os direitos 

humanos e os princípios da soberania nacional, conforme definido pela 

Declaração de 1789, confirmada e completada pelo Preâmbulo da 

Constituição de 1946. Em virtude desses princípios e da livre determinação 

dos povos, a República oferece aos territórios ultramarinos que expressam a 

vontade de aderir a eles instituições novas fundadas sobre o ideal comum de 

liberdade, de igualdade e de fraternidade, e concebido com o propósito da sua 

evolução democrática (FRANÇA, 1958, n.p, tradução nossa). 
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Verifica-se que o preâmbulo da Constituição Francesa de 1958 há o reenvio à 

normatividade anterior, colocando-o na peculiar situação de norma de aplicação. Importante 

destacar que o preâmbulo da Constituição Francesa de 1958 não é o único exemplo, pois a 

tradição constitucional francesa aponta a Constituição da França de 1946, ou seja, a utilização 

de preâmbulo como instrumento de recepção de outras normas é tradição constitucional. 

 
Ao imediato da vitória obtida pelos povos livres sobre os regimes que tentaram 

escravizar e degradar a pessoa humana, o povo francês proclama novamente 

que todos os seres, sem distinção de raça, de religião nem de crença, são 

possuidores de Direitos inalienáveis e sagrados. Reafirma solenemente os 

Direitos e liberdades do homem e do cidadão consagrados pela Declaração de 

Direitos de 1789 e os princípios fundamentais reconhecidos pelas leis da  

República. Proclama, entre outros, como particularmente necessários aos 

nossos tempos, os princípios políticos, econômicos e sociais seguintes 

(FRANÇA, 1946, n.p, tradução nossa) 

 
Carlos Maximiliano (1948, p. 162) ao comentar a Constituição Brasileira de 1946, 

elenca três elementos de descrição de natureza, tarefas ou funções para o preâmbulo de uma 

Constituição. Para o autor, os preâmbulos são ou servem para: “i) determinar os fins para os 

quais foi elaborada uma Constituição; ii) não são normas, pois não têm caráter dispositivo e 

sim, enuncia-tivo; iii) não têm função mandamental ou ordenadora, mas sim, função 

explicativa e orientadora da interpretação.” Dessa forma é possível verificar que o referido autor 

reafirma a natureza não normativa dos preâmbulos, entretanto, acentua sua função de elemento 

de interpretação e de determinação dos fins da Constituição. 

Alexandre de Moraes se manifesta expressamente sobre sua posição, no que tange à 

natureza dos preâmbulos constitucionais, no sentido de que não se trata de norma 

constitucional. Entretanto, para o referido doutrinador, apesar de não ser norma constitucional 

e, portanto, não prevalecer contra o texto expresso da Constituição, é uma linha mestra de 

interpretação do texto constitucional. 

 
O preâmbulo, portanto, por não ser norma constitucional, não poderá 

prevalecer contra texto expresso da Constituição Federal, e tampouco poderá 

ser paradigma comparativo para declaração de inconstitucionalidade, porém, 

por traçar as diretrizes políticas, filosóficas e ideológicas da Constituição, será 

uma de suas linhas mestras interpretativas ( MORAES, 2009, p. 46). 
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3.4 Preâmbulo com natureza normativa 

 

Em sentido contrário ao decidido pela Suprema Corte Brasileira é Peter segundo o qual 

o preâmbulo é uma verdadeira "profissão de fé", é uma "religião civil" da comunidade política, 

que tem como conteúdo a revelação das posturas valorativas, os mais altos ideais, convicções, 

motivos, em resumo, para Häberle o preâmbulo é a imagem refletida do próprio Constituinte 

Originário (HÄBERLE, 2003, p. 274). 

O preâmbulo exerce a função de recordar, seja para negar ou para reforçar, o passado, 

ou seja, demonstra o tempo que passou, o presente e faz uma perpectiva para o futuro. Neste 

aspecto o preâmbulo revela um vínculo temporal entre a comunidade constitucional atual e a 

anterior, bem como indica os elementos que devem ser imprescindíveis para a formação do 

Estado surgido com a Constituição (HÄBERLE, 2003, p. 274). 

Luís Carlos Martins Alves Júnior é expresso em afirmar que o preâmbulo de uma 

Constituição tem natureza de norma constitucional, que não pode ser modificada por norma 

infraconstitucional, pois ele revela a intenção do legislador, a vontade do Constituinte 

Originário (JUNIOR, 2008, p. 4). 

 

3.5 Natureza jurídica específica 

 

Importante destacar, que apesar do posicionamento adotado pela Suprema Corte 

Brasileira, em 2002, conforme já investigado, nota-se que, que no ano de 2008, em decisão 

sobre o princípio da solidariedade, a Ministra Carmem Lúcia, do Supremo Tribunal Federal 

Brasileiro, atribuiu função normativa específica ao preâmbulo ao estabelecer que o preâmbulo 

da Constituição da República Federativa do Brasil possui natureza de garantia dogmático- 

constitucional, de garantia não apenas de valores abstratamente considerados, mas do exercício 

desses direitos. 

Sobre a natureza jurídica específica dos preâmbulos, importante destacar o 

entendimento do Conselho Constitucional da França, ao analisar a natureza do preâmbulo da 

Constituição Francesa de 1946, entende-se que o preâmbulo possuía natureza de princípios 

gerais do Direito (HAURIOU, 1970, p. 195). 

As disposições do preâmbulo são  mais  que  leis  ou  normatividades;  são  as  

decisões políticas concretas que denunciam a forma política de ser do povo alemão e formam 

o suporte básico para todas as ulteriores normatividades, inclusive as leis constitucionais: “Son 

mas que Leyes y normaciones; son las decisiones políticas concretas que 
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denuncian la forma política de ser del pueblo alemán y forman el supuesto básico para todas las 

ulteriores normaciones, incluso para las leyes constitucionales (SCHMITT, 1982, p. 28). 

Nesse raciocínio, é possível afirmar que houve uma modificação no entendimento de 

alguns julgadores da Suprema Corte Brasileira, que atribuiu ao preâmbulo a natureza de função 

diretiva, com efeito imediato de prescrever ao Estado determinada ação em favor da realização 

efetiva dos valores contidos no próprio preâmbulo (SOARES, 2019, p. 174). 

Diante do exposto, sem ingressar no mérito dos pensamentos expressados sobre a 

natureza do preâmbulo, e apenas em razão de determinação e posicionamento ideológico para 

fins de análise da presente dissertação, entende-se que esses são alguns entendimentos 

doutrinários e jurisprudenciais sobre a natureza dos preâmbulos utilizados nesta investigação. 

Nesse diapasão, importante lembrar que o estabelecimento da natureza normativa ou 

não dos preâmbulos não interfere no objeto desta dissertação, que tem o escopo primordial 

indicar um modelo de preâmbulo para uma Constituição da América Latina, ou seja, a discussão 

sobre a natureza jurídica transcende os interesses desta pesquisa. Entretanto, pela relevância do 

tema, registram-se os diversos posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais, que podem ser 

mais bem investigados, em eventual adoção, pela comunidade jurídica, de um preâmbulo para 

uma Constituição da América Latina. 

 

3.6 A significância e materialidade do preâmbulo 

 

É oportuno reconsiderar a significância e materialidade do preâmbulo na jurisdição 

constitucional, de modo geral. Conforme, exposto, pode-se compreender em muitas 

jurisprudências como texto de irrelevância jurídica, como somente um texto proposto a 

cumprir-se o apontamento das instâncias, os intuitos e propósitos dos legisladores (FILHO, 

1990, n.p) 

Embora seja compreensível os tribunais, de modo geral, nas poucas ocasiões em que a 

questão surgiu, terem concedido pouco efeito substantivo ao preâmbulo, é uma tarefa árdua 

compreender por que não se emprega o preâmbulo como uma ajuda para a construção adequada 

do texto constitucional. Como um recital autorizado para fins da Constituição e a intenção de 

seus autores, o preâmbulo parece bem adequado para desempenhar um papel útil na 

interpretação constitucional; um papel, além disso, que não é de todo incomum ou desconhecido 

(DALMAU, 2011, n.p). 

Vê-se o destino do preâmbulo em jurisprudência constitucional, quando anônimo, bem 

como preâmbulos concedidos com significância interpretativa bem estabelecidas em 
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disposições com preâmbulo como na construção de outros instrumentos jurídicos (PASTOR, 

2012, p. 11-50). De fato, para a interpretação constitucional, dificilmente torna-se interessante 

a observação, no entanto, a menos que o reconhecimento da sua relevância possa ter influência, 

ainda que modestamente, o curso da decisão judicial frente ao dinamismo social, está cada vez 

mais difícil uma interpretação constitucional. 

Ao referir-se à elasticidade de uma Constituição, não se busca endossar a reescrita de 

seu texto em um critério arbitrário dos legisladores, busca-se invocar a analogia do 

desenvolvimento de princípios de direito comum. Observe-se o início do preâmbulo da 

Constituição da República Federativa do Brasil: “Nós, representantes do povo brasileiro...” este 

trecho, bastante comum em preâmbulos, tem uma inclinação para uma retórica diante do 

esforço em expor direitos ou proteções sob a Constituição. Logo, vê-se a linguagem do 

preâmbulo a permitir, à priori, prover a defesa comum. 

O preâmbulo, no entanto, tem desfrutado de uma seara limitada em específicas 

instâncias. Tem sido discutido ou invocado, deve-se notar, porém, que muitos tribunais 

empregam trechos do preâmbulo em um parágrafo de conclusão ou somatório. Dificilmente 

compreende-se necessário para demonstrar a ilusão da alegação de que existe qualquer 

potencial inerente ou geral não mencionada na Constituição para realizar os fins previstos no 

preâmbulo do referido instrumento. Parece perfeitamente evidente que os objetos definidos no 

preâmbulo foram destinados a serem alcançados por meio do exercício dos poderes conferidos 

na Constituição (PASTOR, 2012, p. 11-50). 

Demonstra-se que a irrelevância jurídica de um preâmbulo como uma declaração oficial 

dos propósitos e objetivos da Constituição representa uma ponderação frágil, uma vez que os 

preâmbulos concedidos de forma interpretiva, dos quais servem para articular o objetivo do 

documento e a intenção de seus criadores, pode-se discernir frente à pouca razão para o 

argumento que as suas regras de construção não devam obter o contexto constitucional 

(WOLKMER, 2010. p. 143-155). 

Sobre a significância e materialidade do preâmbulo, os tribunais, de modo geral, buscam 

auxílio na interpretação das disposições substantivas do contrato desde que estas sejam 

ambíguas. Note-se: é fundamental que o princípio de controle de interpretação de uma lei é que 

deve ser dado o significado que o legislador pretendia. Assim, quando o legislativo ergue dentro 

da lei, em si, um guia para a sua intepretação, este guia deve ser considerado pelos tribunais na 

construção de outras disposições da lei que, em si, podem não ser claras. Logo, identifica-se, 

neste viés, que o preâmbulo pode não ser uma fonte independente de obrigações ou direitos e 

sua finalidade pode ser significativa para a compreensão da Lei. 
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Pode-se argumentar que as regras de direito comum de interpretação não têm lugar 

quando se trata da Constituição. No entanto, a interpretação constitucional pode dissemelhar 

dos princípios de direito comum e, por conseguinte, expõe-se divergência de pensamento frente 

a isenção da interpretação constitucional a partir de uma metodologia cuja sabedoria tenha sido 

repetidamente demonstrada em inúmeras adjudicações da Lei (JUNIOR, 2001, p. 330-331). 

A importância de examinar o preâmbulo, com a finalidade de expor a língua de uma 

constituição é admitir discussões jurídicas, no curso normal da administração da justiça, que o 

preâmbulo de uma constituição é uma porta de entrada, e os objetos devem ser empregados 

pelas disposições da constituição. 

Neste ínterim, é passível de discussão que em uma constituição não deva ser dada uma 

atenção igual à intenção dos legisladores, como afirmado no preâmbulo e, por conseguinte, vê- 

se seu auxílio na exposição das disposições em uma constituição. 

 

3.7 Cultura linguística voltada para o cidadão como cultura constitucional 

 

O preâmbulo pode ser considerado como sintonização em um texto constitucional, 

assim como outras obras de arte começam com um prelúdio ou uma abertura. Como uma 

orientação política e cultural para levantar uma linguagem em preâmbulos, o cidadão, portanto, 

deve ser capaz de se identificar com a Constituição e o Governo nela delineados. Assim sendo, 

o preâmbulo deve ser construído em uma linguagem compreensível para o cidadão e deve 

esboçar o consenso básico, até certo ponto evidencia uma parte da cultura (política) de um povo. 

A linguagem vernácula, os conteúdos e formas de preâmbulos  não  estritamente  

legais fazem aparecer as camadas culturais muitas vezes ocultas de uma obra constitucional. A 

cultura da língua de preâmbulos e sua vitalidade na vida cotidiana está relacionada com a 

cultura constitucional de um povo. Logo, o preâmbulo fala, por assim dizer, a natureza da 

Constituição em que foi escrita, reflete a herança cultural e a consciência, bem como as 

experiências da história de um povo, e faz com que qualquer norma constitucional subsequente 

apareça nessa luz cultural específica (JUNIOR, 2001, p. 330, 331). 

O conteúdo cultural de um preâmbulo transmite uma validade mais forte e um tipo de 

responsabilidade mais elevada do que a abordagem jurídica convencional, isto é constitucional, 

seja capaz de reconhecer. Por último, contudo, não menos importante, há uma busca pela 

legitimidade do estado constitucional, juntamente com a identificação mencionada para o 

cidadão. 

O preâmbulo constitucional compreensível para o leigo também desempenha uma tarefa 
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pedagógica muito importante, na qual os cidadãos podem receber, entender e, assim, aceitar a 

constituição abstrata e o estado mediado pelo preâmbulo (ECO, 1976, p. 42). 

 

3.8 Preâmbulo como fundamento e confissão 

 

Os preâmbulos estão cheios de valores, ideais, crenças, desejos, esperanças e 

motivações. O preâmbulo expressa o auto-entendimento do doador constitucional ou, 

teologicamente expressando, a confissão, a fé dos criadores constitucionais. Essa confissão 

remete aos viéses culturais e religiosos, da constituição. Os preâmbulos, de modo geral, se 

referem a verdades religiosas pré-positivas de um Estado, que são antropologicamente inerentes 

a todo ser humano. A constituição é finalmente construída sobre confissões (irracionais) como 

liberdade, igualdade e respeito, circunscrevendo, em certa medida, uma parte da religião civil 

das pessoas em uma comunidade. O objetivo do preâmbulo, portanto, é racionalizar e expressar 

essas verdades da fé, seja na forma secularizada ou aparentemente teologicamente linguística 

(BARROSO, 1999, n.p). 

 

3.9 Preâmbulo como espelho da imagem do homem e do estado 

 

Como preâmbulos, conforme evidenciados nesta investigação, designam valores 

fundamentais e, assim, projetam uma certa ideologia, de certo modo, explícita da comunidade 

Estatal, conclusões indiretas podem ser tiradas da imagem humana e Estatal das fontes 

constitucionais. É comum identificar passagens de preâmbulo que se referem às estruturas de 

Estado mais básicas, tais como, democracia, Estado de Direito, estado de bem-estar social, 

federalismo, liberdade e responsabilidade pessoal. O preâmbulo pode, portanto, também ser 

considerado um reflexo da imagem humana e Estatal de um Estado constitucional. 

 
3.10 Preâmbulo como uma função de ponte no tempo 

 
A elaboração das dimensões do tempo costuma ser encontrada em preâmbulos; seja 

rompendo com o passado sombrio, sejam em tempos gloriosos. O relacionamento com a própria 

história acaba sendo negativo ou positivo ou até exuberante. Os preâmbulos costumam expor a 

história de seu povo de maneira julgadora, refletindo a necessidade humana de visualização e 

identidade históricas. 
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O presente (na época da constituição) e, acima de tudo, o futuro, também são levados 

em consideração pelos preâmbulos, frequentemente combinados com desejos, esperanças e 

visões. A esse respeito, há um rascunho futuro em cada preâmbulo, que às vezes - pelo menos 

na época da constituição - pode mostrar características utópicas. Ao fazê-lo, o preâmbulo 

cumpre o papel de mediador entre desejo e realidade e transporta essa tensão para a política de 

constituição e legislação. Teoricamente, uma constituição anterior poderia prometer em forma 

de preâmbulo, que mais tarde resgataria em forma de artigo jurídico (BELLO, 2003, n.p). 

 

 
3.11 Preâmbulo como uma função agregadora dentro da constituição e o princípio de 

unidade da constituição 

 

Os artigos de uma constituição que seguem o preâmbulo geralmente substanciam partes 

do preâmbulo e, portanto, os transpõem para a forma técnico-legal. Assim, as cifras 

frequentemente usadas em preâmbulos consideram liberdade e igualdade sua realização jurídica 

concreta nos seguintes artigos de direitos fundamentais. Os preâmbulos não são sobre os artigos 

da Constituição, nem são apenas uma decoração festiva da constituição. O princípio da Unidade 

da constituição se aplica, no caso de conflitos entre o preâmbulo e o restante da constituição, 

por exemplo, entre a invocação de Deus e a liberdade de religião, os métodos de interpretação 

testados e comprovados da constituição devem ser aplicados, em particular frente à 

concordância prática (CANARIS, 1996, n.p ). 

Para os países socialistas, por exemplo, observa-se, geralmente, que estes são 

conhecidos por sua  narrativa  com  opulência  barroca2  em  seus  preâmbulos  

constitucionais, através da acumulação de desejos e esperanças, uma vez que as contradições 

insolúveis podem representar ameaças a uma ideologia de lei, logo, identifica-se que 

preâmbulos longos são capazes de “suavizarem” potencialmente a lei. 

No entanto, a lei exige uma restrição à vontade e desejo para o necessário frente a 

credibilidade de seus objetivos garantidores (CANOTILHO, 2004, n.p). 

 

3.12 Preâmbulo como elemento de interpretação 

 

De fato, não é fácil definir as duas expressões no início do estudo, uma vez que uma 

parte dele visa encontrar seu significado. Mas também não parece apropriado, de uma 

 

2 No sentido de monumentalidade das dimensões, pomposo, isto é, uma tendência à nuance decorativa. 
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perspectiva analítica, dissertar sem ter uma ideia aproximada do que será referido, embora 

notando sobre sua natureza provisória nesta parte da análise. 

A interpretação legal é, na forma empregada aqui, delimitar o significado de um texto 

normativo, ou seja, para esclarecer e desvendar o seu significado. É claro que esse significado 

de interpretação jurídica não inclui os vários aspectos que o termo contém, mas, mesmo assim, 

oferece algumas vantagens que recomendam seu uso em um trabalho dessa natureza. 

Primeiro, entender a hermenêutica como um processo intelectual através do qual, com 

base nas fórmulas linguísticas contidas na declaração, é alcançado um conteúdo normativo; isto 

é, passa do "texto normativo" ao seu significado nas "normas". 

Segundo, porque assume algumas características gerais que, levando em consideração 

o objeto de cada interpretação, podem ser aplicadas a qualquer ramo do direito. 

A interpretação constitucional consiste em atribuir significado a um ou vários símbolos 

linguísticos escritos na Constituição. Essa definição, acredita-se que contém os elementos 

gerais da interpretação em geral (significado do processo enunciado), mas aplicada à 

especificidade do objeto, que neste caso é a disposição constitucional. 

Neste tópico, foca-se em duas concepções observadas, examina-se suas técnicas de 

interpretação, os sujeitos chamados a realizar trabalhos interpretativos (interpretação autêntica, 

doutrinária, jurisdicional), os resultados da interpretação, seja esta extensiva, restritiva ou 

evolutiva, têm o intuito de determinar que a jurisdição, como um todo, possua uma ampla 

variedade de técnicas hermenêuticas que servem para executar a tarefa de interpretar as 

disposições legais a serem aplicadas em seu ato diário. 

Vê-se que a aceitação de uma teoria da interpretação jurídica, que pode ser válida para 

os vários campos do direito, não é um ponto pacífico na doutrina. Durante anos, muitos 

estudiosos discutiram se existe uma teoria análoga da interpretação constitucional próxima à 

teoria da interpretação legal; neste debate, pode-se identificar pontos de vista muito variados, 

que podem ser resumidos através de duas correntes de pensamento. O primeiro, apresentado 

por Scialoja (SCIALOJA, 1898, n.p), e, posteriormente adotado por Romano (1950), argumenta 

que os princípios de interpretação se aplicam de maneira diferente em cada ramo da lei, com 

atenção especial à natureza da disposição interpretada; o segundo, desenvolvido pelas ideias de 

Rocco (1933) e Carbone (1951), propõe aglutinar os vários princípios interpretativos em uma 

única teoria hermenêutica, apesar de aceitar a existência de outros princípios particulares que 

servem para interpretar várias categorias de disposições no sistema jurídico. 

Por trás do debate deste viés de duplo modo de interpretar, surgem o de Crisafulli, que 

engenhosamente consegue unir os postulados da interpretação jurídica com os da interpretação 
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constitucional, e faz-se tal junção constitucionalizando o primeiro, ou seja, considerando os 

princípios da hermenêutica jurídico geral como princípios constitucionais. 

A partir das diretrizes dadas pelas construções teóricas sucintamente ilustradas, pode-se 

compreender que elas não podem ser vistas como linhas de pensamento totalmente opostas, 

mas podem ser diferenciadas com base em uma teoria da interpretação jurídica em geral que 

serve de base para a interpretação subsequente, protegendo, assim, a unidade do próprio sistema 

jurídico, bem como a diversidade regulatória inerente a ele. 

A interpretação legal é uma atividade cognitiva que visa reconhecer e reconstruir o 

significado a ser atribuído a formas representativas no âmbito da ordem jurídica, que são fontes 

de avaliações legais (normas legais) ou constituem o objeto de tais avaliações (declarações ou 

comportamentos com relevância jurídica) (BETTI, 1971, p. 87). Especificamente, ao falar 

sobre a interpretação de textos legais (disposições fundamentais, leis, regulamentos, contratos, 

entre outros), "interpretar" significa, por um lado, esclarecer o "significado" de uma palavra 

específica inserida na linguagem jurídica; e, por outro lado, determinar o escopo do texto 

normativo. 

Em relação a este último, a linha de demarcação entre as duas é bastante sutil. No 

entanto, a distinção conceitual é clara, logo, é importante compreender que uma circunstância 

é perguntar sobre o significado das palavras e outra  é  sobre  as  supostas  intenções  do  

autor. Portanto, vê-se um conceito restrito e amplo de interpretação jurídica. O conceito restrito 

é baseado na compreensão de que o trabalho interpretativo pode ser aplicado apenas a textos 

vagos, ambíguos ou confusos. Portanto, de acordo com essa corrente, onde não há dúvidas, ela 

não precisa ser interpretada. 

Em um sentido amplo, a "interpretação" é empregada para se referir a qualquer 

atribuição de significado de uma disposição normativa, independentemente de seu significado 

ser claro ou obscuro, evidente ou discutível, preciso ou genérico (GUASTINI, 2003, p. 2). Isso 

se deve ao fato de que as palavras e as afirmações normativas que as utilizam não têm um 

significado próprio e único; pelo contrário, cada uma delas tem um significado diferente que 

depende da ordem que elas têm dentro de um determinado preceito, ou mesmo, levando em 

consideração o contexto geral da lei ou de outras leis. 

Ressalta-se aqueles que adotam o conceito restrito identificam regularmente 

"disposição" e "norma", nesta corrente, a interpretação legal visa padrões. Por outro lado, 

aqueles que se aceitam como defensores do conceito amplo consideram que, em qualquer 

preceito legal, é possível fazer uma distinção entre "provisão" (texto ou declaração normativa) 

e "norma" (conteúdo normativo). 
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Essa última distinção é indispensável não apenas conceitualmente, mas também para 

fins práticos, uma vez que o operador de interpretação analisa a fonte que ele usará 

(Constituição, lei, regulamento) em relação ao caso que ele deve regular, por exemplo, um 

comportamento e extrai dela a regra que está pronta para ser aplicada. De fato, todo texto 

normativo precisa ser "interpretado". No entanto, leva-se em consideração o fato de que a 

atividade interpretativa é apresentada como mais problemática, dependendo da dificuldade de 

desvendar o significado da provisão, especialmente quando precisa-se escolher entre as 

diferentes regras que podem ser extraídas do mesmo texto normativo; quando o intérprete 

atende a conceitos que têm como função atribuir capacidade e variabilidade adaptativas, 

dependendo do tempo e das circunstâncias; ou quando são apresentados conceitos 

indeterminados que, na maioria dos casos, as leis não definem, portanto, sua determinação 

depende, em grande parte, da tradição ou doutrina jurídica (BETTI, 1965, p. 236). 

Já é consolidado o pensamento que a provisão constitui o objeto da atividade 

interpretativa e a norma como resultado, portanto, nesse contexto, entende-se por interpretação 

jurídica o processo pelo qual um texto normativo de significado ou conteúdo é dotado, por meio 

da escolha feita pelo operador da interpretação. Este último serve para indicar que a atividade 

interpretativa é realizada basicamente por alguns operadores típicos e, dependendo de quem 

está interpretando um texto jurídico, geralmente são assumidos os seguintes tipos de 

interpretação jurídica ( PERALTA, 1994, p. 24): “Interpretação autêntica: existe quando é o 

próprio legislador quem interpreta o texto que emitiu, esclarecendo os termos que utilizou na 

elaboração de uma norma. Esse tipo de interpretação é empregado por meio de uma lei 

sucessiva "lei interpretativa". 

Interpretação judicial: é exercido por qualquer tribunal no exercício de sua função, 

compreende-se que esse tipo de interpretação é uma decisão, uma vez que os julgamentos 

interpretativos dos juízes, sem dúvida, produzem efeitos jurídicos. Há também aqueles que 

estabelecem que a interpretação judicial é orientada para os fatos, porque seu ponto de partida 

não é mais o texto normativo em abstrato, mas para estabelecer se uma determinada suposição 

de fato está ou não dentro do escopo de uma regra em particular, segue-se que a interpretação 

do texto normativo e a classificação da suposição de fato neste tipo de interpretação estão 

vinculadas (PERALTA, 1994, p. 24). 

Interpretação doutrinária: é realizado por pessoas dedicadas ao estudo e exercício da 

ciência jurídica, que realiza uma interpretação constante das regras legais em relação à 

elaboração de conceitos jurídicos, a fim de sistematizar a lei vigente. Duas dimensões podem 

ser feitas para diferenciá-la da judicial. Em primeiro lugar, esse tipo de interpretação é 
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qualificado como uma recomendação dirigida aos juízes para dar a uma disposição um certo 

significado, mas são apenas "recomendações", pois suas propostas podem influenciar a 

orientação jurisprudencial dos tribunais, mas também eles podem não exercitá-lo. Segundo, a 

interpretação doutrinária, com algumas exceções, caracteriza-se por ser orientado para a 

interpretação de textos em abstrato, ou seja, sem levar em consideração nenhuma controvérsia 

em particular (PERALTA, 1994, p. 24). 

Interpretação oficial: ocorre quando um órgão estatal específico, no exercício de suas 

funções, realiza a interpretação do fato jurídico em questão, buscando a norma legal aplicável. 

Interpretação resultante de outras fontes: as interpretações feitas pelas partes no processo legal 

são agrupadas, o que pode ser útil para o órgão habilitado a aplicar a lei em seu processo 

interpretativo, em resposta à resolução do caso em particular. Também pertencem a esse grupo 

as interpretações de natureza jurídica, realizadas pela opinião pública, quando da avaliação   

da lei como um todo ou na sua aplicação em casos específicos (PERALTA, 1994, p. 24). 

Conforme se avança, no processo interpretativo, vê-se que não há solução única e 

exclusiva para cada caso, uma vez que a mesma disposição normativa pode ser entendida de 

maneiras diferentes. Isso não significa que a interpretação esteja imersa em arbitrariedade 

absoluta; mas que, apesar de não levar a resultados sempre iguais ou únicos, devem ter alguns 

parâmetros que o tornem razoável e consistente. 

Para esse fim, vê-se, que ao longo da história do direito, foi expressa a conveniência de 

usar certas técnicas ou métodos de interpretação. Diversas regras foram inseridas nos sistemas 

jurídicos com a intenção de objetivar e sistematizar as modalidades interpretativas. Essas regras 

geralmente se concentram nos códigos civis, especificamente em suas disposições sobre a lei 

em geral. No entanto, algumas técnicas também foram desenvolvidas como produto da 

jurisprudência judicial (critérios de interpretação), ou mesmo os elementos, princípios ou 

critérios legais e extralegais foram redirecionados pela ciência do direito (GUASTINI, 2003, p. 

2). 

Como consequência da postulação dos métodos interpretativos propostos pelos juristas, 

de modo geral, pode-se encontrar uma diversidade ampla frente as abordagens. Nesse sentido, 

é necessário lembrar os chamados métodos clássicos de interpretação formulados por Savigny, 

que argumentaram que a interpretação tinha que ter três métodos: gramatical, isto é, que aborda 

o significado literal do texto normativo, argumentando que as palavras são dotadas de um 

significado específico, que decorre de seu uso comum e das regras de sintax. Histórico, ou seja, 

também chamada de interpretação genética, que usa o raciocínio lógico para alcançar o 

verdadeiro significado da norma. Posteriormente, também acrescenta a sistemática, que trata de 
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interpretar a disposição com base em sua localização nas demais seções do mesmo artigo, ou 

no restante dos artigos da mesma lei, até que atinja todas as disposições que compõem um 

sistema jurídico (SAVIGNY, 1994, n.p). 

Com esses métodos, Savigny consagrou uma visão da lei como um sistema que possui 

seu próprio mundo conceitual que permite desvendar rigorosamente o significado concreto dos 

requisitos legais relevantes em um processo. 

Juntamente com os métodos hermenêuticos de Savigny, mais alguns podem ser 

expostos: tais como a interpretação que geralmente é chamada de "corretiva", que atribui a um 

texto normativo um significado diferente do literal, que só pode ser mais restritivo ou mais 

amplo que o literal, dando origem a dois tipos de interpretação corretiva: a interpretação 

restritiva e a extensa, tem-se a interpretação “apropriada”, que decorre da interpretação 

sistemática. Primeiro, esse tipo de interpretação é usado ao adaptar o significado de uma 

provisão ao significado já estabelecido por outras provisões hierarquicamente superiores. Uma 

interpretação apropriada é feita quando o significado de um texto normativo é adaptado aos 

princípios gerais de direito (GUASTINI, 2003, p.38). 

A interpretação que, segundo a tradição, é frequentemente chamada de "evolucionária", 

é aquela que atribui um significado novo e diferente a uma provisão que historicamente possuía, 

adaptando, assim, os textos normativos às circunstâncias do tempo em que devem ser aplicados. 

Tem-se, também, a interpretação “teleológica”, que busca descobrir os princípios de valor e a 

finalidade que o texto normativo contém. A interpretação "comparativa", também chamada de 

método comparativo, que leva em consideração preceitos paralelos dos sistemas jurídicos 

nacionais, estrangeiros ou internacionais. Esse método, segundo Häberle, é de importância 

transcendental no direito internacional, especificamente no tratamento de direitos fundamentais 

(HÄBERLE, 2001, p. 164). 

Em geral, é o objeto de cada atividade interpretativa que, em essência, justifica sua 

interpretação de acordo com uma metodologia diversificada. O método de interpretação 

constitucional faz sentir sua especificidade, pela confluência de alguns elementos 

interpretativos que, operando em concordância com os outros métodos de interpretação jurídica, 

devem necessariamente ser considerados pelo hermenêutico constitucional. Esses elementos 

substanciais, são: as regras constitucionais da organização, a política, a natureza aberta dos 

textos constitucionais, o fator axiológico e o fator evolucionário. Deve-se notar, antes de 

concluir este ponto, que se os órgãos e instituições que fazem parte da Constituição não se 

adaptarem à realidade, consequentemente, eles se tornariam meras "declarações" que não 
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representariam nada para seus destinatários, o que isso resultaria em falta de eficácia da Carta 

na vida social. 

Ante o exposto, o preâmbulo, ao ser entendido como elemento de interpretação, pode 

ter várias funções. Para começar, identifica-se como elemento basilar de uma interpretação, o 

objetivo educacional de um preâmbulo e esta esfera é uma das seções mais significativas nas 

arenas educacional e pública. À priori, ao contrário da constituição, conforme exposto, 

geralmente um documento muito longo, incluindo disposições complexas, o preâmbulo é 

relativamente curto e está escrito em uma linguagem mais acessível. Ao ser compreendido 

como elemento de interpretação, deve-se levar em consideração sua natureza explicativa que 

especificam as razões da promulgação da constituição, sua raison d'être e ideais eternos. 

Leva-se, também, em consideração em uma interpretação, o caráter formativo de um 

preâmbulo, que constitui um recurso político para a consolidação da identidade nacional e serve 

como um "cartão de visita" nacional, sem negligenciar seu objetivo legal. Esboça-se, portanto, 

uma tipologia de três partes de preâmbulos, sendo a primeira o preâmbulo cerimonial, a segunda 

parte o interpretativo e a terceira parte o substantivo. 

 

3.13 Preâmbulo cerimonial-simbólico 

 

O conceito de um preâmbulo cerimonial-simbólico foi elaborado pela primeira vez  

nas Leis de Platão. Para Platão, as leis pretendem  estabelecer  uma  sociedade  autocontrolada; 

para esse fim, as leis precisam ser virtuosas. Essa virtude é estabelecida no preâmbulo - a alma 

da lei - que define o tom para o povo cumprir livremente a lei. É um veículo através do qual o 

legislador “vende” a legislação ao povo. Como Platão afirmou: [...] como médico “livre”, 

explica a doença do paciente e tenta fazê-lo entender os motivos das medidas a serem 

prescritas, a fim de obter sua cooperação, de modo que o legislador deve explicar e justificar 

suas leis. 

A noção de preâmbulo de Platão pretende justificar a lei, um bom preâmbulo 

convenceria o povo a obedecer à lei, não por causa de sanções civis ou criminais, mas porque 

é uma boa lei. O objetivo do preâmbulo, é mitigar a dureza da lei; uma lei sem preâmbulo 

persuasivo é uma “prescrição ditatorial”. Os preâmbulos de Platão usam termos abstratos e 

invocam ideais poéticos. No entanto, compreende-se, nesta ótica, que eles não são considerados 

parte integrante da lei e, desta forma, não criam direitos ou têm poder interpretativo vinculativo 

(MILLER, 1997, p. 84-101). 
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O preâmbulo da Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, é um exemplo do 

conceito de preâmbulo de Platão por ser persuasivo, simbólico e, geralmente, não possui força 

legal. Um exemplo oposto de um preâmbulo não juridicamente vinculativo, que não tem poder 

de persuasão, é o preâmbulo da Carta Canadense de Direitos e Liberdades. 

O preâmbulo declara que o Canadá “se baseia em princípios que reconhecem a 

supremacia de Deus e o Estado de Direito”. Os tribunais não concederam a força legal do 

preâmbulo canadense, e alguns estudiosos se  opuseram  a  conceder-lhe  qualquer  peso  

legal, entre outros, devido à alegada contradição entre a supremacia de Deus e o Estado de 

Direito e porque o preâmbulo contradiz frente a algumas cláusulas da Carta. Desta forma, pode- 

se identificar que os tribunais, em geral, se referem  ao  preâmbulo  como  uma  “letra  

morta”; outros, descrevem-no como superficial, restringindo as liberdades incorporadas na 

Constituição e não destinadas ao uso mesmo como uma ferramenta interpretativa. 

Uma razão pode ser que o preâmbulo seja curto e carece de detalhes úteis 

significativos. Outra razão pode ser que, diferentemente do preâmbulo de Platão, em algumas 

constituições, o preâmbulo não tem valor persuasivo, isto é, tem-se preâmbulos que não 

oferecem uma explicação persuasiva, conforme o exemplo exposto em que a Carta Canadense 

narra a referência incomum à “supremacia de Deus”. 

 

3.14 Preâmbulo interpretativo 

 

O papel interpretativo dos preâmbulos está  enraizado  na  tradição  do  direito  

comum. Observa-se, de modo geral, quando o estatuto é duvidoso, a proeminência, ou 

preâmbulo, é freqüentemente chamado para ajudar na construção de um ato do parlamento. Vê- 

se também que em alguns casos em constituições, têm-se uma cláusula específica indicando o 

papel significativo dos preâmbulos na interpretação estatutária. 

Esta regra de direito comum permanece efetiva no nível constitucional nos Estados nos 

quais o preâmbulo da constituição incorpora uma estrutura orientadora para a interpretação 

constitucional. Quando existem várias interpretações, os tribunais, de modo geral, preferem a 

opção consoante ao preâmbulo. Por exemplo, a seção 39 da Constituição da África do Sul 

declara que, ao interpretar a Declaração de Direitos, os tribunais “devem promover os valores 

subjacentes a uma sociedade aberta e democrática baseada na dignidade humana, igualdade e 

liberdade”, palavras que aparecem no preâmbulo. O Tribunal Constitucional da África do Sul 

confirmou o  status  do  preâmbulo  como  guia  na  interpretação  da  Declaração  de  

Direitos. Embora o preâmbulo não seja uma fonte independente de direitos, é uma inspiração 
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para esses direitos. Da mesma forma, na Irlanda, os tribunais invocam o preâmbulo para 

interpretar a Constituição irlandesa e como uma ferramenta para orientar a compreensão de seu 

espírito. 

O uso de preâmbulos como ferramenta na interpretação constitucional também é comum 

em sistemas de direito civil. Na Estônia, o preâmbulo, no qual o povo estoniano se compromete 

a “garantir a preservação da nação e da sua cultura ao longo dos tempos”, foi usado pelo 

Supremo Tribunal para confirmar a constitucionalidade de um ato que exige domínio adequado 

da língua estoniana. Como pré-requisito para a eleição para um conselho do governo local. A 

Corte decidiu que dominar o estoniano - a língua oficial do estado - é um requisito legítimo à 

luz do preâmbulo (COELHO, 1979, n.p). 

No entanto, em outro caso, a Suprema Corte declarou que um ato que proíbe os 

estonianos de mudar seu sobrenome estoniano para um sobrenome não estoniano é 

inconstitucional, apesar da disposição no preâmbulo referente à proteção da identidade nacional 

estoniana. Na Macedônia, o Supremo Tribunal da República manteve restrições à liberdade de 

associação política porque certas atividades eram consideradas contrárias ao preâmbulo. O 

Supremo afirmou que uma associação política que nega abertamente o direito à 

autodeterminação da Macedônia é legalmente proibida (POMER, 1994, p. 34). 

Na Ucrânia, a Suprema Corte invocou o preâmbulo para declarar a constitucionalidade 

do uso do ucraniano como idioma do Estado, um ato que exige seu uso por órgãos do governo 

central e local e, consequentemente, restringe bastante o uso de outros idiomas, como o russo. 

Vê-se, por exemplo, que o preâmbulo da Constituição germânica, não goza de força legal no 

direito constitucional alemão (POMER, 1994, p. 34). 

 

3.15 Preâmbulo substantivo 

 

Os preâmbulos também podem ter cláusulas constitucionais juridicamente vinculativas 

e servir como fontes independentes de direitos e obrigações. Na teoria constitucional de Carl 

Schmitt distingue-se "leis constitucionais" "constituição". As primeiras são disposições 

constitucionais que governam o comportamento e estabelecem normas; o último contém o que 

Schmitt chama de "decisões políticas fundamentais". Essas decisões não são leis 

constitucionais, mas o "pré-requisito fundamental de todas as normas subsequentes"; como tal, 

eles definem os objetivos genuínos de uma sociedade. Embora as decisões políticas 

fundamentais possam aparecer no texto da constituição ou não, elas geralmente aparecem no 



38 
 

 

 

 

preâmbulo. De fato, “é um erro típico da teoria do estado da época anterior à guerra interpretar 

mal os preâmbulos como “meras afirmações”, declara Schmitt. Os preâmbulos, em grande 

parte, representam a “constituição” da sociedade, enquanto o “direito constitucional”, conforme 

especificado no corpo da constituição, é apenas “secundário às decisões políticas 

fundamentais”. 

Vê-se um exemplo de preâmbulo substantivo que governa a interpretação constitucional 

e representa a noção de Schmitt de "decisões políticas fundamentais" que pode ser encontrada 

na França. O preâmbulo da Constituição da 5ª República (1958) afirma que o povo francês 

“proclama seu apego aos Direitos do Homem e aos princípios de soberania nacional, definidos 

na Declaração de 1789, confirmados e complementados pelo preâmbulo da Constituição de 

1946.” 

Os legisladores da 5ª República não incluíram uma declaração de direitos na 

Constituição, em vez disso, redigiram um preâmbulo referente à dois documentos anteriores: a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e o preâmbulo da Constituição da 

Quarta República de 1946. O preâmbulo da Constituição de 1958 não gozava originalmente 

força jurídica vinculativa nem foi considerada parte integrante da Constituição (BORGES, 

2003, p.g). 

Em 16 de julho de 1971, o Conseil Constitutionnel reconheceu a força vinculativa do 

preâmbulo como uma fonte legal independente de direitos humanos. Pela primeira vez, o 

Conselho considerou inconstitucional um ato do Parlamento francês por contradizer a liberdade 

de associação, um dos “princípios fundamentais reconhecidos pelas leis da República”. Esses 

princípios fundamentais não foram mencionados em 1958 na Constituição, mas sim no 

preâmbulo da Constituição de 1946. Em decisões posteriores, o Conselho considerou que o 

preâmbulo da constituição de 1946 goza de força legal e constitui uma fonte independente de 

direitos. 

Curiosamente, na época em que foi redigido, o preâmbulo de 1946 não gozava de 

nenhum status legal. Assim, o Conseil Constitutionnel, através de uma referência ao preâmbulo 

de 1946 no preâmbulo de 1958, concedeu efetivamente ao preâmbulo de 1946 um status mais 

alto do que desfrutava anteriormente. Embora não explicitamente enumerados na Constituição 

de 1958, os direitos à greve, liberdade de associação, privacidade, educação, liberdade de 

consciência, liberdade de movimento e processo devido foram todos reconhecidos como 

direitos constitucionalmente protegidos (TRIBE, 1998, n.p). 
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Alguns desses direitos, como a liberdade de associação, nem foram listados no 

preâmbulo de 1946, mas foram incorporados ao afirmar a doutrina dos “princípios 

fundamentais reconhecidos pelas leis da República”, ancorados no preâmbulo de 1946. 

A Índia é outro exemplo que ilustra o crescente uso de preâmbulos na interpretação 

constitucional. O preâmbulo indiano inclui três seções, a declarativa, a de princípios e a 

operacional. Pàra a declarativa, o povo da Índia estabelece a Constituição por meio da 

assembléia constituinte. Para a seção de princípios, o povo da Índia estabelece uma república 

socialista, secular e democrática. Para a seção operacional, o povo da Índia santifica quatro 

objetivos supremos: "Justiça, Liberdade, Igualdade e Fraternidade". O preâmbulo original foi 

adotado em 17 de outubro de 1949 e foi subsequentemente alterado em 1977 com a adição dos 

termos "secular" E “socialista”. Essas mudanças provocaram uma revolução constitucional e 

foram interpretadas desde então para proporcionar formalmente à Índia um caráter social. 

A Suprema Corte da Índia decidiu que o preâmbulo faz parte da Constituição e goza de 

força legal. Os juízes investigaram a teoria dos preâmbulos e seus usos. Alguns até citaram a 

jurisprudência americana e os comentários de Joseph Story sobre a Constituição dos Estados 

Unidos. Conclui-se que o preâmbulo é a chave para entender a Constituição e interpretar suas 

cláusulas. O preâmbulo, juntamente com os Direitos Fundamentais e os Princípios Diretivos de 

Política Estatal - as partes mais importantes da Constituição Indiana - constituem o núcleo da 

constituição. Ao contrário da França, a Índia declarou que o preâmbulo não pode, por si só, 

impor direitos adicionais aos explicitamente estipulados na Constituição. 

No entanto, os tribunais recorrem regularmente ao preâmbulo quando o texto da 

Constituição é vago. Por exemplo, a Suprema Corte se baseou no preâmbulo ao estabelecer que 

as autoridades constitucionais extraem sua força diretamente do povo da Índia, esclarecendo o 

caráter da Índia como república socialista, essas referências são interpretativas, mas sua 

quantidade e extensão indicam um papel mais substantivo do preâmbulo indiano na 

interpretação constitucional (TRIBE, 1998, n.p). 

Um exemplo único de um preâmbulo substantivo aparece no Nepal. O Artigo 116 (1) 

da Constituição do Nepal proclama que “um projeto de emenda ou revogação de qualquer artigo 

desta Constituição, sem prejudicar o espírito do preâmbulo desta Constituição, pode ser 

introduzido em qualquer uma das Casas do Parlamento” Esta cláusula invalida mesmo uma 

emenda constitucional que viola esse espírito do preâmbulo. O Nepal é único não apenas pela 

disposição específica que indica o status legal do preâmbulo, mas também por tomar medidas 

adicionais para proteger o espírito do preâmbulo. 
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O conceito de uma emenda constitucional que é inconstitucional em relação à natureza 

da constituição é encontrado na teoria de Schmitt. Para Schmitt, as leis constitucionais podem 

ser emendadas e até eliminadas, aderindo ao procedimento de emenda da constituição. Decisões 

políticas fundamentais, no entanto, não podem ser alteradas ou eliminadas da mesma  

maneira. "O Reich Alemão não pode ser transformado em monarquia absoluta ou república 

soviética por meio de uma decisão majoritária de dois terços do Reichstag", declarou Schmitt, 

assim como "uma decisão majoritária do Parlamento inglês não seria suficiente para 

transformar a Inglaterra em Estado soviético. Os legisladores não são onipotentes; somente o 

povo, atuando diretamente ou através de uma assembléia constitucional, pode mudar decisões 

fundamentais (WARAT, 1994). 

No Nepal, esse conceito foi influenciado pelo conceito  indiano  de  “estrutura  

básica”. Vários juízes dissidentes na Índia decidiram que o preâmbulo não é uma cláusula 

constitucional regular e, portanto, sua “estrutura básica” não pode ser alterada; representando a 

lei eterna e não pode ser anulada por uma emenda. 

Nos termos de Schmitt, o procedimento de emenda da constituição pode alterar as leis 

constitucionais, mas não a Constituição; uma nova constituição teria que ser criada e aceita. O 

preâmbulo “caminha diante da Constituição”. Portanto, não é apenas uma fonte de direitos e 

poderes, mas também de entrincheiramento (WARAT, 1994). 

Observa-se que esta investigação demonstra o crescente uso de preâmbulos na 

adjudicação constitucional. No entanto, é difícil generalizar em que circunstâncias é provável 

que um preâmbulo possa desempenhar um papel funcional, seja interpretativo  ou  

substantivo. Em alguns casos, os preâmbulos são mais substantivos quando não há uma 

declaração explícita de direitos na constituição, como aqui citado o caso da França. Em outros 

casos, como na Índia, é mais provável que os preâmbulos sejam substantivos quando 

estabelecem normas concretas em vez de ideias abstratas, como felicidade ou amor. 

Por outro lado, quando existe uma lacuna entre o conteúdo do preâmbulo e o texto da 

constituição, como no Canadá, é menos provável que o preâmbulo desempenhe um papel na 

interpretação constitucional. No entanto, voltando a Hans Kelsen, o status legal do preâmbulo 

ainda deve ser considerado funcional. Em princípio, um preâmbulo “geralmente não estipula 

nenhuma norma definida para o comportamento humano e, portanto, carece de conteúdo 

legalmente relevante, compreende-se, portanto, neste viés, que o preâmbulo tem um caráter 

ideológico. 

Contudo, o status legal do preâmbulo depende de vários critérios; entre eles está o seu 

conteúdo. Um preâmbulo pode ter um caráter normativo sempre que “seu significado é 
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estabelecer uma obrigação. Em síntese: uma afirmação cujo significado é estabelecer uma 

obrigação é considerado, portanto, uma norma. 

Uma questão que se coloca é por que um preâmbulo não seria considerado obrigatório 

em primeiro lugar? Por que é exigido daqueles que desejam que o preâmbulo tenha um 

significado legal para defender sua funcionalidade? Em muitos casos, as jurisprudências de 

vários estados prestaram atenção especial ao status legal do preâmbulo e como este pode 

determinar um caso. Em muitos países, não é mais possível tratar o preâmbulo como um 

prefatório, mas sim como um dispositivo da constituição. Os preâmbulos estão desempenhando 

um papel crescente na interpretação constitucional (CANARIS, 1996, n.p). 

Identifica-se que a força do preâmbulo reside não apenas na esfera jurídica, mas também 

em sua função e efeito social. No entanto, assim como os preâmbulos podem promover a 

integração criando uma identidade comum. 

Eles também podem se desintegrar, separando as pessoas e contribuindo para a tensão 

social. Isso ocorre quando um preâmbulo reflete apenas a história de um grupo dominante. Se 

o preâmbulo declara os princípios fundamentais subjacentes à constituição e goza de status 

legal - ou seja, esses princípios não são mais moralidade política ou afirmações históricas não 

vinculativas, se vê a imprescindibilidade de se considerar seu teor (CANARIS, 1996, n.p). 

 

CONSTITUIÇÃO 

 

Delimitados os países que formam a América Latina, conforme os critérios geográficos 

e linguísticos, para estudar os preâmbulos das Constituições dos países da América Latina, faz- 

se necessário conceituar a Constituição. 

 

4.1 Conceituando constituição 

 
Entretanto, conforme mencionado por Celso Riberio Bastos estabelecer um conceito de 

Constituição é uma tarefa muito difícil, haja vista tratar-se de um termo equívoco, nesse passo, 

não se pode atribuir um conceito único, pois ele se modifica, em razão da ótica a partir da qual 

se vai visualizá-la: 

 

Tentar oferecer um conceito de Constituição não é das tarefas mais fáceis de 

serem cumpridas, em razão de este termo ser equívoco, é dizer, prestar-se a 

mais de um sentido. Isto significa dizer que há diversos ângulos pelos quais a 

Constituição pode ser encarada, conforme seja a postura em que se coloque o 

sujeito, o objeto ganha outra dimensão. [...] Exatamente assim ocorre com a 
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Constituição. Não se pode dar um conceito único, pois ela varia conforme a 

ótica a partir da qual se vai visualizá-la (BASTOS, 1996, p. 57) 

 
Dessa forma, o estudo das Constituições, para os fins metodológicos desta pesquisa, é 

dividido inicialmente com um breviário de três etapas e: a primeira, pela utilização do 

termo constituição, com letra minúscula, como aspecto de “elementos que constituem”. A 

segunda, incorporando-se elementos de limitação de poder. A terceira, este sim no viés 

atual, com letra maiúscula, como ordem jurídica fundamental. 

Após o breviário é exposta a tensão entre normas e normalidade das Constituições, a 

Constituição como lei, bem como a Constituição como lei suprema e jurisdicional 

garantida, a Constituição como uma regra rígida, a Constituição como um conteúdo 

material forte padrão, o constitucionalismo e a teoria democrática, a Constituição e o 

sistema regulatório, a produção e sistema das fontes do direito normativo, a Constituição 

como fenômeno social, além de expor a Constituição e interpretação como fenômeno 

normativo manifestado por meio da linguagem e a tarefa hermenêutica para os códigos e 

diretrizes interpretativas. 

 
4.2 Constituição com letra minúscula 

 

Na primeira acepção, o termo “constituição”, com letra minúscula e como simples 

elementos de composição de uma comunidade, englobando elementos políticos, costumes, 

crenças e tradições, é o vocábulo utilizado por Montesquieu, em o Espirito das Leis. Também 

nessa vertente, é escrito de Lord Visconde Bolingbroke (1841, p. 88) 

 
4.3 Constituição como limitação de poder 

 
 

Na segunda linha de entendimento, como instrumento de limitação de poder, e com 

grande influência do pensamento liberal, destaca-se a visão de Karl Loewenstein (1965, p. 127), 

segundo o qual não há ainda uma distinção entre o poder jurídico e político da constituição, 

entretanto, revela-se o surgimento, nesta fase, da palavra constituição como norma de hierarquia 

superior. 

 

 

 

 

 
 

4.4 Constituição com letra maiúscula 
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A terceira fase do termo, neste momento já com letra maiúscula, Constituição, 

entendida, conforme Konrad Hesse (2009, p. 86) no aspecto de ordem jurídica fundamental, 

fixa princípios na perspectiva de garantir a unidade política do Estado. Visa também apontar 

procedimentos que consigam solucionar os conflitos da comunidade e, por fim, que regula a 

produção da unidade política e a atuação estatal criando as bases e determinando os princípios 

da ordem pública. Constituição, sob este ponto de vista, mostra-se como plano estrutural básico, 

que orientado por determinados princípios dão sentido à conformação jurídica de determinada 

comunidade. 

Sobre o surgimento das Constituições como norma fundamental de um Estado, que 

nasce especialmente para contrapor-se ao absolutismo monárquico, reduzindo-se o poder do 

Rei e incluindo o povo como elemento do Estado, é Gilberto Bercovivi: 

 
A questão do primado da Constituição, como norma fundamental do Estado, 

que garante os direitos e liberdades dos indivíduos, foi desenvolvida no 

decorrer do século XIX, com a consolidação dos regimes liberais nos Estados 

Unidos e na Europa pós-revolucionários. O constitucionalismo foi utilizado, 

de um lado, para contrapor ao contratualismo e à soberania popular, idéias- 

chave da Revolução Francesa, os poderes constituídos no Estado. De outro, 

utilizou-se a Constituição contra os poderes do monarca, limitando-os. Dessa 

forma, a Constituição do Estado evitaria os extremos do poder do monarca 

(reduzido à categoria de órgão do Estado, portanto, órgão regido 

constitucionalmente) e da soberania popular (o povo passa a ser visto como 

um dos elementos do Estado). Embora liberais, as Constituições não serão, 

ainda, democráticas. E, mais importante, a Constituição não é do rei ou do 

povo, a Constituição é do Estado, assim como o direito é direito positivo, posto 

pelo Estado (BERCOVIVI, 2004, p. 1). 

 
Sobre o marco inicial da história constitucional contemporânea, com a elaboração e 

publicação da Constituição dos Estados Unidos Unidos da América, haja vista utilização de 

técnica redacional de artigos, texto escrito com indicação da soberania nacional, indicação das 

formas de representação e do acesso e conhecimento de toda a população a este documento com 

natureza de norma fundamental do Estado é Alexandre Walmott Borges: 

 
A Constituição dos Estados Unidos da América, redigida em 1787, marco 

fundador da história constitucional contemporânea, estampa em texto solene 

e sistematizado, a organização estatal, utilizando técnica redacional de artigos, 

subdivididos em seções. A significação do texto escrito vai além do caráter 

solene de sua publicação – forma esta que cristaliza o ato diferenciado de 

produção. Além disso a Constituição indica  o  manar  da  soberania 

nacional, pelas vias representativas, redigidas, catalogadas no documento 

jurídico de conhecimento público (BORGES, 2003, p. 40). 
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Sobre o conceito moderno de Constituição, com letra maiúscula e como norma 

fundamental de um Estado Gisela Maria Bester explica que : Constituição é o “documento 

político-jurídico por excelência de um Estado”, que nos regimes democráticos é redigido, 

aprovado e publicado por uma Assembleia Constituinte eleita pelo povo (BESTER, 2005, p. 

59). 

Já Celso Ribeiro Bastos (2012, p. 63), estabelecendo um conceito de Constituição em 

sentido formal, assim assevera: Constituição é um conjunto de normas legislativas que se 

distinguem das não constitucionais em razão de serem produzidas por um processo legislativo 

mais dificultoso, vale dizer, um processo formativo mais árduo e mais solene 

Sobre a Constituição como representação de norma que está no escalão mais alto de um 

Direito Positivo, tendo como premissa uma ordem jurídica escalonada, em que as normas estão 

situadas em diferentes camadas ou níveis, cuja unidade depende do produto de conexão de 

dependência entre as normas inferiores e superiores é Hans Kelsen: 

 
A ordem jurídica não é um sistema de normas jurídicas ordenadas no mesmo 

plano, situadas umas ao lado das outras, mas é uma construção escalonada de 

diferentes camadas ou níveis de normas jurídicas. A sua unidade é produto da 

conexão de dependência que resulta do fato de a validade de uma norma, que 

foi produzida de acordo com outra, se apoiar sobre essa outra norma, e assim 

por diante, até abicar finalmente na norma fundamental – pressuposta. A 

norma fundamental – hipotética, nestes termos – é, portanto, o fundamento de 

validade último que constitui a unidade desta interconexão criadora. Se 

começarmos por tomar em conta apenas a ordem jurídica estatal, a 

Constituição representa o escalão de Direito Positivo mais elevado (KELSEN, 

1979, p. 310). 

 

Importante destacar que a teoria de Kelsen, não é indene de críticas, haja vista sua 

contradição por estabelecer, em tese, que o pressuposto lógico de validade de todo o sistema 

jurídico é ele próprio, ou seja, é um pressuposto sociopolítico, nesta lógica é Edihermes Coelho: 

 
Ressalte-se que aqui há uma contradição curiosa no pensamento kelseniano: 

o conhecimento jurídico, na teoria pura do Direito, para que possa ter caráter 

científico, deve ser baseado numa estrutura jurídica normativo formal, em um 

sistema jurídico normativo-formal, de fonte estatal. Mas o pressuposto lógico 

de validade de todo o sistema jurídico normativo-formal, ele próprio, é um 

pressuposto sociopolítico! (COELHO, 2001, p. 32) 

 
Outro aspecto de delimitação da presente pesquisa é a opção do pesquisador em analisar 

somente o que a doutrina denomina Constituição Escrita, ou seja, não se fará menção ou análise 

de normas constitucionais que não estejam em um texto unificado denominado Constituição. A 
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diferença entre Constituição escrita e não-escrita se constitui da seguinte maneira: a) 

Constituição escrita é aquela cujas normas são criadas por atos legislativos; b) Constituição 

não-escrita é aquela cujas normas são produzidas por via consuetudinária (KELSEN, 1979, p. 

371). 

É discutível que os vários Estados ibero-democráticos estão atualmente dotados de 

constituições que se caracterizam por serem escritos, codificados em textos regulamentares 

rígidos, com o objetivo de estabelecer-se como padrões com plena eficácia jurídica como regras 

supremas dentro da lei, e que se destinam a organizar, limitar e controlar o exercício do poder 

público, bem como reconhecer e garantir um órgão essencial dos direitos fundamentais para o 

indivíduo. Isso como resultado da ação convergente de uma série de processos históricos, 

culturais e ideológicos/ axiológicos que levaram ao surgimento e consolidação do Estado de 

direito, regra social e o Estado democrático de direito, como um modelo de organização política 

e jurídica. 

 

4.5 A tensão entre normas e normalidade das constituições 

 

Também deve ser reconhecido que a história do constitucionalismo latino-americano 

tem sido caracterizada pela constante tensão entre normas e normalidade, e uma batalha 

contínua para transformar a Constituição em fator real frente à vida social, ao qual é adicionado 

a luta para o estabelecimento e o bom funcionamento dos regimes verdadeiramente 

democráticos. Tudo dentro de um contexto, de modo geral, com fatores preponderantes de 

instabilidade política e desigualdade econômica e social. 

Além disso, o cenário descrito no parágrafo anterior deve ser complementado pela 

ascensão do pacto internacional dos direitos humanos. Desde a segunda metade do século XX 

tem sido desenvolvido um processo de progressão e fortalecimento desse ramo do direito 

internacional, que levou à adoção de vários instrumentos internacionais aprovados e ratificados 

pelos Estados individuais, a fim de reconhecer e garantir a qualquer pessoa sujeita à sua 

jurisdição um conjunto de estimativas de direitos básicos. 

Pode-se compreender que, por exemplo, a questão de uma reforma constitucional, bem 

como sua mutação é em si mesmo é complexo. Ao ser adicionada uma outra análise de fator ou 

elemento, como é o impacto da lei internacional de direitos humanos sobre a reforma e mutação 

constitucional, vê-se que o surgimento e o desenvolvimento do direito internacional dos direitos 

humanos tem envolvido uma mudança substancial na forma como são produzidas, interpretadas 
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e aplicadas as normas legais, incluindo próprias disposições constitucionais. 

O mesmo requer revisão e repensar conceitos fundamentais da Teoria da Constituição, 

como a soberania e direito poder constituinte. Quanto às possíveis inter-relações ou links que 

podem se envolver entre a lei internacional dos direitos humanos e constituições nacionais, 

deve ser reiterado que estes tendem a compartilhar o mesmo nível de regulação e aplicação, 

enquanto que ambos têm o objetivo comum prevêem proteção legal para o ser humano através 

do reconhecimento e garantia de uma direitos básicos fundamentais. 

Mas também, ao mesmo tempo constituições nacionais disciplina e organizar -em sua 

totalidade essencial- o sistema das fontes do direito (como normarum standard), também 

regulam a forma de incorporar a eficiência interna e dar as regras de direito internacional. 

Nesse caso, uma leitura das constituições da maioria dos países latino-americanos 

corrobora que, atualmente, há uma tendência para dispensar um espresso e tratamento 

regulamentar especial para os tratados, convenções ou acordos internacionais sobre direitos 

humanos através de uma ampla gama de métodos ou técnicas. Essas técnicas incluem o 

seguinte: i) concessão de tratados, convenções ou acordos internacionais sobre direitos 

humanos, e incorporada ao direito interno, um lugar de destaque dentro das fontes do sistema, 

ao ponto de se tornar um parâmetro de constitucionalidade (cláusulas hierarquia), e / ou ii) 

impor o dever de interpretar os direitos constitucionalmente reconhecidos consistentes com os 

instrumentos internacionais (cláusulas de interpretação). Através de uma vasta gama de 

métodos e técnicas. 

Por isso, atualmente, na américa latina coexistem várias fontes de produção normativas 

(nacionais e internacionais), que têm o objetivo comum de proporcionar proteção jurídica à 

pessoa humana através do reconhecimento e garantia de uns direitos básicos fundamentais. No 

entanto, a coexistência de diferentes fontes legais, sejam elas nacionais, sejam elas 

internacionais, a partir do qual emanam, por sua vez, as regras legais diferentes podem 

convergir na regulação da mesma situação factual como parte de um propósito comum, coloca- 

se, portanto, o desafio de articular a sua integração ou coordenação adequada. 

Surge, desta forma, a necessidade de harmonizar ou definir a Lei Internacional dos 

Direitos Humanos e o Direito Interno, especialmente das Constituições de cada país. É 

considerada de interesse a questão proposta, enquanto os fenômenos de reforma e mutação 

constitucional relacionam com a possibilidade de modificar o conteúdo formal ou informal das 

normas constitucionais, como as regras fundamentais e primordiais que governam e 

estabelecem a arquitetura básica do aparelho de estado e consagram os valores, princípios e 
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direitos fundamentais que todos devem ser sujeitos a sua performance, logo, todas as 

modificações, sejam elas formais, sejam elas informais, sobre o conteúdo das normas 

constitucionais podem implementar profundas implicações para o desenvolvimento de 

existência comum e a possibilidade do indivíduo a desenvolver seu plano de vida autônoma. 

Pode-se compreender, à priori, que existe uma interação profunda entre o Pacto 

Internacional dos Direitos Humanos e das Constituições latino-americanas, para ajudar um ao 

outro ponto do processo de reconhecimento e proteção dos direitos humanos. O que não 

significa reconhecer que, mesmo assim, em casos isolados, os regulamentos podem gerar 

contradições. Vê-se que a Constituição é parte de um sistema regulatório. Por isso, é apropriado 

considerar como ele se encaixa e opera a Constituição dentro de um tal sistema (FILHO , 2003, 

n.p). 

A primeira abordagem ao fenômeno do sistema jurídico, a partir de uma abordagem 

funcional, é conceber a lei como uma ordem normativa do comportamento humano que 

participa no processo de organização social e, como tal, os seus principais objetivos incluem a 

regulação e coordenação do comportamento dos seres humanos na sociedade, bem como a 

resolução ou a integração dos conflitos que possam surgir no sistema social . Para este fim, a 

lei é organizada como uma estrutura abrangente de regras que têm, como objetivo geral, 

motivando comportamentos, estabelecendo regras que proíbem permitir ou exigir a conduta do 

ser humano (FERRAZ, 2001, 332-333). 

Isto é complementado ou reforçado com o estabelecimento de uma série de mecanismos 

que tentam garantir o cumprimento dessas regras, mesmo através do uso da força. Na verdade, 

se alguma coisa caracteriza os sistemas jurídicos modernos é que eles gostam do monopólio 

legítimo do uso e regulação da força. Assim, mesmo que tenha sido definida por lei como um 

sistema de força, porque, por um lado, é um sistema de regulação cuja singularidade é assegurar 

a conformidade com as suas regras pelo uso da força, e, por outro lado é a própria lei que regula 

as circunstâncias e as condições em que podem ser utilizados. 

A partir de uma abordagem estrutural é geralmente entendido que as regras acima 

referidas não são isoladas, elas formam um tipo de unidade que permite concebê-las como um 

sistema. Identifica-se que o sistema, além do mais, é caracterizado pela natureza dinâmica da 

institucionalização. A lei é um conjunto normativo que está passando por um processo contínuo 

de regras de introdução e exclusão. É também o próprio sistema regulamentar que regula o 

processo de padrões de produção e eliminação, através de instituições que são criadas e 

regulamentadas pela própria lei (BARROSO , 1999, n.p). 
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A constituição cumpre, a este respeito, um papel primordial para a existência e 

funcionamento do conjunto do sistema regulatório, tanto a partir de uma abordagem funcional, 

quanto pelo viés estrutural. 

 

4.6 A constituição como lei 

 

Entende-se que, em primeiro lugar, a palavra Constituição abrange significados muito 

diferentes. Pode-se argumentar, mesmo em um Estado que possua uma Constituição, se ela 

existe em um conjunto de valores, crenças e normas que são compartilhadas por sua população, 

e que estruturam e ordenam, de forma eficaz, a sua coexistência (FERRAZ , 2001, p. 18- 21). 

O termo “Constituição”, nesta investigação, é empregado em um sentido mais restrito e 

específico. É feita referência ao conjunto de normas jurídicas fundamentais e primordiais de se 

governar um Estado, bem como o formulado num texto jurídico por escrito, codificado e rígido 

frente ao seu propósito expresso de organizar, limitar e controlar o exercício do poder, e 

reconhecer e garantir direitos para o indivíduo. O constitucionalismo responde originalmente a 

um esforço para assegurar legalmente as esferas individuais de liberdade e a necessidade de 

articular um novo princípio de legitimidade do poder. É uma expressão da cultura ocidental e, 

em particular, é o produto de uma série de transformações em suas estruturas sociais e políticas 

(FERRAZ , 2001, p. 18- 21). 

Pode-se compreender que uma nação emerge como titular de um poder constituinte 

frente a sua capacidade de definir e redefinir as regras legais básicos ou fundamentais para a 

organização da sua coabitação legal, e seu poder para configurar e reconfigurar um modo de 

governo e seu sistema jurídico. 

 

4.7 Constituição como lei suprema e jurisdicional garantida 

 

A compreensão da Constituição como verdadeiro Estado de Direito, que, de fato, são 

submetidos todos os poderes que, na medida em que o cumprimento pode ser jurisdicionalmente 

garantidos, é devido a vários fatores, incluindo a forma como opera historicamente o poder 

constituinte na experiência latino-americana, de modo geral, como as relações entre os poderes 

que possuem e estrutura federal adotada. 

Vê-se que o princípio da soberania popular não se limita a reconhecer que a posse do 

poder constituinte reside no povo, bem como exige-se a necessidade do exercício direto pela 
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participação popular no ato constituinte. Permitindo a distinção clara entre poder constituinte e 

poderes constituídos por isso, não é possível conceber o exercício do poder constituinte, sem a 

participação direta do povo e sua participação esgotada pela adoção da Constituição, após o 

qual, que agem são os poderes constituídos, que são limitados, ordenados e subjugados pela 

Constituição. Após a intervenção do povo, como titular do poder constituinte, este cede à 

Constituição (CANOTILHO, 2004, n.p). 

Quando é politicamente definido, claro e inequívoco, o poder soberano, sob o princípio 

democrático de que o poder é dado ao povo, conforme a exigência legal imediata da 

Constituição tornar-se lei suprema, esta é uma ação do poder constituinte e essa expressão é 

concentre à vontade popular, porque o desempenho da legislatura termina com a aprovação da 

Constituição (COELHO, 1979, n.p). 

Nesta esteira, identifica-se o garantimento do mecanismo eficaz da supremacia 

constitucional na prática como controle, sujeitando o legislador à Constituição, permitindo, de 

modo necessário, a defesa de sua integridade contra possíveis violações ou contradições. Logo, 

o papel do Poder Judiciário representa um instrumento de controle da legislatura e dos direitos 

nela consagrados. Há uma distinção clara entre poder constituinte e poder constituído e 

desconfiança da legislatura, e estes estabelecem as medidas necessárias para se resolver o 

máximo do princípio da supremacia constitucional e do instituto de revisão judicial das 

condições de constitucionalidade (WARAT , 1994, n.p). 

O que é interessante notar, é que, gradualmente, as constituições, de modo geral, foram 

reforçadas e consolidadas pelo princípio da supremacia constitucional. Neste viés, a noção de 

que a Constituição, como elemento que emana do órgão regulador poder constituinte não 

consiste apenas das regras básicas que governam um Estado, mas também, eles são normas 

legais genuínas com força jurídica integral e coragem suprema legal. O que normalmente é 

complementado por um sistema de controle judicial de constitucionalidade, a fim de fortalecer 

o valor normativo da Constituição e garantir a sua supremacia sobre outra legislação. 

 

4.5 Constituição como uma regra rígida 

 

A noção de que a constituição pode prever e regular a sua transformação, por meio de 

processo especial e solene inserido no mesmo texto constitucional, que é caracterizado por mais 

complexo do que os procedimentos comuns legislativos, também surge do progresso do 

constitucionalismo (MAXIMILIANO, 1979, n.p). 
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A distinção clássica entre constituições flexíveis e rígidas pode ser exposta entre as 

constituições antigas e as constituições modernas. Observa-se que as constituições antigas são 

produtos naturais, assimétricas tanto na forma como no conteúdo, e consistem em um conjunto 

de certos decretos ou estipulações de datas diferentes e, possivelmente, de várias fontes, 

intercaladas ao longo com as regras habituais baseadas unicamente no costume ou precedente 

mas, na prática, eles são considerados como de igual autoridade (FREITAS, 1995, n.p). Já para 

as constituições consideradas modernas, identifica-se que são obras de uma arte consciente, isto 

é, elas são o produto de um esforço deliberado pelo Estado, que estabelece uma vez por todas 

um corpo de disposições coerentes, segundo a qual e para o qual o Governo tem que estabelecer 

e governar (MAXIMILIANO, 1947, n.p). 

Referindo-se à classificação acima entre constituições flexíveis e rígidas, pode-se 

compreender que os critérios para essa classificação das constituições podem ser encontrados 

na relação de cada lei ordinária de uma Constituição e a autoridade ordinária que dita. Em tais 

casos, a palavra Constituição refere-se apenas aos estatutos e costumes do país que determinam 

como e disposições de seu sistema político (DALMAU, 2011, n.p). 

Em vez disso, as Constituições legais estão acima de outras leis que regem um país. O 

instrumento, ou instrumentos com que estão contidos nessas constituições não vêm da mesma 

fonte como outras leis, é promulgada pelo procedimento diferente e tem maior resistência. Sua 

proclamação não é para a autoridade legislativa ordinária, mas a qualquer pessoa ou empresa 

ou poder especial superior. A constituição pode ser suscetível a mudanças, que entrarão em 

vigor somente por essa autoridade. Quando qualquer das suas medidas colide com outra lei 

ordinária prevalece primeira e a lei ordinária deve ceder (WOLKMER, 2010. p. 143-155). 

Compreende-se que em um Estado que tem uma constituição rígida, todas as leis são a 

mesma categoria e têm a mesma força. Além disso, somente haverá uma autoridade legislativa 

competente para aprovar leis em todos os casos e em todas as disciplinas. Mas em um Estado 

cuja constituição pertence ao conceito moderno, coexistem dois tipos de leis, que se distinguem 

pela superioridade e força que eles têm sobre as outras. Da mesma forma, existem duas 

autoridades legislativas, maior e com poderes para legislar sobre qualquer assunto e outro 

inferior, cuja autoridade legislativa precisa exercer autoridade superior conferido o direito e 

fazer a função (DALMAU, 2011, n.p). 

O ponto essencial nesta discussão é que em estados que têm constituições flexíveis, as 

principais leis e os chamadas Constituição básica, têm mais de hierarquia frente às leis 

ordinárias e não podem ser modificados pela autoridade legislativa ordinária. Logo, as 

constituições dos tipos mais antigos podem ser chamadas de flexível, porque elas têm 
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elasticidade para se adaptarem e alterarem as suas formas sem perder suas principais 

características. Vê-se um esboço de procedimentos de reforma, apresentadas no caso de uma 

Constituição rígida (WOLKMER, 2010. p. 143 - 155). 

O primeiro método é dar esta função do legislador, mas com condições que exigem que 

se trabalhe em uma maneira especial e diferente da utilizada na aprovação das leis ordinárias. 

Por exemplo: (I) pode ser necessário quórum de membros fixos ao levar em consideração as 

alterações; (II) pode ser necessária um mínimo de votos da maioria para realizar a alteração; 

(III) pode ser necessária a dissolução da legislatura para que as alterações realizadas em uma 

sessão possam submeter ao julgamento dos eleitores em uma eleição geral, e, em seguida, 

aprovar ou descartá-las pela nova legislatura. O segundo método é criar uma corporação 

especial para o trabalho de revisão. O terceiro método é submeter as alterações propostas para 

uma série de autoridades secundárias ou locais para aprovação. Este procedimento é 

particularmente adequado para uma Confederação. O quarto método é submeter as alterações 

à votação direta do povo (WOLKMER, 2010. p. 143 - 155). 

Tal como indicado acima a derivação, pode-se argumentar que as constituições flexíveis 

preliminarmente são aquelas que podem ser modificados pelo processo legislativo ordinário e 

as constituições que são rígidas estabelecem um procedimento diferente. 

Devido ao exposto, e no caso específico das constituições rígidas, pode ser definida 

como atividade de regulação de uma reforma constitucional implantada para emendar a 

Constituição, nomeadamente através de procedimentos legais, implicando que a própria 

Constituição estabeleça, expressamente e diferenciadamente, o remédio legal a ser observado e 

o conjunto de requisitos que devem ser cumpridos para produzir normas legais adequadas para 

alterar a Constituição. 

Alteração pode ser para adicionar, excluir ou substituir algo no texto que existe quando 

operado a reforma. Mas, também, no caso de uma Constituição rígida, a reforma aparece como 

uma atividade regulatória formalmente diferenciada. Estas atividades, geralmente, envolvem 

um maior grau de dificuldade e permite uma distinção formal entre normas legais e 

constitucionais comuns. 

Do que o indicado acima, pode-se concluir que a reforma constitucional reflete a 

intenção de planejar e organizar a Constituição em seu processo de transformação. No entanto, 

isso não deve prejudicar a leitura estimativa que a reforma constitucional é limitada ou esgotada 

por ser um mecanismo para a mudança constitucional, em seguida, pelo menos no caso de 

constituições rígidas, preponderantemente envolve uma defesa da constituição. Que, apesar de 

possível evolução e adaptação do texto constitucional também visa reforçar a estabilidade do 
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padrão. À qual se acrescenta a possibilidade de ligar o processo de reforma constitucional com 

a proteção da supremacia constitucional. Em relação a este ponto, pode-se destacar algumas 

funções tradicionalmente atribuídas à doutrina da reforma constitucional (WOLKMER, 2010. 

p. 143 -155). 

Garantia de sobrevivência: alega-se que a vida evolui e a Constituição tem de se 

adaptar a vida. A Constituição é sobreviver como um fator real de gerir a vida de uma 

comunidade, não abstraindo da mudança histórica e deve ser capaz de reagir às mudanças 

contínuas que gera vida em sociedade, mesmo que a legislação tenha que se atentar frente à 

confirmação das formulações originais e observar se estas respondem ou não às aspirações e 

necessidades das pessoas. A Constituição é incapaz de mudar risco de adquirir um caráter 

puramente nominal ou reduzido a uma situação de violação generalizada. Como a Constituição 

estabelece que deve fornecer um mecanismo adaptativo para mudar, sem a qual seria ou poderia 

se tornar-se inutilizável assim como uma ferramenta de auto direção política da sociedade 

(WOLKMER, 2010. p. 143 -155). 

Assegurando a estabilidade: não obstante o trecho acima, é também argumentado que 

tal capacidade ou modificação restrita deve ser modulada em resposta ao papel desempenhado 

pela Constituição como um complexo regulador fundamental de um Estado. Note-se que, se 

esta é a base da organização do Estado e seu sistema jurídico, então, goza-se de estabilidade e 

sua permanência é assegurada, a menos que haja um consenso amplo e maduro sobre a 

necessidade de mudança, como resultado de uma profunda discussão. A rigidez constitucional 

busca precisamente essa estabilidade garantida constitucionalmente, impedindo alterações 

precipitadas sem aviso prévio, caprichosas, ou disfuncionais, bem como simples cíclicos 

impulsionados por caprichos pessoais. 

Supremacia garantia: a rigidez constitucional geralmente também precisa ser associada 

com a garantia da supremacia constitucional. Considera-se que a rigidez é condição necessária, 

mas não suficiente, da supremacia da Constituição, ou seja, preza-se por sua superioridade 

hierárquica sobre a lei e o resto do sistema jurídico. Contudo, também pode-se compreender 

que a rigidez e a supremacia são diferentes institutos, embora na prática constitucional 

geralmente coexistam em defesa da Constituição. Vê-se, a rigor, se a rigidez constitucional e 

supremacia da Constituição são diferentes e são institutos independentes, então uma 

constituição flexível também pode ser norma suprema, uma vez que não é a rigidez, mas a 

exigência de que qualquer reforma ser expressa, para assegurar a supremacia da Constituição. 

Logo, uma Constituição quando flexível também tem precedência sobre as leis e podem ser 

reformadas, desde que a Constituição não seja alterada por qualquer lei, mas por uma lei 
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específica para a reforma constitucional. 

Por isso, acrescenta-se o fato de que tal rigidez, que hoje tende a ser considerada uma 

característica essencial (ou pelo menos quase universal), frente ao conceito de Constituição, 

pode-se levar a uma justificativa precisa sobre a necessidade de defender e garantir certos 

valores fundamentais do constitucionalismo 

 

4.8 Constituição como um conteúdo material forte padrão. 

 

Conforme exposto, o constitucionalismo responde inicialmente a um esforço para 

limitar o poder e garantir às pessoas um campo inalienável de liberdade. Sua primeira 

decantação é a regra Liberal de Direito, em que a pessoa reconhece uma riqueza de direitos 

naturais e inatos que garantam uma esfera de liberdade individual dentro e contra um estado 

limitado, e no qual várias técnicas são consagradas ou princípios de natureza jurídica que 

buscam, em última análise, limitação e controle de poder do Estado, tais como os princípios do 

Estado de Direito, a separação dos poderes. Quanto a esse ponto, e como um resultado das 

teorias acima mencionados contrários e racionalista, uma relação inseparável entre os direitos 

humanos naturais e inatos surge na existência do Estado, uma vez que apenas a criação e o 

funcionamento do Estado justificam se constitui uma garantia efetiva de tais direitos. Direitos 

nos quais o conteúdo corresponde à concepção do próprio ser humano do individualismo 

(PASTOR, 2012. p. 11-50). 

Compreende-se, portanto, que, embora a rigidez não seja um pré-requisito para 

assegurar o instrumento de supremacia constitucional, hoje é um elemento absolutamente 

generalizado do constitucionalismo, o que se justifica plenamente na defesa da Constituição e 

os valores fundamentais do constitucionalismo. 

Assim, a Constituição é apresentada como um personagem autóloga padrão porque 

exclui-se da regra que a nova lei revoga o antigo, haja vista que pode ter novas leis que 

contradizem e se opõem ao texto de uma constituição antiga, mas principalmente a hierarquia 

normativa prevalece. É a Constituição que estabelece as regras para a sua própria alteração e 

órgãos chamados ao cumprimento da correção (WOLKMER, 2010. p. 143 -155). 

O que implica: (I) princípio do Estado de Direito: os indivíduos só são obrigados a 

submeter-se à lei e a autoridade que têm a sua origem e legitimidade na lei de realização como 

racional da vontade popular expressa através de um corpo de representação popular escolhido 

livremente; (II) o princípio da Separação dos Poderes: a forma de controle biológico de energia, 
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o que exige uma estrutura de estado consiste em organismos funcionalmente distintos e 

independentes entre si, incluindo a distribuição das potências e das funções públicas, de modo 

a que a sua concentração é evitada e assim, faz com controle recíproco de modo que a energia 

é para limitar a potência; e (III) o princípio da Legalidade: administrações e autoridades 

públicas estão sujeitas à lei e do sistema jurídico em geral (WOLKMER, 2010. p. 143 -155). 

Estes direitos incluem o direito à vida, à propriedade e liberdade, incluindo, como 

concreções, liberdade de consciência, de opinião e de expressão e processuais salvaguardas 

especialmente o direito de defesa, presunção de inocência e do princípio da legalidade e 

algumas dimensões da igualdade formal. 

Ao qual é adicionado aos processos referidos revolucionários liberais-burgueses são 

determinados e condicionados pelo surgimento do capitalismo e o surgimento de uma nova 

classe social, que começa a defender a limitação do poder do Estado, para salvaguardar o livre 

desenvolvimento da sua atividade econômica na busca de sua participação na gestão dos 

assuntos políticos. 

Na medida em que afirma que as declarações e constituições dos séculos XVIII e XIX 

recolheu os direitos do homem burguês, a fim de garantir um ambiente de autonomia para o 

progresso do comércio, economia de mercado e o desenvolvimento de seus empreendimentos 

econômicos, vê-se que o papel do Estado é garantir a coexistência das liberdades e o 

desenvolvimento das forças individuais e capacidades para que todos possam atingir seus 

próprios fins (DALMAU, 2011, n.p). 

Ressalta-se que o constitucionalismo desta primeira fase foi caracterizada pelo medo 

liberal da democracia e, em particular, o medo da burguesia para estender o direito de governar 

todos os membros da sociedade, incluindo aqueles sem qualquer preparação ou propriedades. 

 

4.9 O constitucionalismo e a teoria democrática 

 

A teoria democrática defendida por uma alocação para o assunto da maior capacidade 

possível dar-se regras; defende um entendimento do indivíduo como sujeito soberano, capaz de 

governar a si mesmo (SOARES, 2017, p. 312-330). Mas a teoria democrática está ciente de que 

qualquer exercício de poder público traz consigo uma restrição de liberdade e autonomia 

individual. O conceito de poder público é sinônimo com a ideia de heteronomia e, portanto, 

oposto da noção de autonomia. A lei restringe a liberdade que deve ser obedecida. A principal 

sensação de liberdade é negativa precisamente a faculdade que tem o indivíduo de auto- 

determinar o seu comportamento, para escolher se quer ou não agir, e escolher um curso de 
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ação entre todos possível (WOLKMER, 2010. p. 143 – 155). 

Portanto, a sociedade livre é aquela em que a pessoa mantém a sua autonomia, logo, em 

comparação, a teoria democrática visa criar um modelo de parceria baseada na última ideia. É 

mitigar a extensão da heteronímia implícito no exercício do poder político, proclamando que o 

indivíduo tem o direito de participar na tomada de decisões públicas. A ideia por trás dessa linha 

de pensamento diz que o homem permanece autônomo, se deve obedecer às decisões públicas, 

e que são especificadas na lei são as suas próprias decisões. 

Além disso, essas primeiras manifestações do constitucionalismo foram enriquecidas 

por um processo de reconhecimento de novos direitos para o desenvolvimento econômico, 

social e cultural. Isso como resultado de conflitos de classe que surgem ao longo do século XIX 

e no primeiro terço do século XX, e particularmente pelas exigências de caráter socioeconômico 

feitos pelo proletariado, que se tornou uma proeminência histórica e consciência de classe que 

se vê ao longo do processo de industrialização (FREITAS, 1995). 

Estes novos direitos não começaram a partir da concepção da própria lei ser racionalista 

natural humana e da ideologia liberal, como um racional, universal, imutável e intemporal, sem 

diferenças ou necessidades particulares que tiveram que simplesmente garantir uma esfera de 

liberdade e igualdade formal. 

Pelo contrário, esses direitos refletem uma nova concepção do ser humano, que é aceito 

como sendo de carne e osso, inserido na história, com deficiências reais e condições sociais 

eficazes de desigualdade. É parte do reconhecimento da existência de bens que nem todas as 

pessoas podem alcançar com o desenvolvimento de seu potencial individual e, ainda, sua 

diversão é essencial para desfrutar de uma existência que é considerada como digna. Assim 

determinadas contra deficiências e necessidades reais, por sua vez, por situações de 

desigualdade social de forma eficaz e economicamente, os direitos sociais, econômicos e 

culturais têm como objetivo criar as condições essenciais e indispensáveis para garantir a todos 

uma vida digna através da satisfação de determinados requisitos mínimos de vida. 

Observa-se que os direitos são fortemente ligados aos valores da igualdade e 

solidariedade, entre os quais podem incluir o direito à educação, o acesso à cultura, ao trabalho 

em condições decentes, saúde, saúde, segurança social e habitação. 

Dado esse novo modelo de Estado que assume, como resultado, são construídas as 

funções de redistribuição da riqueza e correção das desigualdades. Assim, a constituição 

procura garantir, a qualquer pessoa, um nível mínimo de bem-estar social, econômico e cultural. 

Tudo isso em resposta à ideia de dignidade humana como valor supremo, que afeta o 

funcionamento do Estado, e ressalta-se que a Constituição requer programação para servir à 
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obtenção de condições de vida dignas para todos os indivíduos, e visa-se, portanto, alcançar a 

realização de uma ideia igualdade. O trânsito da regra Liberal de Direito para o Estado de 

Direito é assim feito. Reconhece-se e protege-se os direitos herdados do constitucionalismo 

liberal clássico, a fim de salvaguardar, em favor do proprietário, um nível irredutível de auto- 

realização e livre desenvolvimento da sua personalidade. 

No entanto, é também reconhecido que esses direitos legítimos incentivam a intervenção 

do Estado, a fim de garantir a todos os indivíduos, o seu exercício efetivo. Além disso, o 

reconhecimento generalizado dos direitos econômicos, sociais e culturais é atribuído como 

resultado do acima exposto, ou seja: o Estado deixou de ser um mero fiador ou assistente de 

iniciativa privada a assumir um papel cada vez maior na organização e direção da vida social e 

econômica, a fim de participar ativamente na realização do bem-estar individual e social. Ao 

qual é adicionado a universalização dos direitos políticos (FILHO, 2003, n.p). 

Como resultado do acima indicado, as atuais Constituições incorporam uma agenda 

política abrangente e ambiciosa, que inclui um sistema complexo de direitos civis, políticos, 

econômicos, sociais e culturais, bem como um conjunto denso de valores, princípios, objetivos 

e diretrizes, determinar a direção futura e ação do Estado, visando garantir que a pessoa tenha 

o gozo de vida mínimo que permite a sobrevivência do indivíduo de acordo com sua dignidade 

como ser humano, bem como o livre e pleno desenvolvimento de sua autonomia e potencial, 

além de sua plena participação na decisão e controle das decisões públicas. 

Logo, vê-se que as constituições atuais, em geral, são caracterizadas por sua força 

reguladora ou de ligação (ou seja, como qualquer outra regra, a Constituição incorpora a 

alegação de que a realidade está em conformidade com o que ela prescreve), bem como as 

constituições, de modo geral, são caracterizadas por suas supremacias ou superioridades 

hierárquicas no sistema de fontes, isto é, a Constituição não é apenas uma norma, mas é a lei 

suprema e isso significa que determina a validade de todos os outros componentes do sistema 

legal, além de apreciar as garantias judiciais, se existem órgãos e procedimentos para depurar 

ou sancionar sua violação. Compreende-se, também que as constituições atuais, de modo geral, 

são caracterizadas por seu conteúdo material, isto é, além de regular a organização do poder e 

as fontes do direito, a constituição também tem um forte conteúdo substantivo -incluindo uma 

ampla gama de direitos (WARAT, 1994, n.p). 

Identifica-se que a norma constitucional atual do direito é caracterizada pelo fato de 

que o sistema de regras que os padrões de produção estabelecem constitucionalmente consiste 

em não somente de regras formais, mas, também, de regras substanciais, tais como o princípio 

da igualdade e dos direitos fundamentais, que variadamente limitam e vinculam a legislatura, 
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excluindo e impondo padrões de conteúdo. 

Essa dimensão material da norma constitucional da lei traduz em dimensão substancial 

da própria democracia, uma vez que a constitucionalização rígida desses direitos serve para 

enxertar uma dimensão substancial não só na lei, mas também na democracia. 

Observa-se que uma tal concepção da validade das regras da norma constitucional de 

direito e, ao mesmo tempo, a relação entre a chamada "democracia política" e "democracia real" 

se reflete em um reforço do papel da jurisdição. Indica-se que essa diferença de padrões e a 

incorporação dos direitos fundamentais a nível constitucional, altera a relação entre o juiz e a 

lei e atribuído à jurisdição de uma função de garantia do cidadão contra a violação de qualquer 

nível de legalidade parte das autoridades públicas. 

Como resultado, a interpretação judicial da lei é sempre um juízo sobre a própria lei, o 

que corresponde ao juiz juntamente com a responsabilidade de escolher os únicos significados 

válidos, ou seja, compatíveis com os direitos constitucionais e fundamentais substanciais 

estabelecidos pelo mesmo. 

Vê-se, como sujeito o juiz à Constituição, e, consequentemente, no seu papel de 

garantidor dos direitos fundamentais constitucionalmente estabelecidos, é o fundamento 

principal atual da legitimidade da jurisdição e independência do sistema judicial dos outros 

ramos, legislativo e executivo, mesmo ou precisamente porque os poderes, os direitos 

fundamentais em que a democracia se baseia estão garantidos para todos e cada um de maneira 

incondicional. 

 

4.10 Constituição e sistema regulatório 

 

Ao se analisar as principais características que atualmente compõem a maioria das 

Constituições, em especial, para as Constituições Latino-Americanas, no âmbito do 

constitucionalismo democrático, examina-se em maior detalhe a relação entre o impacto da 

Constituição em relação ao problema da determinação e identificação de leis e regulamentos 

sobre o fenômeno da produção (SANTOS, 2011, p.116). 

Pode-se afirmar que os sistemas jurídicos contemporâneos são caracterizados por 

sistemas de regulação dinâmicos e hierarquicamente institucionalizados. Isto implica que o 

conjunto de regras que compreende uma dada lei constituem um sistema, logo, existe alguma 

relação entre os seus diferentes elementos; bem como possui um viés dinâmico, isto é, sujeito 

a uma mudança contínua na composição; além de ser institucionalizado, ou seja, o próprio 

sistema regula a produção (introdução) ou deleção (remoção) de elementos de matriz. Ressalta- 
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se, também o viés hierárquico, ou seja, os vários componentes podem ser mostrados como 

dispostos em diferentes níveis ou intervalos. 

Quando se diz que a lei é um sistema normativo, que busca resgatar a ideia de que as 

normas legais não existem isoladamente, mas, pelo contrário, são agrupados e integrado como 

um conjunto de regras, que se destinam a operar como ideal regulador, ou seja, na forma 

harmonicamente estruturada, como uma unidade coerente, afeta-se tanto o processo de 

produção normativa, quanto o processo de sua aplicação e interpretação. Isto de acordo com 

critérios de validade, gestão e coordenação. Para entender melhor essas declarações, é útil 

distinguir entre as funções diretas e indiretas da lei, funções diretas são aquelas cuja realização 

é assegurada através da obediência e cumprimento da lei, desta forma, se faz necessário o 

comportamento ou atitude adicional por sujeitos que se destinam normas legais. Assim, por 

exemplo, restringir o uso da violência é uma função direta da lei, uma vez que é alcançado 

quando as disposições penais relevantes são obedecidas (PASTOR, 2012. p. 11-50). 

Enquanto isso, as funções indiretas são aquelas cuja realização são atitudes, 

sentimentos, opiniões e modos de comportamento, logo, compreende-se que não são a 

obediência ou aplicação das disposições legais, mas que se segue a partir do conhecimento da 

existência de tais disposições ou conformidade a lei ou a aplicação. Pode-se citar, por exemplo, 

incutir determinados valores morais na população (FILHO, 2003, n.p). 

Funções diretas podem ser dividida, por sua vez, em funções primárias e secundárias. O 

principal afeta a população em geral e entre os seus objetivos, impedindo o comportamento 

indesejável para obter o comportamento desejável. Provendo meios para a realização de acordos 

privados entre os indivíduos. Em vez disso, as secundárias são necessárias para a manutenção 

e funcionamento do sistema legal, garantir a sua adaptabilidade, sua eficácia e uniformidade e 

operação ininterrupta. Tais funções têm a ver com a possibilidade de que os sistemas legais 

podem operar continuamente, adaptando às mudanças sociais, mantendo a sua eficácia. Pode- 

se falar de duas funções secundárias (DALMAU, 2011, n.p), sendo a primeira de estabelecer 

procedimentos para mudar a lei, isto é, a lei regula a sua própria criação de organismos e 

procedimentos instituindo para modificação. Já a segunda a de regular a sua própria aplicação, 

ou seja, a lei regula a sua própria aplicação para criar e regular o funcionamento dos tribunais, 

polícia, sistemas prisionais, vários órgãos administrativos e executivos, etc. 

Tal abordagem se conecta ou se relaciona com a classificação das normas legais. Apenas 

uma comunidade pequena e muito coesa poderia viver em um regime que possua apenas regras 

de obrigação, chamado regras primárias e entendida como regras prescritivas de obrigação e 

proibição dirigida aos cidadãos. 
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Esta forma simples de controle social seria falho por três razões (DALMAU, 2011, n.p), 

sendo a primeira delas a falta de certeza, logo, as regras observaram que o grupo não vai formar 

um sistema, mas são simplesmente um conjunto de diretrizes e critérios para a conduta 

separada, sem qualquer marca de identificação comum. A ausência de tais critérios de 

identificação irá gerar muitas dúvidas sobre se ou não certas orientações são grupo diretrizes, 

ou o alcance de algumas destas orientações. 

Já a segunda razão permeia a compreendão da natureza estática das regras, assim sendo, 

neste grupo social, não haverá mecanismo capaz de se adaptar deliberadamente as regras para 

situações novas e em mudança, eliminando as velhas regras e introduzindo novos. Para a 

terceira razão, vê-se a ineficiência da pressão social difusa para impor regras, logo, sempre 

haverá argumentos sobre se uma regra de obrigação foi violada ou não, e tais disputas 

continuarão indefinidamente a menos que haja um corpo especial com poderes para resolver 

definitivamente e com autoridade a disputa. Isso fará com que as regras de obrigação tendem a 

regular o comportamento de forma ineficiente. 

Assim, pode-se compreender que a lei é um sistema regulatório complexo, constituído 

de normas de qualidade, sendo estas primárias ou secundárias e estas podem ser classificadas, 

por sua vez, como regras de identificação, padrões de produção de mudança, regras de 

implementação ou reforço, dentre outros. Quanto a este ponto, vê-se (PASTOR, 2012. p. 11- 

50) as regras de identificação, os padrões de produção ou mudança e as regras de execução ou 

de fortalecimento. 

Para as regras de identificação, com estes critérios para distinguir e estabelecer quais as 

regras primárias são e qual o seu âmbito é fixo; isto é, em última análise, determinar, em 

qualquer dado momento o que são as normas legais válidas e aplicáveis dentro de uma 

comunidade. A este respeito, as regras de identificação estabelecem os limites do espaço e do 

tempo em que os padrões possam ser sistemas de regulação eficaz e ajudar a definir o seu 

âmbito ou significado através de recursos interpretativos. 

Para os padrões de produção ou mudança, essas regras de disciplina de produção são 

competências para se conferir, organizar procedimentos e introduzir ou alterar o sistema 

regulatório. O que implica que a própria lei prevê e regula os processos de criação, modificação 

e terminação de suas regras. 

Para as regras de execução ou de fortalecimento, esses meios e procedimentos 

institucionalizados enfrentam a possível ineficácia cíclica de qualquer Estado de direito. O 

efeito pode ser distinguido frente às normas e regras de execução estritas e de fortalecimento. 
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O primeiro tornar possível a execução da lei em casos que não são cumprem voluntariamente 

pelas obrigações legais. Enquanto isso, as regras de fortalecimento preveem a aplicação de uma 

medida legal que pode ser um reforço positivo ou negativo, como com um mandato para 

encorajar ou desencorajar determinados comportamentos. Diante do exposto, vale ressaltar que 

os pontos citados são partir do momento em que são estabelecidos os indivíduos que têm direito 

a impor coercivamente a lei, frente às consequências jurídicas de uma violação das normas 

legais. 

É importante frisar, também, é um fato conhecido que a lei muda ao longo do tempo: 

algumas regras são promulgadas, outras são revogadas e os outras são modificadas. Fala-se, 

portanto, da existência de um sistema dinâmico, ou seja, um sistema em constante mutação. 

Isso requer considerar o problema da determinação e identificação de lei, e em particular, como 

determinar o conteúdo de um sistema jurídico em um intervalo de tempo específico, ou seja, 

identificar pertencentes aos padrões do jogo, que se refere à noção de pertença. Daí a 

necessidade de estabelecer critérios ou relacionamentos que permitem afirmar que determinado 

padrão pertence a um determinado sistema (FREITAS, 1995, n.p). 

Para fazer isso, é útil para transformar a distinção conceitual que distingue entre 

Autoridade Suprema Preinstitutional e Autoridade Suprema Legal, para identificar e distinguir 

os dois principais agentes reguladores envolvidos na emissão geralmente das regras que 

compreendem um sistema de regulação. 

A Autoridade Suprema Preinstitutional teria as seguintes características de um indivíduo 

ou grupo de indivíduos que forma poder genuíno. Isto é, significa um indivíduo ou grupo de 

indivíduos que emitem as regras que existem sob estabelecer relacionamentos bem-sucedidos 

com normas regulamentares, ou seja, a sua regulação eficaz dos assuntos comportamento social 

(JUNIOR, 2001, p. 349, 356). 

Assim, a existência de tal autoridade exige necessariamente que efetivamente alcance 

as suas regras por obediência de forma generalizada pelo viés regulatório. 

Estas regras, quando emitidas por autoridade preinstitutional, por esses critérios de 

produção, são estabelecidas através da criação de uma autoridade legal e uma série de condições 

e procedimentos para a produção legislativa. Então, no caso da Autoridade Suprema Legal 

(institucional), o conceito de instituição legal denota um corpo cuja criação de regras de 

concorrência, constituídas por regras legais anteriores. Estas regras impõem um material 

processual para a competência legislativa dessa limitação corpo (JUNIOR, 2001, p. 349, 356). 
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4.11 Constituição, produção e sistema das fontes do direito normativo. 

 

Apropriada, seguida, analisar mais detalhadamente o papel da Constituição neste 

esquema conceitual e, em particular, no contexto do paradigma do constitucionalismo 

democrático, em que a Constituição se estabelece como uma regra legal fundamental supremo, 

forte conteúdo material de força jurisdicional garantida. A primeira questão a ser reiterada é que 

a constituição original, isto é, a constituição emitida pelo poder constitucional original, 

autoridade suprema preinstitutional, é o sistema original de ordem legal e suas regras são 

normas soberanas e independentes, de modo que não se pode pregar a sua validade ou 

invalidade. 

No entanto, como parte do sistema regulatório, a Constituição desempenha um papel 

fundamental na definição das condições formais e materiais de validade das demais normas que 

compõem o sistema. Isto porque a Constituição é a norma com mais estatuto regulamentar e 

força jurídica máxima dentro de todo o sistema de regulação, de modo que os outros 

componentes do sistema estão subordinados à Constituição. Além do fato de que a Constituição 

é a regra normarum, logo, há disciplina padrão e organização, em seus elementos essenciais, 

frente ao sistema das fontes do direito, o que implica o estabelecimento de organismos próprios 

e de inovar, modificar ou excluir elementos dos procedimentos do sistema legal e atribuir um 

valor para as diferentes categorias de normas legais e regular a sua articulação conjunta. 

A Constituição também contém cláusulas de materiais, que podem assumir a forma de 

princípios, valores, direitos ou orientação para as autoridades públicas, e que determinam 

substancialmente o conteúdo de outras normas legais, que devem necessariamente ser coerentes 

e compatíveis com o respeito das disposições dos preceitos constitucionais. 

Há garantias jurisdicionais destinadas a assegurar a relação acima mencionada de 

subordinação à Constituição, bem como a repartição de relacionamento é tal que a infração 

frente aos procedimentos ou critérios de competência nos termos da Constituição para a criação 

sucessiva diante do sistema jurídico, ou por contradição no conteúdo de uma norma 

constitucional e qualquer outra manifestação normativa implica a invalidade ou desengata a 

regra inconstitucional. Logo, o sistema regulatório deve ser formal e material e compatíveis 

com a Constituição. 

Por isso, é alegado que a Constituição é um sistema em constante formação, como o 

resto de categorias normativas que compõem o sistema de regulamentação que deverá estar 

sujeito às disposições formais e materiais contidos na Constituição. Em suma, toda a lei de 
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ordem tende à constitucionalidade de seus aspectos formais e materiais (CALLEJÓN, 1991, p. 

54). 

 

4.12 A constituição como fenômeno social 

 

A primeira coisa que deve ser observado, seguindo sobre este tema Josep M. Vilajosana, 

é que a lei é um fenômeno social ou, mais precisamente ainda, a lei "sobrevém, ou é o produto 

de certos fatos sociais". Isto é, sem certas atitudes, não existiria direito comportamentos e 

atitudes dos seres humanos em uma dada sociedade. No entanto, o autor explica que duas 

posições sobre essa relação entre a lei e os fatos sociais podem ser adotadas, porque pode-se 

argumentar que tanto a existência de certos fatos sociais é uma condição necessária ou condição 

necessária e suficiente superveniente direita. Em concreto (VILAJOSANA, 2010, p. 148-149). 

Se mantida é que a existência de fatos sociais é necessária, mas não suficiente, a 

superveniência da lei, que afirma que, sem certos comportamentos e atitudes dos seres humanos 

em uma dada sociedade não existiria o direito, mas que tais comportamentos e atitudes não são 

tudo o que é necessário para resultar em sistemas jurídicos. Pode ser necessário, por exemplo, 

que o conteúdo das normas ditadas a partir de um determinado procedimento não contradiz as 

disposições de uma lei ideal ou racional. 

Se mantida é que a existência de fatos sociais é necessária e suficiente para a condição 

superveniente direita, que é reivindicada a ser sem certos comportamentos e atitudes dos seres 

humanos em uma dada sociedade, logo tais comportamentos e atitudes são tudo o que é 

necessário para resultar em sistemas jurídicos. Esta posição é mais claramente identificada pelo 

positivismo jurídico. 

Além disso, o mesmo autor observa que é necessário distinguir dois sentidos que podem 

ser atribuídos aos fatos sociais, no sentido geral ou particular. Num sentido geral, os fatos 

sociais com referência seriam feitos a todos os comportamentos, atitudes e crenças de pessoas 

que vivem na comunidade. Em particular sentido, o fato social para uma subclasse desses 

comportamentos, atitudes e crenças, caracterizada pela presença, entre outros, características 

de crenças mútuos, intencionalidade coletiva ou compreensão mútua seria reservado. Esses 

fatos sociais, em particular sentido, podem ser chamados fatos convencionais. 

Como explicado Josep M. Vilajosana, fatos convencionais "são caracterizados pela 

presença de comportamento recorrente, crenças sobre a mesma constituam um motivo de seguir 

tal comportamento e um conjunto de expectativas geradas a partir do conhecimento comum 

destas circunstâncias" (VILAJOSANA, 2010, p. 148-149). 
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Compreende-se que a convergência de crenças, atitudes e comportamentos que envolve 

a identificação das regras de um sistema, caso em que, no presente e no que diz respeito a esta 

dissertação, nos sistemas legais latino-americanos, vê-se a Constituição com um papel central. 

Além disso, no que diz respeito à eficácia global dos padrões. Tal adesão também se relaciona 

com a estabilidade de uma Constituição e, nessa medida, com o fenômeno de reforma 

constitucional. 

 

4.13 Constituição e interpretação: o fenômeno normativo manifestado por meio da 

linguagem 

 

Tal como indicado nesta investigação, a lei é um sistema de regulação que possui suas 

complexidades, é o de guiar e determinar o comportamento humano, e é suportada por uma 

força coerciva que garante a sua aplicação. No entanto, este fenômeno normativo manifesta-se 

através da linguagem, isto é, as normas legais são formuladas e explicitadas através da 

linguagem. Em síntese: através de atos ou caráter declarações predominantemente prescritivas 

(FREITAS, 1995, n.p). 

Logo, compreende-se que é conveniente esclarecer as afirmações acima, a lei não é 

composta exclusivamente de prescrições, porque, além de normas prescritivas, o sistema 

regulador pode conter elementos de outros tipos, ou seja, outras normas, tais como a definição 

de regras ou normas constitutivas. 

Acrescenta-se, para esse efeito, que o comportamento social de motivação é essencial 

para se comunicar com os indivíduos, haja vista que a política de conduta é influenciar a norma. 

Vê-se que a comunicação do padrão envolve o emprego compartilhado pela autoridade 

reguladora como sujeito da linguagem normativa. Então, vê-se regras que implicam na 

existência de uma comunidade linguística à qual pertencem todos os envolvidos na atividade 

regulatória. No entanto, embora a regra é formulada ou pode ser formulado em linguagem, a 

norma não é um conjunto de signos linguísticos, mas sim o sentido (ou significado) que estes 

sinais expressam. Portanto, deve-se haver uma distinção entre a formulação da norma e seu 

modo de expressar (FREITAS, 1995, n.p). 

Uma vez que se reconhece que o fenômeno normativo se manifesta através da 

linguagem, é então necessário para levar em consideração uma série de advertências. A primeira 

pode ser considerada o fato de evitar o risco de incorrer em um naturalismo linguístico, que 

envolve a crença ou suposição de que há uma conexão natural entre um símbolo linguístico e 

seu significado, o que implica que as palavras têm um significado intrínseco ou real. Quando a 
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verdade é que as formulações de linguísticas podem significar diferentes ideias ou aspectos e 

até mesmo opostos um ao outro, dependendo da situação ou dependendo de quem a interpreta 

em uma determinada situação" (HABA, 2004, p. 121). 

A este respeito, não se pode esquecer que a língua é um sistema simbólico que envolve 

a ligação de um símbolo gráfico ou fonética com um ou mais significativo. Qualquer língua é 

um acordo, ou seja, um acordo sobre formas de usar as palavras, os significados atribuídos à 

ela e regras sintáticas que se relacionam com as palavras um ao outro, significa que as palavras 

são símbolos, cujo significado não foi encontrado ou identificado ou foi atribuído ou fornecido 

convencionalmente por usuários da língua (HABA, 2004, p. 121). 

Não há necessidade de uma ligação seja ela natural, seja ela lógica, entre um símbolo e 

um significado, mas compreende-se que essa ligação é puramente convencional. Assim que a 

ligação depende de hábitos linguísticos coletivos que são, de modo geral, uniforme, fixa ou 

variável, compartilhada, vê-se que estas convenções estão sujeitas a variações no tempo e no 

espaço. 

No caso particular da linguagem cotidiana, além do referido convencional, deve-se 

destacar o grau inexatidão ou imprecisão inevitável. Na verdade, a linguagem cotidiana se 

distingue pela sua ambiguidade, imprecisão e inconsistência (HABA, 2004, p. 11-93). 

Ambiguidade ou polissemia faz alusão ao fato de que a mesma palavra muda 

significado dependendo do contexto em que ela é usada. Alguns termos podem ter significados 

diferentes ou diferentes objetos podem ser designados pela mesma palavra. 

Um termo é vago na medida em que é duvidoso frente à certos objetos ou situações. Já 

a imprecisão também pode ser potencializador para gerar embaraços na aplicação de um termo 

e neste viés, pode ser entendido como um texto aberto. 

Finalmente, quanto à inconsistência, ele responde ao caso em que não é dado, entre 

aqueles que usam a linguagem, um consenso suficiente sobre as regras para o uso de um 

determinado prazo. O que faz com que as palavras ao serem utilizadas de acordo com vários 

significados tenham pouca clareza, devido ao seu emprego e uma determinada maneira ou em 

outro sentido (FREITAS, 1995, n.p). 

O problema para a linguagem jurídica é devido a este incorporar termos técnicos, 

ressalta-se que isso não altera o fato de que o discurso legal é expresso principalmente através 

da linguagem comum, então, inevitavelmente, nos níveis sensíveis linguagem jurídica pode-se 

ter imprecisão significativa. Assim, qualquer texto normativo apresenta um certo grau de 

indeterminação, dependendo do caso, mas necessariamente implica que o intérprete tem que 

desenvolver um papel ativo para definir o sentido ou significado de tal linguagem. 
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Isto implica que a regra legal nunca se esgota no texto escrito e que o intérprete legal 

participa ativamente e constantemente no processo de determinar o seu significado. Assim, 

pode-se dizer que, em geral, todo o texto regulamentar é apresentado como um quadro de 

múltiplos significados possíveis dentro do qual cabem várias opções interpretativas, e é dentro 

desse conjunto de possibilidades que opera no momento, a escolha de um sentido legal. Assim, 

a interpretação é apresentada como uma operação complexa que envolve, em primeiro lugar, 

traduzir os símbolos em conceitos e idéias, e, em segundo lugar, para estabelecer seu 

significado, conteúdo e especificar o seu alcance (CANARIS, 1996, n.p). 

Pode-se entender que o ato normativo é um ato linguístico, executado por um 

determinado assunto em um determinado lugar e tempo, a intenção de emitir uma prescrição e, 

como tal, com o objetivo de orientar o comportamento de outros assuntos. Já a formulação 

resultante do ato normativo, é a formulação de políticas, isto é, uma sequência de expressões 

de linguagem natural. Finalmente, a norma é o sentido da formulação de políticas expressas em 

conexão com a execução do ato normativo. Ressalta-se que a norma jurídica não se limita ao 

texto escrito; pelo contrário, o Estado de Direito é o fruto do trabalho de interpretação 

(COELHO, 1979, n.p). 

 

4.14 A tarefa hermenêutica para os códigos e diretrizes interpretativas 

 

Cabe esclarecer que a tarefa hermenêutica é desenvolvida em determinadas zonas e 

contextos interpretativos. Há também um número de critérios e diretrizes que permitem a 

realização de tal canal de trabalho e justificam frente à busca por consistências em 

interpretações (MAXIMILIANO, 1947, n.p). 

A primeira coisa a se notar, sobre esta questão, é que o processo de determinar o 

conteúdo semântico de um conceito jurídico tipicamente envolve um processo que se articula 

com o tráfego através de quatro níveis ou áreas interpretativas de realização progressiva. Estes 

níveis ou áreas interpretativas são os seguintes: 1- Campo lógico-semântico, 2-Esfera social 

semântica, 3- Campo Semântico real, 4- Interpretação Autorizada. 

Campo lógico-semântico: consiste em todas as interpretações possíveis de uma 

expressão linguística, e essas interpretações possíveis correspondem o uso comum dos termos 

em questão, ou seja, significados que são reconhecidos pela maioria dos seus falantes ou em 

alguns círculos em que estes são compreendidos. 

Esfera social semântica: entre as interpretações que se encaixam no nível lógico, são 

levados em consideração apenas aqueles que aceitarem a maioria das emissoras sociais em um 
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determinado momento histórico. 

Campo semântico real: entre as interpretações que se encaixam na esfera social, permite- 

se apenas aqueles com peso político suficiente para serem, eventualmente, coletadas como 

palavra do aparelho de Estado e executada por este último. 

Interpretação autorizada: finalmente, dentro do alcance efetivo, é a interpretação 

escolhida por um intérprete autorizado (legislador, juiz ou administração), isto é, por 

funcionários do Estado, cuja posição no aparelho de estado faz com que a determinação resoluta 

permaneça apoiada pelo aparelho estatal. 

A já mencionada deve-se acrescentar que há um conjunto de metodologias, técnicas ou 

critérios interpretativos que procuram disciplinar ou canalizar o processo interpretativo. Vê-se 

que determinar o significado de uma disposição significa a obtenção de regras explícitas, 

citando reivindicações legais de correção para os resultados. 

Identifica-se, portanto, que a interpretação textual, enquanto interpretação função 

prática, geralmente é acompanhada pela formulação de razões, concebido para comprovar a 

correção dos significados cada vez que são obtidos a partir das disposições. Assim, no que 

confere às diretrizes hermenêuticas primárias em determinar os recursos, pode-se atribuir um 

significado particular a uma disposição, traduzindo-se em um ou mais regras explícitas, pode- 

se também provar a atribuição de significado dado para um arranjo. Tais recursos são dados, 

reais ou hipotéticos, sobre aspectos legais ou extralegais, como o uso da linguagem, as linhas 

de política legislativa, opinião de especialistas, doutrinas éticas e políticas, a definição de 

fenômenos naturais ou sociais, dentre outros. 

Observa-se que cada uma destas diretrizes diz ao intérprete uma maneira de proceder 

com base na qual é possível, pelo menos em princípio, ser atribuída a uma disposição de, pelo 

menos, um sentido, mesmo quer parcialmente e / ou indeterminada. Logo, compreende-se que 

as diretrizes de interpretação linguística podem auxiliar o intérprete a impor a utilização de 

recursos hermenêuticos que consistem em dados sobre o uso comum de palavras em uma 

determinada comunidade de usuários e regras gramaticais da linguagem natural relevante. 

É importante levar em consideração um problema da determinação do contexto 

temporal, salienta-se o fato de que o significado comum dos termos e regras gramaticais não 

são, de fato, os dados imutáveis e imperecíveis; pelo contrário, vocabulário e gramática das 

línguas naturais são elementos sensíveis ao longo do tempo e as várias ideias, ideologias, 

modas, maneiras de ver e sensibilidades que inevitavelmente as acompanham (HABA, 2004, 

p. 238 - 239). 
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Portanto, ao interpretar uma disposição de forma literal, pode-se, à priori, consultar os 

dados linguísticos no momento de sua produção na disposição, como os dados de linguagem, 

no momento da sua aplicação, bem como ambos. No entanto, a informação linguística no 

momento da produção do fornecimento e no momento da aplicação também pode ser 

problemática. 

 

O PREÂMBULO DAS CONSTITUIÇÕES DOS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA 

 

Estabelecido, portanto, um conceito aceitável de Constituição e verificando-se que esta 

investigação tem como base de pesquisa apenas a Constituição Escrita e Formal, passa-se à 

próxima fase da presente pesquisa, que é a análise individualizada de cada um dos preâmbulos 

das Constituições dos Estados localizados no Continente Americano (critério geográfico) e que 

tenham como idioma oficial uma língua derivada do latim (critério cultural). 

Importante destacar que esta investigação não analisa os textos escritos com natureza 

de norma constitucional, das Constituições da América Latina, investiga-se somente normas 

contidas em um documento unificado denominado Constituição, conforme conceito já 

estabelecido no capítulo anterior, ou seja, utiliza-se do aspecto de Constituição Escrita e Formal, 

que considerada norma Constitucional apenas aquelas que estão descritas no documento escrito, 

elaborado pelo Poder Legislativo, independentemente de seu conteúdo e que forma um único 

documento considerado norma fundamental do Estado. 

Seguindo-se os critérios estabelecidos, a pesquisa deverá investigar os preâmbulos dos 

seguintes países: Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, República 

Dominicana, Equador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 

Peru, Salvador, Uruguai e Venezuela. A distribuição da investigação foi feita pelo critério 

alfabético, ou seja, o estudo começa os países que tem seu nome grafado com a letra “A” e 

segue-se em ordem alfabética. Tal escolha foi feita para dar isenção à ordem de preferência, 

pois a análise é puramente jurídica com objetivo principal de apresentar, com base nesses 

preâmbulos, um modelo que concilie, pelos menos em tese, os diversos preâmbulos analisados 

para elaboração de um preâmbulo para uma Constituição da América Latina. 

 

5.1 Preâmbulo da “constitucion de la nacion argentina”, de 1994 

 

 
Nos los representantes del pueblo de la Nacion Argentina, reunidos en 

Congreso General Constituyente por voluntad y eleccion de las provincias 
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que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de 

constituir la union nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, 

proveer la defensa comun, promover el bienestar general, y asegurar los 

beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos 

los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando 

la proteccion de Dios, fuente de toda razon y justicia: ordenamos, decretamos 

y establecemos esta Constitucion, para la Nacion Argentina (ARGENTINA, 

1994, n.p). 

 
O preâmbulo da Constituição da Argentina estabelece que o constituinte argentino fez 

opção pela democracia representativa, pois o texto é expresso em indicar que os autores da 

Constituição não são o povo argentino, mas os representantes do povo argentino, que reunidos 

em assembleia geral, elaboram a Constituição da Nação Argentina. 

Esta opção constitucional indica uma tendência a adotar a teoria de Emanoel Joseph 

Sieyès sobre o poder constituinte originário, que determina como titular do poder a própria 

Nação. Na concepção de Emanoel Joseph Sieyès (1997, p. 91) a titularidade do poder 

constituinte pertencia à nação, única fonte legítima capaz de dar vida a uma Constituição. “A 

nação existe ante de tudo, ela é a origem de tudo. Antes dela e acima dela só existe o direito 

natural”. Dessa forma, no momento de se construir fundamentos de uma ordem jurídica, se deve 

recorrer a ela. “Em toda nãção livre – e toda nação deve ser livre – só há uma forma de acabar 

com as diferenças, que se produzem com respeito à Constituição. Não é aos notáveis que se 

deve recorrer, é à própria nação. Se precisamos de Constituição, devemos fazê-la. Só a nação 

tem o direito de fazê-la” (SIEYÈS, 1997, p. 91). 

Sobre a doutrina do poder constituinte, mister trazer a lume o entendimento de Gilberto 

Bercovici (2009, p. 29) segundo o que a doutrina do poder constituinte é, antes de mais nada, 

um “discurso sobre o poder constituinte” pois exerce um papel de mito fundador e legitimador 

da ordem constitucional, mesmo em havendo a exclusão do direito. Nessa argumentação, a 

doutrina do poder constituinte é uma resposta à questão sobre a origem da constituição, “de 

difícil manuseio pelos juristas, pois tem um duplo significado, jurídico e político, que não 

podem ser separados.” (BERCOVICI, 2004, p. 29). 

Gisela Maria Bester (2005, p. 193) consolidada o conceito moderno de poder 

constituinte, da seguinte forma: “Poder Constituinte também se chama Fundacional, ou 

mediante a ruptura da ordem anterior e a implementação revolucionária de uma nova ordem 

(substituição de uma Constituição por outra, caso em que o Poder Constituinte se chama Pós- 

Fundacional) (BESTER, 2005, p. 193). Para os fins da presente investigação, o importante é 

destacar que, ainda que se adote uma ou outra teoria sobre o poder constituinte, todas são 
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convergentes no entendimento de que a função do poder constituinte é sempre a de criar a 

Constituição de um Estado. 

Importante mencionar que, mesmo fazendo a opção pela democracia representativa, as 

primeiras palavras do preâmbulo da Constituição da Nação Argentina revelam a legitimidade 

do poder constituinte, ou seja, indica que os elaboradores do texto constitucional foram eleitos 

democraticamente para o exercício desse poder constitucional. 

Outro aspecto que merece destaque no referido preâmbulo é o idealismo do Estado- 

Nação. O ideal de um Estado Nacional adotado no preâmbulo e na própria denominação da 

Constituição Argentina, revela uma opção por uma busca na retomada de valores históricos 

como a religião, a língua espanhola, no sentido de representação de uma identidade comum do 

povo argentino, uma “identidade portenha”. Nação, nesta pesquisa, entendida como “meio de 

identificação de uma sociedade como membros de uma mesma identidade superior, a identidade 

nacional”, conforme os ensinamentos de León Pomer (1994, p. 12). 

Outro elemento que é possível extrair do preâmbulo é a vitória do pensamento de 

ratificação do pacto federativo, encontrado no texto: “por vontade e eleição das províncias que 

compõem a Nação Argentina”. Para Humberto Quiroga Lavié (1995, p. 21-23) “a intenção do 

preâmbulo da Constituição da Argentina é ratificar o pacto federativo.” 

Verifica-se, também, da análise do texto do referido preâmbulo, que o principal objetivo 

de a Nação Argentina construir um Estado Nacional que garanta justiça a todos, que consolide 

a paz interna e que promova a defesa comum. Essa é uma das mensagens muito importante 

contida no preâmbulo, pois salienta o direito de todas as pessoas de participarem de forma ativa 

da vida e formação política do país. A expressão justiça, estampa o comprometimento dos 

elaboradores da Constituição com a perfeita integração entre liberdade e igualdade, permitindo- 

se o desenvolvimento individual, sem se afastar dos interesses coletivos. 

Nessa mesma análise é a ideia de promoção do bem-estar social e os benefícios da 

liberdade para os argentinos e para todas as pessoas do mundo que quiserem residir no território 

argentino também merece destaque na análise do preâmbulo da Constituição da Nação 

Argentina. Tal princípio estampado no preâmbulo é caracterizador de opções constitucionais 

mais abertas e de promoção da integração dos estrangeiros, o artigo vinte da Constituição 

Argentina, em consonância com o preâmbulo, estabelece concretamente essa opção: 

 
Los extranjeros gozan en el territorio de la Nacion de todos los 

derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, 

comercio y profesion; poseer bienes raices, comprarlos y 

enajenarlos; navegar los rios y costas; ejercer libremente su 
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culto; testar y casarse conforme a las leyes. No estan obligados 

a admitir la ciudadania, ni a pagar contribuciones forzosas 

extraordinarias. Obtienen nacionalizacion residiendo dos anhos 

continuos en la Nacion; pero la autoridad puede acortar este 

termino a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios 

a la Republica (ARGENTINA, 1994. n.p). 

 

Ainda neste mesmo teor de ampliação do conceito de Estado para o conceito de Nação, 

revelado no texto do preâmbulo da Constituição Argentina, merece destaque também a garantia 

de direito de voto aos estrangeiros nas eleições provinciais. Tal norma constitucional evidencia 

a consonância ente o texto normativo propriamente dito da Constituição Argentina e seu 

preâmbulo, ou seja, ao garantir o direito de cidadania, no âmbito provincial, não só aos cidadãos 

argentinos, mas a todos os estrangeiros que decidam residir naquele território, o constituinte 

argentino consolida a harmonia entre a intenção sublinhada no preâmbulo e o texto 

constitucional. 

A parte do preâmbulo da Constituição da Nação Argentina que estabelece a promoção 

do bem-estar geral e ao mesmo tempo assegura os benefícios da liberdade, deve ser entendida 

como uma tentativa da Nação Argentina em conciliar os direitos individuais clássicos do 

liberalismo e os direitos sociais. Dessa forma, é possível observar que o preâmbulo, como 

instrumento de formulação da ideologia da Nação Argentina entende expressamente pela 

necessidade de harmonização entre um Estado de bem-estar social, sem se afastar dos princípios 

do liberalismo. 

Por fim, seguindo-se a historicidade dos preâmbulos, que desde o Código de Hamurabi, 

dos preceitos bíblicos de Moisés e perpassando pela Magna Charta Libertatum e pela 

Constituição dos Estados Unidos da América e outras Constituições modernas, o preâmbulo da 

Constituição da Nação Argentina invoca o nome de Deus como fonte de toda razão e de toda 

justiça. Tal tradição não indica que a Nação Argentina seja um Estado confessional, que 

confunde a autoridade estatal com as autoridades religiosas, a invocação do nome de Deus 

demonstra que apesar de ser se um Estado laico, a Nação Argentina não se afasta de seus valores 

cristãos, presentes em toda sua formação, ou seja, é uma Nação montada na fé cristã. 

Merece lembrar, que essa invocação do nome de Deus realça a identidade nacional, 

expressamente adotada no próprio texto da Constituição Argentina, e que possui inúmeros 

elementos culturais como meio de integração nacional; o principal exemplo é o apoio do 

Governo Federal à religião católica apostólica romana, que conforme já mencionado, não 

descaracteriza a Declaração argentina como de natureza laica, mas indica expressamente um 
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elemento de integração nacional, a religião, bem como reforça a formação cristã da Nação 

Argentina. 

 

5.2 Preâmbulo da “constitución política del estado de plurinacional de bolívia”, de 

2009 

 

En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se 

formaron lagos. Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros 

llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada Madre 

Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad 

vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así 

conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo hasta que 

lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. El pueblo boliviano, de 

composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas 

del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en 

las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y 

sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y 

territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo 

Estado. Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios 

de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad 

en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la 

búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, 

jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia 

colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. 

Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos 

el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de 

Derecho Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de 

avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de 

la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación 

de los pueblos. Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea 

Constituyente y con el poder originario del pueblo, manifestamos nuestro 

compromiso con la unidad e integridad del país. Cumpliendo el mandato de 

nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios, 

refundamos Bolivia. Honor y gloria a los mártires de la gesta constituyente y 

liberadora, que han hecho posible esta nuevahistoria. Por cuanto, el Pueblo 

Boliviano a través del Referéndum de fecha 25 de enero de 2009, ha aprobado 

el proyecto de Constitución Política del Estado, presentado al H. Congreso 

Nacional por la Asamblea Constituyente el 15 de diciembre de 2007 con los 

ajustes establecidos por el H. Congreso Nacional. Por la voluntad del soberano 

se proclama lo siguiente. (BOLIVIA, 2009, n.p). 

 

A Corte Suprema de Justiça da Colômbia, conforme já mencionado na presente 

pesquisa, firmou entendimento sobre o caráter normativo do preâmbulo das Constituições, para 

a referida corte os preâmbulos são normas constitucionais e podem ser invocados, inclusive, 

para fazer controle de constitucionalidade das normas infraconstitucionais, ou seja, as normas 

infraconstitucionais não podem afrontar o teor do preâmbulo, sob pena de serem declaradas 

inconstitucionais. “El control de constitucionalidad -sostiene la Corte- no puede excluir las 
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vio laciones del Preámbulo como suficiente motivo para declarar la inexequíbilidad de las 

normas que incurren en ellas.” (BOLIVIA, 2009, n.p). 

Nesse passo, o preâmbulo da Constitución política del Estado de Plurinacional de 

Bolivia é parte integrante da própria Constituição, não apenas no aspecto formal, por estar 

expresso no corpo do texto constitucional, mas também no aspecto material, como norma 

constitucional que deve prevalecer sobre as normas infraconstitucionais, não se permitindo sua 

transgressão. 

 
Lejos de ser ajeno a la Constitución -dice la Corte-, el Preámbulo hace parte 

integrante de ella. Las normas pertenecien-tes a las demás jerarquías del 

sistema jurídico están sujetas a toda la Cons-titución y, si no pueden 

contravenir los mandatos contenidos en su articu-lado, menos aún les está 

permitida la transgresión de las bases sobre las cuales se soportan y a cuyas 

finalidades apuntan (BOLIVIA, 2009, n.p). 

 

A Constituição boliviana foi aprovada em Assembleia Constituinte no ano de 2007 e 

ratificada por meio de refendo constitucional popular em 25 de janeiro de 2009. Importante 

mencionar que o texto da referida Constituição sofreu diversas modificações para que fosse 

aprovada pelo referendo constitucional, entretanto, o preâmbulo manteve-se incólume. 

Sobre a soberania da Assembleia Constituinte é importante o ensinamento de José 

Afonso da Silva (2000, p. 73) vai de encontro à corrente doutrinária que argumentar a falta de 

soberania da Assembleia Constituinte, indicando que a soberania é sempre do povo ou da nação. 

Segundo o referido doutrinador brasileiro, é este é um falso problema, pois “Soberano é o poder 

constituinte, que reside no povo; de que o povo é sujeito e titular (todo poder emana do povo). 

No final das contas, é certo que o povo é o soberano” (SILVA, 2000, p. 73). Dessa forma, a 

questão principal não é da definição do titular da soberania, mas saber quem exerce essa 

soberania, quem exerce o poder constituinte originário, incondicionado e ilimitado. 

A Constituição boliviana faz opção em mesclar as duas formas de manifestação, pois é 

aprovada por uma Assembléia Constituinte, que exerce a soberania por representação do povo 

boliviano e depois a Constituição foi ratificada por referendo constitucional popular, 

manifestação direta, sem representação, da soberania. 

A Assembleia Constituinte que aprovou a Constituição Boliviana foi convocada com 

255 (duzentos e cinquenta e cinco) representantes, dos quais 210 (duzentos e dez) foram eleitos 

em circunscrições locais, uninominais, e 45 (quarenta e cinco) por circunscrições plurinominais 

em uma regra muito específica e peculiar do Estado Boliviano, que nos é apresentada por 

Salvador Schalevzon: 
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Na Lei de Convocatória aprovada haveria 210 constituintes eleitos em 

circunscrições locais uninominais, e 45 por circunscrições plurinominais, 

pelos votos a nível departamental de cada partido ou agrupação cidadã que 

postulava candidatos, cinco em cada departamento (dois por maioria, um 

pela segunda força, um pela terceira e um pela quarta, quando estes 

conseguiam mais do que cinco por cento dos votos válidos). Por outra parte, 

em cada circunscrição uninominal entrariam dois constituintes pela maioria 

e um pela minoria. Este mecanismo de escolha, unido ao número fixo de cinco 

constituintes plurinominais por departamento, deu aos departamentos 

opositores do mas do Oriente uma porcentagem bem maior do que teria 

conseguido em um modelo de representação apenas populacional 

(CHALVEZON, 2010, p. 118) 

 
Referido preâmbulo expressa o espírito redator da Constituição Política do Estado 

Plurinacional da Bolívia, que tem inspiração na trajetória de reivindicações do movimento 

social boliviano, que acomete a Constituição e seu preâmbulo de diversos direitos de natureza 

sociais, com dimensão finalística. 

Um dos maiores exemplos de Constituição que levou ao plano normativo a dimensão 

finalística, principalmente com ênfase em programas e tarefas do Estado, foi a Constituição 

portuguesa de 1975. 

 
A República Portuguesa é um Estado de Direito democrático, baseado na 

soberania popular, no respeito e na garantia dos Direitos e liberdades 

fundamentais e no pluralismo de expressão e organização política 

democráticas, que tem por objetivo, assegurar a transição para o socialismo 

mediante a realização da democracia econômica, social, e cultural e o 

aprofundamento da democracia participativa (CANOTILHO, 1993, n.p) 

 

Afirmações encontradas no preâmbulo como: “O povo boliviano, de composição plural, 

desde a profundidade da história, inspirado nas lutas do passado, na sublevação indígena 

anticolonial, na independência, nas lutas populares de libertação, nas marchas indígenas, sociais 

e sindicais, nas guerras da água e de outubro, nas lutas por terra e território, e com a memória 

dos nossos mártires, construiu um novo Estado”, ratificam o resgate histórico e cultural 

pretendido pelo constituinte boliviano de 2009. 

Este resgate histórico é mencionado no discurso discurso de posse de Evo Morales, na 

cerimônia de 22 de janeiro de 2006, que destacou cinco pontos principais daquilo que chamou 

de refundação do Estado Boliviano: 1) reforma da estrutura do Estado; 2) recuperação do 

controle estatal dos recursos minerais; 3) refundação da Bolívia por meio de uma Assembleia 

Constituinte e recondução de referendos de autonomia; 4) modificação da política de terras; e, 

finalmente, 5) elaboração de políticas sociais para os setores mais desprotegidos do país. 
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Outro ponto relevante do preâmbulo é a afirmação expressa de que a Colômbia deixa 

de ser um Estado Colonial, Republicano e Neoliberal. Tais afirmações expressam de forma clara 

a opção radical de ruptura com a ordem anteriormente estabelecida. Não se pode deixar de 

destacar, que o termo República, apesar da manifestação de sua extinção no preâmbulo, foi 

mantido no texto constitucional, gerando uma verdadeira contradição entre normas 

constitucionais. 

O espírito de valorização do “Estado Plurinacional” e de resgate das “nações e povos 

indígenas originários” é encontrado no preâmbulo e ratificado no texto constitucional. Nessa 

vertente e na mesma linha de argumentação, indicando a necessidade de que outros países da 

América Latina resgatem e valorizem suas origens indígenas e seus costumes é Henrique 

Dussel: 

 
Na América Latina, Estados como o México, Peru, Equador, Bolívia ou 

Guatemala, que possuem em seu seio grandes culturas milenares, colunas da 

história da humanidade, devem mudar suas constituições, seus sistemas de 

direito, o exercício judicial, a educação escolar, o tratamento da enfermidade, 

o exercício municipal delegado do poder político, dando autonomia em todos 

esses campos às comunidades indígenas em todos os níveis culturais e 

políticos (DUSSEL, 2007, p. 145). 

 

A preferência pelo Estado Plurinacional faz contraposição ao que se entende por Estado 

Uninacional, ou seja, o preâmbulo da Constituição Boliviana busca a formação de um novo 

modelo de Estado, com características: pluriculturais, superando o Estado Colonial; 

comunitárias, em contraposição ao Estado Republicano e Autônomo, no sentido de antinomia 

ao Estado Neoliberal. Dessa forma, fica evidente que o preâmbulo da Constituição da Bolívia 

pretende a construção de novas bases institucionais, econômicas, sociais, políticas e culturais. 

 

5.3 Preâmbulo da constituição da república federativa do brasil, de 1988 

 

 
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem- 

estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 

uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 

social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 

pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 

( BRASIL, 1990, p. 168). 
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As primeiras palavras do preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 

Constituinte” dissemina a legitimidade do poder constituinte, ou seja, anuncia que os 

elaboradores do texto constitucional foram eleitos democraticamente para o exercício desse 

poder. 

Importante destacar que a Assembleia Nacional Constituinte de 1988, segundo Mauro 

Márcio de Oliveira (1993, p. 8) não foi eleita exclusivamente para o exercício do Poder 

Constituinte, para o referido autor, o Presidente em exercício no ano de 1985, José Sarney, 

encaminhou mensagem ao Congresso Nacional, em 28 de junho de 1985, com a proposta de 

convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. 

O principal objetivo da Declaração brasileira, pelo que se extrai do preâmbulo, é a 

instituição de um Estado Democrático. Essa é uma das mensagens mais importantes contidas 

no preâmbulo, pois revela a ruptura com o poder instituído anteriormente. Estabelece o 

surgimento de um Estado baseado no princípio da soberania popular, pelo qual o povo é titular 

de todo o poder, inclusive do poder constituinte. A mensagem do preâmbulo determina 

expressamente o direito de todas as pessoas participarem de forma ativa da vida e formação 

política do país. Tal previsão é concretizada em diversos dispositivos do texto normativo da 

Constituição, em especial no disposto do parágrafo único do art. 1º, da CF/88, in verbis: “Todo 

o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 

termos desta Constituição ( BRASIL, 1990, p. 168). 

Outro aspecto importante encontrado no preâmbulo da Constituição da República 

Federativa do Brasil é a conciliação entre os direitos individuais clássicos do liberalismo e os 

direitos sociais do constitucionalismo preconizado no texto: “destinado a assegurar o exercício 

dos direitos sociais e individuais”. Essa parte do preâmbulo evidencia a preocupação do 

Constituinte em garantir um Estado de bem estar social, sem se afastar dos princípios do 

liberalismo. Assim, em interpretação sistemática, verifica-se a integração entre o disposto no 

preâmbulo e os fundamentos da República brasileira, quando enaltece a dignidade humana e os 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

Essa mesma combinação entre Estado de bem-estar social e ao mesmo tempo liberal, é 

destacada nas expressões: “liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e 

justiça como valores supremos”. As expressões: liberdade e desenvolvimento são próprios dos 

Estados Liberais, entretanto, o preâmbulo procura compatibilizar esta liberdade de 

desenvolvimento com o bem-estar e a igualdade, institutos que têm destaque em Estados de 

ideologia Social. 
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O surgimento de expressões de natureza social, segundo M. V. Russomano (1977, p. 

361) tem origem na Constituição Provisória do Estado do Rio Grande do Sul, momento em que 

ganham forças movimentos coletivistas, com uma visão menos individualista e mais voltada 

para a coletividade, na busca de uma conciliação de valores que permitam a ação do Estado em 

prol de toda a sociedade. 

 
A organização do partido republicano, na província do Rio Grande do Sul, é a 

legítima e lenta solução de suas tradicionais aspirações. Para desenvolvê-lo, 

importa a cada cidadão colocar-se no ponto de vista relativo, único 

positivamente demonstrável, do dever social, repelindo a orientação dada pelo 

dogma revolucionário, absoluto, e metafísico do Direito individual (anais do 

congresso republicano rio-grandense, 1883). As funções políticas do Estado 

do Rio Grande do Sul são delegação do passado incorporado no público e têm 

por fim transmitir aos pósteros, melhoradas, as condições de bem estar atual 

(RUSSOMANO, 1977, p. 361). 

 

Por fim, a expressão justiça, ostenta a intenção de harmonização entre liberdade e 

igualdade, permitindo-se o desenvolvimento individual, sem se afastar dos interesses coletivos. 

Esta ligação de interesses é verificada em diversas normas da Constituição, caracterizando, 

portanto, não somente o caráter interpretativo do preâmbulo, mas de vinculação do Constituinte. 

Ressalta-se, que a citação da existência de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos, fundada na harmonia social espelha a tolerância do Estado Brasileiro com as mais 

diversas ideologias. O art. 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

expressamente consagra o disposto no preâmbulo ao estabelecer como objetivos, da República 

Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da 

pobreza e da marginalização, bem como a redução das desigualdades sociais e regionais e, a 

promoção do bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, e quaisquer 

formas de discriminação (OLIVEIRA, 2016, p. 01-300 ) 

O preâmbulo ainda destaca a opção não beligerante da Declaração brasileira, ao dizer 

que a sociedade brasileira é comprometida na ordem interna e internacional, com a solução 

pacífica das controvérsias. Essa escolha é corroborada no texto do art. 4º, da CF/88, que 

estabelece a maneira pela qual são regidas as relações internacionais na República Federativa 

do Brasil (BRASIL, 1990, p. 168). 

Seguindo-se a historicidade dos preâmbulos, desde o Código de Hamurabi, dos 

preceitos bíblicos de Moisés, perpassando pela Magna Charta Libertatum, pela Constituição 

dos Estados Unidos da América e pelas Constituições da Nação Argentina e do Estado 
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Plurinacional da Bolívia, já analisadas nesta investigação, nota-se que todas invocam o poder 

divino como elemento de inspiração do Constituinte. 

A invocação do poder divino nas Constituições Brasileiras, não é novidade em termos 

constitucionais, pois desde a primeira, a Constituição Política do Império do Brazil, de 25 de 

março de 1824, já se fazia menção ao poder divino, e nesta Constituição fica clara a vinculação 

da Declaração brasileira à Igreja Católica, ao se verificar, que a Constituição, além de ser 

elaborada pela “Graça de Deus”, foi também elaborada “Em Nome da Santíssima Trindade”. 

 
Dom pedro primeiro, por graça de deos, e Unanime Acclamação dos Povos, 

Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brazil : Fazemos saber a 

todos os Nossos Subditos, que tendo-Nos requeridos o Povos deste Imperio, 

juntos em Camaras, que Nós quanto antes jurassemos e fizessemos jurar o 

Projecto de Constituição, que haviamos offerecido ás suas observações para 

serem depois presentes á nova Assembléa Constituinte mostrando o grande 

desejo, que tinham, de que elle se observasse já como Constituição do 

Imperio, por lhes merecer a mais plena approvação, e delle esperarem a sua 

individual, e geral felicidade Politica : Nós Jurámos o sobredito Projecto para 

o observarmos e fazermos observar, como Constituição, que dora em diante 

fica sendo deste Imperio a qual é do theor seguinte (BRASIL, 1924, n.p). 

 
Sobre esta tradição de invocar o nome de Deus na elaboração da Constituição, merce 

destaque a informação que a Constituição Brasileira de 1891, denominada “Constituição 

Republicana”, em que houve uma desvinculação do Estado com a religião e a Constituição de 

1937, outorgada por Getúlio Vargas, não mencionam a invocação dívida na elaboração da 

Constituição: Constituição de 1891 “ Nós os Representantes do Povo Brasileiro, reunidos em 

Congresso Constituinte, para organizar um regime livre e democrático, estabelecemos, 

decretamos e promulgamos a seguinte constituição da república dos estados unidos do brasil: 

 
Constituição de 1937: O Presidente da República dos Estados Unidos do 

Brasil: Atendendo às legítimas aspirações do povo brasileiro à paz política e 

social, profundamente perturbada por conhecidos fatores de desordem, 

resultantes da crescente agravação dos dissídios partidários, que uma notória 

propaganda demagógica procura desnaturar em lutas de classes, e da 

extremação de conflitos ideológicos; tendentes, pelo seu desenvolvimento 

natural, a resolver-se em termos de violência, colocando a Nação sob a funesta 

iminência da guerra civil; Atendendo ao estado de apreensão criado no país 

pela infiltração comunista, que se torna dia a dia mais extensa e mais profunda, 

exigindo remédios de caráter radical e permanente; Atendendo a que, sob as 

instituições anteriores, não dispunha o Estado de meios normais de 

preservação e de defesa da paz, da segurança e do bem estar do povo; Com o 

apoio das forças armadas e cedendo às inspirações da opinião nacional, umas 

e outras justificadamente apreensivas diante dos perigos que ameaçam a nossa 

unidade e da rapidez com que se vem processando a decomposição das nossas 

instituições civis e políticas; Resolve assegurar à Nação a sua unidade, o 
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respeito à sua honra e à sua independência, e ao povo brasileiro, sob um 

regime de paz política e social, as condições necessárias à sua segurança, ao 

seu bem estar e à sua prosperidade; Decretando a seguinte Constituição, que 

se cumprirá desde hoje em todo o país (BRASIL, 1837, n.p) 

 
 

De outro lado, todas as demais Constituições Brasileiras mantiveram a invocação de 

Deus como elemento do preâmbulo: 

 

Preâmbulo da Constituição de 1934: Nós, os representantes do Povo 

Brasileiro, pondo a nossa confiança em Deus, reunidos em Assembléia 

Nacional Constituinte para organizar um regime democrático, que assegure à 

Nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem estar social e econômico, 

decretamos e promulgamos a seguinte (BRASIL, 1934, n.p) 

 

Preâmbulo da Constituição de 1946: Nós, os representantes do povo 

brasileiro, reunidos, sob a proteção de Deus, em Assembléia Constituinte para 

organizar um regime democrático, decretamos e promulgamos a seguinte 

(BRASIL, 1946, n.p) 

 
 

Sobre a Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946, merece destaque o 

ensinamento de Alexandre W. (2003, p. 200) que menciona até mesmo o preâmbulo que foi 

atribuído ao Ato das Disposições Transitórias, elemento inédito nas Constituições Brasileiras: 

 
O preâmbulo da Constituição de 1946 volta ao esquema do primeiro texto 

constitucional republicano, de 1891. Conciso, menciona a autoridade 

produtora da nova Constituição, a Assembléia Nacional Constituinte, 

invocando a proteção divina e delineando a sua tarefa básica, qual seja: 

organizar um regime democrático. Em síntese apertada, o Constituinte se 

houve bem em estipular a teleologia do novo texto. Restauração democrática 

após oito anos de regime ditatorial do Estado Novo. Além do preâmbulo do 

corpo constitucional, há o preâmbulo especial para o Ato das Disposições 

Transitórias. Entendeu o Constituinte de 46 que havia a necessidade de outro 

texto de promulgação, em separado, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias. Este, por sua vez, ainda mais conciso que o preâmbulo principal, 

limita-se a: A Assembleia Constituinte decreta e promulga o seguinte Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (BRASIL, 1924, n.p) 

 
O elemento que marca as características do preâmbulo da Constituição dos Estados 

Unidos do Brasil de 1946 é, portanto, o seu retorno à concisão dos termos, ou seja, a volta ao 

modelo de preâmbulo previsto na Constituição de 1891. Preâmbulo da Constituição de 1967: O 

Congresso Nacional, invocando a proteção de Deus, decreta e promulga a seguinte Constituição do 

Brasil. 

Dessa forma, a Declaração brasileira de 1988, apesar de ser laico, também não se afasta 

dos valores cristãos presentes em toda sua formação, e invoca o Poder Divino, Deus, como 
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elemento de proteção da promulgação da Constituição, ou seja, é um Estado laico, não 

confessional, em que não há confusão entre Estado e Religião, mas é um Estado alicerçado na 

fé cristã. 

 

5.4 Preâmbulo do “canadá act” ou “loi de 1982 sur le canadá”, de 1982 

 

A primeira observação sobre a inclusão do Canadá como ente do que denomina-se 

América Latina, deve-se ao fato de o país estar localizado na América e adotar como língua 

oficial o francês, que tem origem latina, nesse passo, tendo em vista os dois critérios utilizados 

para a fixação de um conceito de América Latina, o Canadá, está inserido em ambos os critérios, 

ou seja, tanto geográfico quanto cultural. Importante destacar que referido país adota também 

o inglês como língua oficial. 

Diferente do que se encontrou nos textos constitucionais analisados até o presente 

momento, o Canadá não adota um único documento como sendo sua “Constituição”; referido 

país vale-se de diversos textos como sendo fundamentais, nesse passo, além do Ato 

Constitucional de 1982 outros vinte e cinco documentos compõem o que se pode denominar 

“textos constitucionais do Canadá” ou “textos fundamentais de Constituição do Canadá”. Não 

se pode deixar de mencionar que o Canadá utiliza-se também de costumes como elemento de 

sua “Constituição”, ou seja, admitem-se normas constitucionais não escritas, enfim, não há no 

Canadá uma Constituição formal escrita, nos moldes tradicionais do Direito Constitucional 

Brasileiro, que é o parâmetro basilar da presente pesquisa. 

Sobre esta diversidade de documentos que compõem o que se pode denominar “textos 

constitucionais do Canadá” é Gustavo Ernesto Emmerich (1993, p. 126): 

 
En sí misma, el Acta de 1982 no es una nueva constitución. De hecho, 

establece que "la Constitución de Canadá" incluye un conjunto de leyes del 

Reino Unido y del propio Canadá, entre las cuales destacan el Acta de 1867 y 

el Estatuto de Westminster. Pese a su declarada continuidad con instrumentos 

legales anteriores, el Acta de 1982 establece importantes cambios y adiciones 

para mantener el delicado equilibrio idiomático, político y financiero entre las 

provincias, entre éstas y el gobierno federal y entre los grupos étnicos y 

lingüísticos. Destacan los relativos a fórmulas de enmienda, la Carta de 

Derechos y Libertades y las estipulaciones sobre grupos étnicos y recursos 

naturales (EMMERICH, 1994, p. 21-65). 

 
Em janeiro de 2013, o Departamento de Justiça do Canadá publica a “Consolidation of 

the Constitution Acts 1867 to 1982” com o texto da Lei da Constitucional de 1867 (antigo 

British North America Act), incluindo as alterações feitas a esse ato desde sua promulgação e o 
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texto da Lei da Constitucional de 1982, conforme suas alterações desde a sua promulgação. 

Neste documento, a Lei de Constitucional de 1982 contém a Carta Canadense de Direitos e 

Liberdades e outras disposições, incluindo todo o seu processo de emendas e alterações. A 

Consolidação não é uma lei, mas uma tentativa de reconstruir a substância das leis fundamentais 

do Canadá. 

Percebe-se, da análise do referido preâmbulo, que ele não possui elementos de indicação 

dos valores constitucionais do Canadá, apenas apresenta a Lei Constitucional como elemento 

de união das províncias do Canadá, Nova Scotia e New Brunswick. Entretanto, é possível 

identificar que a forma de Estado adotada pela referida união é a Federação, mas vinculada ao 

domínio do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. 

 

5.5 Preâmbulo da “constitución política de la república de chile”, de 1980 

 

A Constituição da República do Chile não possui preâmbulo, a introdução que é feita 

aos artigos da referida Constituição decorre da lei nº 20.050 e é somente para sistematizar o 

texto da Constituição em face de suas emendas ao longo do tempo. Compreende-se que o 

impacto da ausência de um preâmbulo permeia o reflexo deontológico, isto é, para a fixação 

das normas e de como poderia ser, uma vez que cada país tem um histórico, bem como possui 

seus valores. 

Desta forma, a introdução da Constituição da República do Chile assim se apresenta: 

“En uso de las facultades que me confiere el artículo 2° de la Ley Nº 20.050, y teniendo presente 

lo dispuesto en el artículo 32 N°8 de la Constitución Política de 1980, Decreto: Fíjase el 

siguiente texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la 

República (CHILE, 1980, n.p). 

Importante destacar que tal possibilidade não é novidade no âmbito do direito 

constitucional, pois a Constituição do México, de 1917, conforme François Châtelet, Olivier 

Duhamel e Evelyne Pisier Kouchner (1997, p. 159) também não possui preâmbulo. 

Como se pode ver, a preferência do constituinte chileno não indica a carência de 

princípios norteadores da referida Declaração no bojo constitucional; tão pouco representa 

desatenção quanto aos aspectos históricos e culturais inerentes à formação dessa sociedade. 

Entretanto, a falta de preâmbulo reforça a predileção legislativa diante da não utilização de nota 

introdutória à Constituição, bem como denota indícios de sua irrelevância jurídica. 
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5.6 Preâmbulo da “constitución politica de colômbia” de 1991 

 

El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, 

representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional 

Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de 

fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la 

vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 

conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, 

democrático y participativo que garantice un orden político, 

económico y social justo, y comprometido a impulsar la 

integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona 

y promulga la siguiente. (COLOMBIA, 1991, n.p) 

 
O preâmbulo da Constituição colombiana inicia indicando que o povo é o elaborador da 

norma fundamental e titular do exercício do poder soberano, ou seja, indica uma opção 

valorização do povo em face de seus representantes, que apenas representam o povo 

colombiano na elaboração da Constituição. 

É o primeiro preâmbulo analisado que adota, em tese, a teoria de Raymond Carré 

Malberg sobre o poder constituinte, que tem o povo como verdadeiro titular de todos os poderes 

do Estado. Sobre a titularidade do povo, em relação ao poder constituinte Raymond Carré de 

Malberg, assim assevera: “a soberania primária, o poder constituinte, reside essencialmente no 

povo, na totalidade e em cada um dos seus membros (MALBERG, 2001, p.163). 

Os demais elementos do referido preâmbulo: legitimidade da Assembleia Nacional 

Constituinte na representação do povo colombiano, a invocação do poder divino, Deus, como 

protetor da lei fundamental, o fortalecimento da unidade nacional para assegurar os direitos à 

vida, à convivência, ao trabalho, à justiça, à igualdade e ao fortalecimento da liberdade e da 

paz, a natureza jurídica do poder constituinte, a opção por uma Declaração de natureza 

democrática e participativa e que garanta uma ordem política, econômica e social justa, estão 

presentes nas Constituições já analisadas até o presente momento. 

Entretanto, convém destacar que é a primeira Constituição investigada que apresenta 

expressamente o ideal defendido nesta dissertação, que é a formação de uma comunidade latino- 

americana, observe-se que o referido preâmbulo assevera que o povo boliviano está 

“comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”, ou seja, 

empenhado em propulsar, em fomentar o surgimento de uma comunidade latino-americana. 

 

5.7 Preâmbulo da “constitución política de la república de costa rica”, de 1949 
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Nosotros, los representantes del pueblo de Costa Rica, libremente elegidos 

Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando el nombre de 

Dios y reiterando nuestra fe en la Democracia, decretamos y sancionamos la 

siguiente (COSTA RICA, 1949, n.p) 

 

O preâmbulo da Constituição Política da República da Costa Rica, apesar de sua pouca 

extensão, possui diversas novidades em relação aos preâmbulos já analisados na presente 

pesquisa científica. 

A primeira novidade apresentada é a menção expressa de que os Deputados foram 

eleitos livremente para a Assembleia Nacional Constituinte. Alguns preâmbulos, por exemplo, 

o da Constituição da República Federativa do Brasil, da República da Colômbia, da Nação 

Argentina, e do Estado Plurinacional da Bolívia, também fazem menção à eleição para o 

exercício do Poder Constituinte, entretanto, o da Costa Rica é o primeiro a qualificar esta 

eleição como livre, valorizando o caráter democrático do surgimento da norma fundamental. 

Outra novidade apresentada no preâmbulo da Constituição da República da Costa Rica, 

que não se encontrou nos preâmbulos até aqui analisados é a expressão menção da palavra “fé” 

ao referir-se à democracia. Os demais preâmbulos fazem expressa menção à democracia como 

forma de governo em que o povo exerce a soberania ou como sistema político em que os 

cidadãos elegem seus governantes por meio de eleições periódicas, entretanto, o preâmbulo da 

Lei Fundamental da Costa Rica invoca o caráter metafísico em relação à democracia, com a 

afirmação de que “reiterando nuestra fe em la Democracia”. 

Nesse passo, para o Constituinte da Costa Rica, a democracia está ligada ao sentimento 

de confiança, de crença, ainda que não haja nenhum elemento de evidência que comprove a 

veracidade do que seja a Democracia, pois a fé implica uma atitude contrária à dúvida e em 

consonância com a esperança. 

 

5.8 Preâmbulo da “constitución de la república dominicana”, de 2010 

 

Nosotros, representantes del pueblo dominicano, libre y democráticamente 

elegidos, reunidos en Asamblea Nacional Revisora; invocando el nombre de 

Dios; guiados por el ideario de nuestros Padres de la Patria, Juan Pablo Duarte, 

Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez, y de los próceres de la 

Restauración de establecer una República libre, independiente, soberana y 

democrática; inspirados en los ejemplos de luchas y sacrificios de nuestros 

héroes y heroínas inmortales; estimulados por el trabajo abnegado de nuestros 

hombres y mujeres; regidos por los valores supremos y los principios 

fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de 

la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el 

equilibrio ecológico, el progreso y la paz, factores esenciales para la cohesión 
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social; declaramos nuestra voluntad de promover la unidad de la Nación 

dominicana, por lo que en ejercicio de nuestra libre determinación adoptamos 

y proclamamos la siguiente (REPÚBLICA DOMINICANA, 2010. n.p) 

 
A primeira novidade trazida no preâmbulo da Constituição da República Dominicana e 

que ainda não foi analisada na presente investigação é a expressa manifestação de que os 

representantes do povo da República Dominicana, na elaboração de sua Lei Fundamental, são 

guiados pelos ideais dos “Padres de la Patria, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y 

Francisco del Rosario Sánchez”. 

O termo “Padres de La Patria” é utilizado para designar a maior homenagem possível 

a uma figura história de um país, é, portanto, um termo que identifica os fundadores de 

determinada nação, os heróis cujas ideias e lutas foram fundamentais para a formação de 

determinado Estado. Dessa forma, o preâmbulo da Constituição da República Dominicana 

homenageia os fundadores, aqueles que servem de inspiração patriótica, de símbolos máximos, 

autoridades veneradas na construção da história nacional. 

Sobre os ideais de Juan Pablo Duarte, Juan Isidro Jimenes Grullón, ensina que o grande 

fundador da República Dominicana foi o responsável, com sua ideologia nacionalista radical e 

seu anticolocialismo, pela semente que se converteu na libertação da República Dominicana: 

“Ello hace ver que del ideario de Duarte algo tiene aún vigencia: su nacionalismo radical, su 

anticolonialismo. Pregonémoslo con fervor, convirtámoslo en bandera de la lucha inmediata! 

Procedamos así conscientes de que los errores del insigne Prócer respondieron a su momento 

histórico y de que la pureza de su vida brinda ejemplo a los que hoy riegan la simiente del futuro 

(GRULLÓN, 2009). 

O preâmbulo da República Dominicana: “inspirados en los ejemplos de luchas y 

sacrificios de nuestros héroes y heroínas inmortales”, demonstra que o Constituinte de 2010 

mantém uma consciência de resgate histórico e cultural em relação àqueles que contribuíram 

para a formação e concretização da República Dominicana. 

Nota-se que o preâmbulo da Constituição dominicana indica os principios e valores 

segundo   os   quais   a   nação   é   governada   e,   portanto,   aqueles   em   que    se    

baseian, independentemente da exterioridade e de sua apresentação constitucional, seja de 

forma política, normativa ou interpretativa, é de substancial relevância que todo cidadão, neste 

caso dominicano, se identifique com ele. Além do valor que lhe é dado, o preâmbulo 

constitucional dominicano posibilita a compreensão de sua fundamentação jurídica. Entende- 

se o valor normativo a ele conferido, em que não deve ser visto somente como mais um artigo, 

mas como um resumo altamente conciso de todos os princípios e direitos fundamentais que a 
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Constituição identifica. Sendo o objetivo do constituinte realizar uma relação essencial entre o 

preâmbulo e os artigos constitucionais. 

Há barreiras concernentes à oposição de ideias ou comparações do valor normativo que 

o preâmbulo constitucional possa ter antes do valor normativo dos artigos que o compõem, 

porque, ao falar da Carta Magna, fala-se da norma mais vinculativa de uma nação. No entanto, 

consoante à própria investigação empregada, o valor normativo contido em seu preâmbulo pode 

não ser obrigatório, mas, se puder se tornar influente, é importante reconhecer que o espírito da 

norma constitucional nasce nela e, por conseguinte, vê-se a base frente ao valor normativo que 

constituí a Constituição dominicana. 

Específicamente, no preâmbulo da Constituição dominicana, mais do que isso, é 

tacitamente, como expressamente, a história política da República, mencionando os Padres da 

Pátria e os heróis restauradores, que desde o inicio tinham o visão de formar um Estado livre e 

independente, conforme expresso no artigo primeiro da Constituição. Assim, os representantes 

do povo, buscan a evidencia de um valor político e normativo, bem como um valor 

interpretativo, levando em consideração o principio de interpretação usado para analisar textos 

legais, o que estabelece que qualquer texto jurídico, por mais simples que seja, deve ser 

analisado. Todo dominicano ao ler o preâmbulo deve entender o valor patriótico que a 

Constituição teve e sempre terá (FINJUS, 2012, n.p). 

Não obstante o exposto, existem países como a Espanha, onde o Tribunal Constitucional 

espanhol lidou com o preâmbulo constitucional em sentenças, usando-o nas motivações, 

entendendo que essa fonte de direito, como os artigos da Constituição, é um elemento que pode 

ser usado como uma ferramenta legal, mas indiretamente. Ressalta-se, na República 

Dominicana, o Tribunal Constitucional também citou repetidamente alguns dos valores 

encontrados no preâmbulo constitucional, sendo evidente que, se alguma regra os violassem, 

estaria violando a Constituição (SCHMITT, 1982, n.p). 

Nesse sentido, o Tribunal Constitucional Dominicano indicou que: “Pelo que é afirmado 

no preâmbulo da Constituição, a igualdade é descrita dentro dos valores supremos e princípios 

fundamentais do sistema jurídico dominicano. Consequentemente, qualquer situação desigual, 

sem causa razoavelmente justificada, é inconsistente com a ordem constitucional" (TCRD, 

2013, n.p) 

Vê-se em concordância com o trecho supracitado que se atenua a finalidade do 

preâmbulo constitucional, que mesmo tendo um valor normativo, conforme especificado nos 

parágrafos anteriores, bem como um valor político, porque emana dos representantes do povo, 

além de um valor interpretativo, haja vista que certamente expressa um sentimento patriótico, 



85 
 

 

 

 

sem tangenciar a investigação de seu desígnio, o objetivo-cerne deste preâmbulo é a união e 

integração de toda a sociedade dominicana, explicando o seguinte: “ governados pelos valores 

supremos e pelos princípios fundamentais da dignidade humana, liberdade, igualdade, império 

direito, justiça, solidariedade, convivência fraterna, bem-estar social, equilíbrio ecológico, 

progresso e paz, fatores essenciais para a coesão social; Declaramos nossa disposição de 

promover a unidade da nação dominicana” (TCRD, 2013, n.p). 

Os representantes do povo declaram sua vontade em tudo para promover a unidade da 

Nação dominicana e, quando se referem à Nação, se referem a todos e cada um dos 

dominicanos, bem como aos estrangeiros que residem no país, independentemente de sua 

nacionalidade. É por isso que em nesta Constituição e no preâmbulo constitucional existem 

inúmeros direitos e valores fundamentais, tais como: dignidade humana, justiça, solidariedade, 

convivência fraterna, bem-estar social, equilíbrio ecológico, progresso e desenvolvimento, a 

paz. 

Muitos desses direitos e princípios estão amplamente definidos no capítulo I, título II, 

da Constituição, onde a dignidade humana é uma parte principal, que a Constituição estabelece 

da seguinte maneira: “O Estado baseia-se no respeito pela dignidade da pessoa e está 

organizado para a proteção real e efetiva dos direitos fundamentais que lhe são inerentes. A 

dignidade do ser humano é sagrada, inata e inviolável; seu respeito e proteção constituem uma 

responsabilidade essencial das autoridades públicas” (TCRD, 2013, n.p). 

A partir desta citação, torna-se evidente que a Constituição Dominicana não apenas 

toma a dignidade humana como um direito fundamental, mas também é um dos valores em que 

a Constituição se baseia, de modo que a dignidade humana é o valor e a principal dos direitos, 

uma vez que daí decorrem todos os outros direitos fundamentais subsequentes (REPÚBLICA 

DOMINICANA, 2010). 

 

5.9 Preâmbulo da “constitución de la república del ecuador”, de 2008. 

 

[...] nosotras y nosotros, el pueblo soberano del ecuador reconociendo nuestras 

raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, 

celebrando a la naturaleza, la pacha mama, de la que somos parte y que es vital 

para nuestra existencia, invocando el nombre de dios y reconociendo nuestras 

diversas formas de religiosidad y espiritualidad, apelando a la sabiduría de 

todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, como herederos de las 

luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y 

colonialismo, y con un profundo compromiso con el presente y el futuro, 

decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad 

y armonía com la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; 
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una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las 

personas y las colectividades; un país democrático, comprometido con la 

integración latinoamericana – sueño de bolívar y alfaro-, la paz y la 

solidaridad con todos los pueblos de la tierra; y, en ejercicio de nuestra 

soberanía, en ciudad alfaro, montecristi, provincia de manabí, nos damos la 

presente: ( EQUADOR, 2008, n.p) 

 

A Constituição da Republica do Equador, aprovada por referendo, pela manifestação 

direta do povo do Equador, com mais de 64% (sessenta e quatro por cento) dos votos, trás 

diversas novidades, ainda não expressas nas Constituições até então investigadas na presente 

dissertação. Tendo em vista o objeto da pesquisa, o preâmbulo das Constituições doa países da 

América Latina, esta entendida como países soberanos localizados no Continente Americano e 

cuja língua tenha origem no Latim, passa-se à análise das novidades trazidas pelo preâmbulo 

da referida Constituição. 

A primeira observação que deve ser feita em relação ao preâmbulo da Constituição da 

República do Equador, já mencionada em outros preâmbulos já estudados, é a opção pela 

indicação do povo como titular do poder, ou seja, inicia-se a Constituição indicando que o povo 

soberano do Equador é o responsável pela elaboração da Constituição, enfatizando uma 

tendência à democracia direita, que é corroborada com a previsão de diversos institutos de 

democracia direta encontrados no texto da Constituição da República do Equador: 

 
Art. 106.- El Consejo Nacional Electoral, una vez que conozca la decisión de 

la Presidenta o Presidente de la República o de los gobiernos autónomos 

descentralizados, o acepte la solicitud presentada por la ciudadanía, convocará 

en el plazo de quince días a referéndum, consulta popular o revocatoria del 

mandato, que deberá efectuarse en los siguientes sesenta días. Para la 

aprobación de un asunto propuesto a referéndum, consulta popular o 

revocatoria del mandato, se requerirá la mayoría absoluta de los votos válidos, 

salvo la revocatoria de la Presidenta o Presidente de la República en cuyo caso 

se requerirá la mayoría absoluta de los sufragantes. El pronunciamiento 

popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento. En el caso de 

revocatoria del mandato la autoridad cuestionada será cesada de su cargo y 

será reemplazada por quien corresponda de acuerdo con la Constitución 

(EQUADOR, 2008, n.p). 

 

Art. 420.- La ratificación de tratados se podrá solicitar por referéndum, por 

iniciativa ciudadana o por la Presidenta o Presidente de la República. 186 La 

denuncia un tratado aprobado corresponderá a la Presidenta o Presidente de la 

República. En caso de denuncia de un tratado aprobado por la ciudadanía en 

referéndum se requerirá el mismo procedimiento que lo aprobó (EQUADOR, 

2008, n.p). 

 

Art. 441.- La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no 

altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del 

Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no 
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modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, se realizará: 1. 

Mediante referéndum solicitado por la Presidenta o Presidente de la 

República, o por la ciudadanía con el respaldo de al menos el ocho por ciento 

de las personas inscritas en el registro electoral (EQUADOR, 2008, n.p). 

 

Art. 442.- La reforma parcial que no suponga una restricción en los derechos 

y garantías constitucionales, ni modifique el procedimiento de reforma de la 

Constitución tendrá lugar por iniciativa de la Presidenta o Presidente de la 

República, o a solicitud de la ciudadanía con el respaldo de al menos el uno 

por ciento de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el registro electoral, o 

mediante resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la 

Asamblea Nacional. La iniciativa de reforma constitucional será tramitada por 

la Asamblea Nacional en al menos dos debates. El segundo debate se realizará 

al menos noventa días después del primero. El proyecto de reforma se 

aprobará por la Asamblea Nacional. Una vez aprobado el proyecto de reforma 

constitucional se convocará a referéndum dentro de los cuarenta y cinco días 

siguientes. Para la aprobación en referéndum se requerirá al menos la mitad 

más uno de los votos válidos emitidos. Una vez aprobada la reforma en 

referéndum, y dentro de los siete días siguientes, el Consejo Nacional 

Electoral dispondrá su publicación (EQUADOR, 2008, n.p). 

 

A opção por privilegiar a democracia direta, prevista no início da Constituição da 

República do Equador, é nitidamente verificada na própria exigência de aprovação por 

referendo, da própria Constituição, conforme se extrai do art. 444, da Constituição da República 

do Equador: 

 
Art. 444.- La asamblea constituyente sólo podrá ser convocada a través de 

consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por la Presidenta o 

Presidente de la República, por las dos terceras partes de la Asamblea 

Nacional, o por el doce por ciento de las personas inscritas en el registro 

electoral. La consulta deberá incluir la forma de elección de las representantes 

y los representantes y las reglas del proceso electoral. La nueva Constitución, 

para su entrada en vigencia, requerirá ser aprobada mediante referéndum con 

la mitad más uno de los votos válidos (EQUADOR, 2008, n.p). 

 
É de fundamental importância mencionar que o reconhecendo das raízes antigas do povo 

do Equador, que segundo o preâmbulo são forjadas por mulheres e homens de diferentes povos, 

não é novidade no âmbito dos preâmbulos, pois as Constituições da República Dominica e da 

Bolívia, também fazem menção a este aspecto histórico-cultural da formação dos povos. 

Entretanto, a grande novidade trazida pelo preâmbulo da Constituição da República do Equador 

é referência à natureza, à Pacha Mama, que pode ser definida como a Pátria Mãe, como parte 

vital para a existência do povo equatoriano. Importante destacar que, também de forma inédita, 

o texto da Constituição da República do Equador, estabelece a natureza como sujeito de direitos: 

Art. 71. “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 
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que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. (EQUADOR, 2008, n.p). 

O pluralismo do Equador é corroborado no decorrer do preâmbulo que afirma 

expressamente o apelo à sabedoria de todas as culturas que enriquecem o povo equatoriano 

como sociedade e como herdeiros de uma libertação social na construção de forma de 

convivência cidadã que mantenha a diversidade e harmonia com a natureza, para alcançar uma 

boa vida. 

Outro importante destaque que se deve fazer do referido preâmbulo é a indicação 

expressa pela refutação das formas de colonialismo, ou seja, o preâmbulo afirma que a 

Declaração Equatoriana repudia as formas de exercício de controle, por outro país, sobre outro 

território, não aprova a exploração sem controle dos recursos de um país, por outro país. 

No que diz respeito à novidade em relação aos preâmbulos já pesquisados o preâmbulo 

da Constituição do Equador é o primeiro que apresenta a menção expressa ao local em que a 

Constituição é elaborada, ou seja, é o primeiro preâmbulo a indicar a sede da Assembleia 

Nacional Constituinte. Tal indicação pode ser explicada em razão de o local da elaboração da 

Constituição da República do Equador não ser a capital do País, Quito, como acontece nos 

demais Estados, mas um local escolhido em razão de seus aspectos históricos, que é lugar de 

nascimento de Eloy Alfaro, Presidente da República do Equador entre 1897 a 1901 e de 1906 

a 1911, general do exército do equador e grande líder da revolução equatoriana de 1895. 

Sobre a questão de revolução e a formação de uma Constituição, importante o 

ensinamento de Hans Kelsen (2000, p. 233) que entende não haver diferença quanto à forma de 

manifestação do poder constituinte, ou seja, compreendo revolução em seu sentido mais amplo, 

incluindo aí o golpe de Estado, toda modificação da Constituição, seja ela legítima ou não, ou 

sua substituição por outra Constituição, não operadas segundo as determinações da própria 

Constituição, ainda que com o exercício da força, esta Constituição será considerada vigente 

até que seja modificada por outra. Nesse viés, “decisivo é o fato de a Constituição vigente ser 

modificada ou completamente substituída por uma nova Constituição através de processos não 

previstos pela Constituição até ali vigente” (KELSEN, 2000, p. 233). 

Cumpre lembrar ainda, que o preâmbulo da Constituição da República do Equador trás 

expressamente o comprometimento com a integração latino-americana, referência que vai ao 

encontro da presente pesquisa, que tem por objeto a formulação de um preâmbulo para uma 

Constituição da América Latina. 
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5.10 Preâmbulo da “constitucion politica de la republica de guatemala”, de 1993 

 

Invocando el nombre de dios. Nosotros, los representantes del pueblo de 

Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional 

Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente el Estado; 

afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden 

social; reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los 

valores espirituales y morales de la sociedad y, al Estado, como responsable 

de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, 

seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz; inspirados en los ideales de 

nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural; 

decididos a impulsar la plena vigencia de los Derechos Humanos dentro de un 

orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y 

gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. (GUATEMALA, 1995, 

n.p) 

 

A primeira novidade trazida pelo preâmbulo da Constituição da República da Guatemala 

é a invocação do nome de Deus, como início do preâmbulo, pois nas Constituições até então 

investigadas esta invocação é feita no meio ou no final do preâmbulo. Tal opção, revela o 

vínculo religioso do povo da Guatemala, que tem mais de 50% (cinquenta por cento) de sua 

população de católicos. Importante destacar que a religião católica era a única reconhecida no 

período colonial, marcado por um histórico de intolerância religiosa. 

Entretanto, o texto da Constituição da República da Guatemala, em diversos artigos, 

revela sua opção pelo respeito a todas as religiões, desde as religiões politeístas, que têm origem 

nos nativos indígenas até o judaísmo, budismo, religiões de origem muçulmana e o 

protestantismo; esta última religião cresceu de forma considerável no país, haja vista a chegada 

migração de diversas pessoas oriundas dos Estados Unidos da América, em especial na década 

de 1970. 

Entre os diversos artigos que indicam o respeito a todas as religiões, apesar do início do 

preâmbulo fazer menção a Deus, é possível destacar artigo 36, que assim assevera: “Libertad 

de religión. El ejercicio de todas las religiones es libre. Toda persona tiene derechos a practicar 

su religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y 

la observancia, sin más límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la 

jerarquía y a los fieles de otros credos” (GUATEMALA, 1995, n.p). 

No que tange ao aspecto de novidade, em relação aos preâmbulos já pesquisados, 

destaca-se a expressa revelação de que a família é a gênese fundamental e primária dos valores 

culturais e morais da sociedade e do Estado, responsável por promover o bem comum, a 

consolidação do regime da legalidade, segurança, igualdade, liberdade e paz. É o primeiro 

preâmbulo que atribui à família tamanha relevância na formação e organização do Estado. 
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Os demais aspectos trazidos pelo preâmbulo, já foram mencionados nos estudos 

anteriores como: a inspiração nos antepassados e no reconhecimento das tradições e do 

patrimônio cultural, bem como a promoção do pleno exercício dos direitos humanos dentro de 

uma ordem institucional estável, permanente e popular. 

Ressalta-se, entretanto, que a adesão absoluta à lei, também é uma novidade contida no 

preâmbulo da Constituição da República Política da Guatemala. Tal opção é encontrada duas 

vezes no preâmbulo, a segunda menção ao regime de legalidade da Declaração da Guatemala é 

manifestada no texto em que atribui à família a responsabilidade pela consolidação do regime 

da legalidade. 

 

5.11 Preâmbulo da “constitución del haiti”, de 1987. 

 

 
El pueblo del Haití proclaman esta constitución con el fin de: Garantizar sus 

derechos inalienables e imprescriptibles a la vida, libertad y la búsque de la 

felicidad; de conformidad con el Acta de Independencia de 1804 y la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948. Constituir una 

nación haitiana socialmente justa, económicamente libre y políticamente 

independiente. Establecer un Estado fuerte y estable, capaz de proteger el país 

de valores, las tradiciones, la soberanía, la independencia y la visión nacional. 

la democracia implante, lo que implica el pluralismo ideológico y la rotación 

política y afirmar los derechos inviolables de la población haitiana. Fortalecer 

la unidad nacional mediante la eliminación de toda discriminación entre las 

poblaciones urbanas y rurales, mediante la aceptación de la comunidad de las 

lenguas y la cultura y al reconocer el derecho al progreso, información, 

educación, salud, empleo y ocio para todos los ciudadanos. Asegurar la 

separación y la distribución armónica de los poderes del Estado al servicio de 

los intereses y prioridades de la Nación fundamentales. Establecer un sistema 

de gobierno basado en las libertades fundamentales y el respeto de los 

derechos humanos, la paz social, la equidad económica, la concertación y la 

participación de todas las personas en las decisiones importantes que afectan 

a la vida de una nación, a través de una descentralización efectiva (HAITI, 

1987, n.p). 

 

Na proposta que ora se esboça, elaboração de um preâmbulo para uma Constituição da 

América Latina, verifica-se que o preâmbulo da Constituição do Haiti traz como novidade, 

ainda não verificada nos preâmbulos já estudados, a alusão expressa à busca da felicidade como 

direito inalienável e imprescritível garantido pela Constituição. 

Sobre a felicidade como direito fundamental a ser perseguido pelos Estados Modernos, 

como finalidade da associação humana, é o ensinamento de Luiz Alberto David Araújo: 
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Não se concebe a idéia de que o Estado Moderno deva buscar um caminho 

diferente daquele que pressupõe a felicidade de seus componentes. O homem 

se organiza para obter felicidade. Submete-se ao regramento do Estado, aceita 

suas regras, paga os impostos, limita-se, sabendo, no entanto, que os fins dessa 

associação só podem levar à busca da felicidade (ARAUJO, 2000, p. 74). 

 
Insta salientar, que a felicidade como direito fundamental, não no sentido moderno e 

previsto nas Constituições dos Estados, mas como objeto final da vida, sempre foi objeto das 

ciências humanas e sociais. Aristóteles, afirmava que “cada coisa que desejamos é objeto de 

nosso desejo com vistas a algo mais – exceto a felicidade, o objeto final da vida. 

Para Aristóteles, a felicidade está ligada à capacidade de compreensão da natureza 

humana, de suas contingências, da participação nos assuntos da comunidade e no encontro da 

melhor forma de lidar com os aspectos materiais, racionais e emocionais. Nesse passo, para o 

mesmo filósofo, a infelicidade está atrelada ao alcançar um ideal divino, viver isoladamente e 

ignorar as referidas contingências da natureza humana. 

Em linha de pensamento totalmente contrário ao que foi afirmado pelo filósofo grego é 

Santo Agostinho, que encadeava o conceito de felicidade à aquisição daquilo que o ser human 

deseja e que tal bem tenha caráter de imutabilidade, desta maneira, a única forma de felicidade 

seria possuir Deus, único bem imutável para Santo Agostinho. Sobre este entendimento é Joel 

Gracioso, sintetiza bem essa felicidade ascética: 

 
Para Santo Agostinho, o ser humano só pode ser feliz se ele 

possui o que deseja. Todavia não adianta possuir o que se deseja 

se [o que se deseja] não for um bem. Assim, não é qualquer coisa 

que pode dar ao ser humano a vida feliz, é preciso que seja um 

bem e um bem imutável, pois, caso contrário, estaria 

fundamentando a felicidade em algo passageiro. Ora, o único 

bem imutável é Deus. Portanto, só é feliz quem possui e conhece 

a Deus (GRACIOSO, 2010, p. 35). 

 

Sobre a dificuldade de se estabelecer um conceito de felicidade, haja vista a necessidade 

da satisfação de um determinado padrão de clareza é Nicholas White (2009, p. 189): “Se ter um 

conceito de felicidade requer que ele satisfaça um padrão elevado de clareza, então você pode 

muito bem dizer que não temos realmente um conceito de felicidade ou, pelo menos, que ele 

certamente não se mostra na história da filosofia” (WHITE, 2009, p. 189). 

Destaca-se, portanto, a relevância do conceito e estudos sobre a felicidade, bem como 

da importância de tal tema ser tratado em um preâmbulo de uma Constituição, que 

independentemente da natureza jurídica que se outorgue ao preâmbulo, demonstra a 

preocupação do legislador com a felicidade da América Latina. 
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5.12 Preâmbulo da “constituicion de la republica de honduras”, de 1982 

 

Nosotros, Diputados electos por la voluntad soberana del pueblo 

hondureño, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, 

invocando la protección de Dios y el ejemplo de nuestros 

próceres, con nuestra fe puesta en la restauración de la unión 

centroamericana e interpretando fielmente las aspiraciones del 

pueblo que nos confirió su mandato, decretamos y sancionamos 

la presente Constitución para que fortalezca y perpetúe um estado 

de derecho que asegure una sociedad política, económica y 

socialmente justa que afirme la nacionalidad y propicie las 

condiciones para la plena realización del hombre, como persona 

humana, dentro de la justicia, la libertad, la seguridad, la 

estabilidad, el pluralismo, la paz, la democracia representativa y 

el bien común ( HONDURAS , 1982, n.p). 

 
Na proposta que ora se delineia, elaboração de um Preâmbulo para a Constituição da 

América Latina, verifica-se que o preâmbulo da Constituição da República de Honduras trás 

diversos institutos ainda não explorados nas Constituições até então investigadas, e que podem 

ser atribuídos à uma Constituição da América Latina. 

A primeira observação que se faz é a previsão da fé na restauração de uma união 

centroamericana. Tal opção do constituinte originário hondurenho indica uma forte tendência 

da República de Honduras em se relacionar, em permitir o estabelecimento de vínculos com 

outros países, ou seja, em manter-se aberta à convivência com outros Estados. 

Outro aspecto relevante que é observado no preâmbulo da Constituição da República de 

Honduras é a previsão expressa de que a promulgação da referida Constituição tem por 

objetivos principais o fortalecimento de um Estado de direito que assegure uma sociedade 

política, econômica e socialmente justa e que afirma a nacionalidade. Essa junção entre Estado 

de direito, economia e justiça social é típico de países que pretendem unir os benefícios de um 

Estado Social com as vantagens de uma economia de mercado, ou seja, não se permite a 

sobreposição de um modelo pelo outro, garantindo-se o que o preâmbulo preferiu denominar 

de sociedade política econômica e socialmente justa. 

Por fim, na afirmação de que a Constituição propicie a realização plena do homem como 

pessoa humana, dentro da justiça, da liberdade, da segurança, da estabilidade, do pluralismo, 

da paz, da democracia representativa e do bem comum, verifica-se que os termos: estabilidade 

e democracia representativa são novidades em relação às Constituições já investigadas. Esta 

opção pela democracia representativa é expressada diretamente no início do preâmbulo que 

afirma: nós, os deputados eleitos pela vontade soberana do povo, o que indica uma forte 

tendência de institutos de representação em detrimento à democracia direta. 
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5.13 Preâmbulo da “constitucion política de los estados unidos mexicanos que reforma 

la de 5 de febrero de 1857”, de 1917. 

 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder 

Ejecutivo de la Nación, con esta fecha se ha servido dirigirme el siguiente 

decreto: VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército 

Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos 

Mexicanos, hago saber: Que el Congreso Constituyente reunido en esta ciudad 

el 1o. de diciembre de 1916, en virtud del decreto de convocatoria de 19 de 

septiembre del mismo año, expedido por la Primera Jefatura, de conformidad 

con lo prevenido en el artículo 4o. de las modificaciones que el 14 del citado 

mes se hicieron al decreto de 12 de diciembre de 1914, dado en la H. Veracruz, 

adicionando el Plan de Guadalupe, de 26 de marzo de 1913, ha tenido a bien 

expedir la siguiente (MEXICO, 1857, n.p). 

 

Tendo em vista o escopo da presente pesquisa, verifica-se que o preâmbulo da 

Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos, diferencia-se totalmente dos demais 

preâmbulos estudados até o momento, pois não trás em seu bojo aspectos culturais, religiosos, 

princípios, objetivos ou qualquer direcionamento a ser seguido pelo texto constitucional, o 

referido preâmbulo tem por objetivo apenas indicar o aspecto formal da convocação, por meio 

do decreto de convocação de 19 de setembro de 1916, que modificou o decreto de 12 de 

dezembro de 1914 e o plano de Guadalupe, de 26 de março de 1913. 

É de destacar que o preâmbulo da Constituição dos Estados Unidos Mexicanos é um 

dos primeiros nas Constituições que traz expressamente em seu texto um grande número de 

direitos sociais, ou seja, revela uma opção pelo constitucionalismo social, que influenciou 

diversas outras Constituições, conforme ensina Fábio Konder Comparato (2001, p. 184): 

 
Entre a Constituição mexicana e a Weimarer Verfassung, eclode a Revolução 

Russa, um acontecimento decisivo na evolução da humanidade do século 

XX.O III Congresso Pan-Russo dos Sovietes, de Deputados Operários, 

Soldados e Camponeses, reunidos em Moscou, adotou, em 4 de janeiro de 

1918, portanto antes do término da 1ª Guerra Mundial, a Declaração dos 

direitos do Povo Trabalhador e Explorado. Nesse documento são afirmadas e 

levadas às suas conseqüências, agora com apoio da doutrina marxista, várias 

medidas constantes da Constituição mexicana, tanto no campo sócio- 

econômico quanto no político (COMPARATO, 2001, p. 184). 

 
Contudo, não se pode afirmar que foi a primeira Constituição a tratar dos direito sociais, 

pois diversas Constituições, anteriores à Constituição dos Estados Unidos Mexicanos de 1917, 

já mencionavam em seu texto alguns aspectos dos direitos sociais, por exemplo, a Constituição 

da Venezuela de 1812, que em seu art. 23 tratava da proteção ao trabalho e o seguro desemprego 
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e a Constituição Francesa de 1848, que em seu art. 13 assegurava o direito ao trabalho e a 

garantia ao trabalho ( LAVIGNE, 2003, p. 29). 

Sobre a Constituição Alemã de 1919, Constituição de Weimar, merece destaque a não 

utilização da invocação divina para a elaboração da norma fundamental, quebrando a tradição 

até então estudada nesta pesquisa. “O povo alemão, uno em seus componentes étnicos e 

animado a vontade de renovar e consolidar o Império (Reich), na liberdade e na justiça, de 

contribuir para a paz dentro e fora das suas fronteiras e de trabalhar para o progresso social, 

estabelece a Constituição seguinte. 

Na mesma linha de opção, na vertende de não mencionar a inspiração divina no 

preâmbulo é a Constituição da União das Repúblicas Soviéticas de 1818: preâmbulo da 

Constituição da URSS de 1918: “The Declaration of Rights of the Working and Exploited 

People, approved by the Third All-Russia Congress of Soviets in January 1918, together with 

the constitution of the Soviet Republic approved by the Fifth Congress, make up the single 

fundamental law of the Russian Socialist Federative Soviet Republic (RÚSSIA, 1918). 

Analisando-se o preâmbulo da Constituição dos Estados Unidos Mexicanos, em 

especial em sua tentativa de reproduzir os momentos históricos relevantes dos anos de 1913, 

1914 e 1916 é possível estabelecer uma relação com a concretização, no texto da referida 

Constituição, dos ideais revolucionários que tiveram origem na revolução mexicana de 1910. 

Nesta linha de pensamento é Salvador Valencia Carmona e Héctor Fix-Zamuido este último, 

ex-presidente da Corte Constitucional Mexicana, que assim asseveram: 

 
Nustra Constitución actual entronca directamente con la 

Revolución mexicana. Cierto que en un principio este 

movimiento no llevó como objetivo hacer una nueva 

Constitución. Se encabezó inicialmente por Madero contra la 

dictadura de Díaz, y después por Carranza para restaurar el orden 

constitucional quebrantado por Huerta, pero el desarrollo mismo 

de los acontecimientos condujo finalmente a la expedición de una 

nueva ley fundamental (FIX-ZAMUDIO, p. 2001, p. 89). 

 
Com o mesmo discurso sobre a impossibilidade de se destacar a Constituição Mexicana 

de 1917 da Revolução Mexicana de 1910 é Néstor de Buen (1977, p. 232) que afirma ser 

impossível “dissociar a Constituição Mexicana da filosofia da Revolução de lhe deu vida” 

(BUEN, 1977, p. 232). Ainda sobre a relevância, apesar do não ineditismo dos direitos sociais 

na Constituição Mexicana de 1917, é Karl Loewenstein (1970, p 401): 
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Como postulados expressamente formulados, os Direitos 

Fundamentais socioeconômicos não são absolutamente novos: 

alguns deles, como o direito ao trabalho, foram inscritos nas 

Constituições Francesas de 1793 e 1848. Mas foi apenas em 

nosso século, depois da primeira e, em maior grau ainda, depois 

da segunda guerra mundial, que se converteram no equipamento- 

padrão do constitucionalismo. Foram proclamados pela primeira 

vez na Constituição Mexicana de 1917, que, com um salto, se 

poupou todo o caminho para realizá-los: todas as riquezas 

naturais foram nacionalizadas e o Estado assumiu 

completamente, pelo menos no papel, a responsabilidade social 

para garantir uma existência digna a cada um de seus cidadãos 

(LOEWENSTEIN, 1970, p. 401). 

 
Sobre a Assembléia Constituinte que elaborou a Constituição dos Estados Unidos 

Mexicanos, Daniel Moreno afirma expressamente que em poucos momentos na história o 

pensamento jurídico foi devedor de forma tão determinante da realidade social e de suas ideias, 

em especial no aspecto de proteção dos camponeses que sofriam dura exploração e as 

paupérrimas condições em que viviam os operários mexicanos (MORENO, 1973, p. 227). 

 

5.14 Preâmbulo da “constitucion política de la republica de nicaragua”, de 1987 

 

El Presidente de la Republica Hace saber al pueblo de Nicaragua que la 

Asamblea Nacional Constituyente há consultado con el pueblo, discutido y 

aprobado la siguiente: CONSTITUCION POLITICA. PREÁMBULO - 

NOSOTROS, Representantes del Pueblo de Nicaragua, reunidos en Asamblea 

Nacional Constituyente. Evocando La lucha de nuestros antepasados 

indígenas. El espíritu de unidad centroamericana y la tradición combativa de 

nuestro Pueblo que, inspirado en el ejemplo del General JOSE DOLORES 

ESTRADA, ANDRES  CASTRO Y  ENMANUEL  MONGALO,  derrotó al 

dominio filibustero y la intervención norteamericana en la Guerra Nacional. 

La gesta antintervencionista de BENJAMIN ZELEDON. Al General de 

Hombres Libres, AUGUSTO C. SANDINO, Padre de la Revolución Popular 

y Antimperialista. La acción heroica de RIGOBERTO LOPEZ PEREZ, 

iniciador del principio del fin de la dictadura. El ejemplo de CARLOS 

FONSECA, el más alto continuador de la herencia de Sandino, fundador del 

Frente Sandinista de Liberación Nacional y Jefe de la Revolución. A todas las 

generaciones de Héroes y Mártires que forjaron y desarrollaron la lucha de 

liberación por la independencia nacional. En Nombre Del pueblo 

nicaragüense; de todos los partidos y organizaciones democráticas, patrióticas 

y revolucionarias de Nicaragua; de sus hombres y mujeres; de sus obreros y 

campesinos; de su gloriosa juventud; de sus heroicas madres; de los cristianos 

que desde su fe en DIOS se han comprometido e insertado en la lucha por la 

liberación  de     CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DE  LA  REPÚBLICA  DE 

NICARAGUA los oprimidos; de sus intelectuales patrióticos; y de todos los 

que con su trabajo productivo contribuyen a la defensa de la Patria. De los que 

luchan y ofrendan sus vidas frente a la agresión imperialista para garantizar la 

felicidad de las nuevas generaciones. Por La institucionalización de las 

conquistas de la Revolución y la construcción de uma nueva sociedad que 
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elimine toda clase de explotación y logre la igualdad económica, política y 

social de los nicaragüenses y el respeto absoluto de los derechos humanos 

(NICARAGUA, 1987, n.p). 

 
O principal aspecto que deve ser ressaltado no preâmbulo da Constituição da República 

da Nicarágua é menção à luta dos antepassados indígenas, o espírito de uma unidade 

centroamericana, tendo como referência a tradição combativa do povo da Nicarágua, que tem 

como exemplo os Generais José Dolores Estrada, Andres Castro e Enmanuel Mongalo, que 

derrotaram, em especial, a intervenção norteamericana na guerra nacional. No mesmo aspecto, 

ou seja, homenageando os heróis da Nicarágua, o preâmbulo continua fazendo menção a: 

Benjamin Zeledon, Augusto Sandino, Rigoberto Lopez Perez, este último por ter iniciado o 

movimento que terminou com a ditadura no Páis e Carlos Fonseca, o mais alto continuador da 

herança Sandino, fundador da Frente Sandinista de Libertação Nacional e chefe da Revolução. 

Esta referência aos heróis do país, não é novidade nos preâmbulos, conforme já se 

encontrou nos preâmbulos da República Dominicana. Entretanto, o que chama atenção no 

estudo do preâmbulo da Constituição da República da Nicarágua é o registro não só dos mártires 

do País, mas do próprio movimento de luta contra a ditadura e, em especial, contra a intervenção 

norteamericana. 

A luta em face do imperialismo e pela construção de uma nova sociedade, que elimine 

todas as formas de exploração, seja no aspecto econômico, político e social do povo da 

Nicarágua é encontrado também no final do preâmbulo referenciando o aspecto revolucionário 

do povo e sua busca pela liberdade e pela unidade do país. 

 

5.15 Preâmbulo da “constitución política de la república de panamá”, de 2004. 

 

Con el fin supremo de fortalecer la Nación, garantizar la libertad, asegurar la 

democracia y la estabilidad institucional, exaltar la dignidad humana, 

promover la justicia social, el bienestar general y la integración regional, e 

invocando la protección de Dios, decretamos la Constitución Política de la 

República de Panamá (PANAMÁ, 2004, n.p) 

 
O preâmbulo a Constituição da República do Panamá é muito objetivo e não traz muitas 

novidades em relação aos preâmbulos já estudados até o presente momento, entretanto, merece 

destaque a citação de que o fim supremo da Constituição é fortalece a Nação Panamenha, 

nenhum outro preâmbulo inicia com tal manifestação de fortalecimento do País, como 

finalidade maior da Constituição. 
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Importante destacar ainda, que nenhum dos preâmbulos já estudados fala em 

estabilidade institucional, o que sugere um texto constitucional que tenha elementos de garantia 

institucional. Esta constatação é comprovada em diversos artigos da Constituição. 

Por fim, e tendo como escopo o objeto desta pesquisa, mister destacar a exteriorização 

da opção, ou pelo menos manifestação, por um movimento de integração regional, que vai ao 

encontro da criação de um preâmbulo para uma Constituição da América Latina, esta conforme 

já mencionado na presente pesquisa, envolvendo os aspectos geográficos, países localizados no 

continente americano e o aspecto cultural da linguagem oficial, países que tenham como idioma 

oficial línguas derivadas do latim. 

 

5.16 Preâmbulo da “constitución de la república del paraguay”, de 1992” 

 

El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en 

Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la 

dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, 

reafirmando los principios de la democracia republicana, representativa, 

participativa y pluralista, ratificando la soberanía e independencia nacionales, 

e integrado a la comunidad internacional, SANCIONA Y PROMULGA esta 

Constitución ( PARAGUAI, 1992, n.p). 

 

A Constituição da República do Paraguai, de 1992 substitui uma Constituição autoritária 

e antidemocrática, que havia sido outorgada pelo ditador Alfredo Strossner, que governou o 

país de 1954 a 1989. 

Percebe-se, de sua análise, uma opção por uma democracia representativa, haja vista a 

presença de uma Convenção Nacional Constituinte para a elaboração da Constituição. O início 

do preâmbulo revela também que a origem de todo poder está no povo paraguaio, mas diferente 

da Constituição da República Federativa do Brasil, que começa com o termo “nós, 

representantes do povo brasileiro”, o preâmbulo da Constituição da República do Paraguai é 

inaugurado com o substantivo “O Povo Paraguaio”. 

Essa opção na elaboração de preâmbulo não é novidade, a Constituição dos Estados 

Unidos da América, de 7 de setembro de 1787, também principia o preâmbulo com a indicação 

“We, the People of the United States [...]” (EUA, 1887, n.p). Esta escolha na elaboração do 

preâmbulo da Constituição indica forte inclinação para uma Declaração que adota institutos de 

democracia direita. 

Sabe-se, porém, que a Declaração americana não negligencia as formas de democracia 

indireta ou semidireta, esta última manifestada pelos representantes eleitos e a primeira por 
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instrumentos de participação popular de forma direta e imediata. Nessa lógica, a participação 

popular é expressamente estabelecida na Constituição da República do Paraguai, nos artigos 

122 e 123 (PARAGUAI, 1992, n.p), que estabelecem a iniciativa popular e o referendo como 

formas de manifestação direta do povo no processo democrático. 

Outro destaque da Constituição da República do Paraguai é a ratificação da soberania e 

da independência nacional, antes da integração com a comunidade internacional. Tal opção 

constitucional denota uma preocupação com a ideia de protecionismo das decisões normativas 

pátrias, bem como de proteção de suas fronteiras; por conseguinte, demonstra a prevalência de 

uma ideologia nacionalista. 

 

5.17 Preâmbulo da “constitution of the republic of peru”, de 1993 

 

El congreso constituyente democrático, invocando a dios todopoderoso, 

obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de 

todas las generaciones que nos han precedido en nuestra patria, ha resuelto dar 

la siguiente constitución: constitucion politica del peru (PARAGUAI, 1992, 

n.p) 

 

O preâmbulo da Constituição da República do Peru faz menção ao Congresso 

Constituinte Democrática, indicando a legitimidade dos representantes do povo peruano para 

elaborar a Norma Fundamental; invoca a proteção de Deus Todo Poderoso, revelando o aspecto 

religioso que está presente na Declaração do Estado do Peru; recorda o sacrifício das gerações 

passadas, elemento este também presente nas Constituições da Nicarágua, México, Venezuela 

e outras. 

 

5.18 Preâmbulo da “constitución de la república de el salvador”, de 1983. 

 

Nosotros, representantes del pueblo salvadoreño reunidos en asamblea 

constituyente, puesta nuestra confianza endios, nuestra voluntadenlos altos 

destinos de la patria y en ejercicio de la potestad soberana que el pueblo de el 

salvador nos há conferido, animados del ferviente deseo de establecer los 

fundamentos de la convivencia nacional con base en el respeto a la dignidad 

de la persona humana, en la construcción de una sociedad mas justa, esencia 

de la democracia y al espiritu de libertad y justicia, valores de nuestra herencia 

humanista, decretamos, sancionamos y proclamamos, la siguiente 

constitucion (El SALVADOR, 1983, n.p) 

 
Nos mesmos moldes de algumas Constituições já estudadas na presente pesquisa, o 

preâmbulo da Constituição da República de El Salvador inicia com a indicação de preferência 
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por uma democracia participativa, pois anuncia, em primeiro lugar, os representantes do povo 

de El Salvador como elaboradores da Constituição não mencionando que o povo de El Salvador 

como titular do poder de elaboração da Constituição. 

Esta forma de titularidade do Poder atribuída aos representantes do povo e não 

diretamente ao povo aproxima a opção do preâmbulo da Constituição de El Salvador e de outras 

declarações que fazem esta opção à teoria do poder constituinte de na concepção Emmanuel 

Joseph Sieyès (1997, p. 91) segundo o qual a titularidade do poder constituinte pertencia à 

nação, única fonte legítima capaz de fazer uma Constituição. Para Sieyès: “A nação existe antes 

de tudo, ela é a origem de tudo. Antes dela e acima dela só existe o direito natural” (SIEYÉS, 

1997, n.p). 

 

5.19 Preâmbulo da “constituição do uruguay”, de 1967 

 

A Constituição do Uruguai, de 1967 não possui preâmbulo. Importante mencionar, que 

tal possibilidade não é novidade no âmbito do direito constitucional, a Constituição do México, 

de 1917, conforme François Châtelet, Olivier Duhamel e Evelyne Pisier Kouchner (1997, p. 

159) também não possui preâmbulo (CHÂTELET, 1990, p. 159). 

Como se pode ver, a preferência dos constituintes uruguaios e mexicanos não indica a 

carência de princípios norteadores dos referidos Estados no bojo constitucional; tão pouco 

representa desatenção quanto aos aspectos históricos e culturais inerentes à formação dessas 

sociedades. Entretanto, a falta de preâmbulo reforça a predileção legislativa diante da não 

utilização de nota introdutória à Constituição, bem como denota indícios de sua irrelevância 

jurídica. 

 

5.20 Preâmbulo da “constitución de la república bolivariana de venezuela”, de 1999 

 

El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la 

protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar 

y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los 

precursores y forjadores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de 

refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa 

y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y 

descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la 

paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el 

imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la 

vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad 

sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica 

entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de 
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acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los 

pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la 

democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio 

ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e 

irrenunciable de la humanidad; en ejercicio de su poder originario 

representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre 

y en referendo democrático, decreta la siguiente constitución 

(VENEZUELA, 1994, n.p). 

 
O preâmbulo da Constituição da República Bolivariana da Venezuela possui diversas 

previsões não encontradas nos demais preâmbulos. Importante mencionar que, não só o 

preâmbulo é o mais extenso, mas a própria Constituição da Venezuela é a maior dos países 

pesquisados com trezentos e cinquenta artigos, uma disposição derrogatória, dezoito 

disposições transitórias e uma disposição final. 

Segundo Landau o texto da Constituição da República Bolivariana da Venezuela, foi 

elaborado em apenas três meses, sendo que a maior parte de todo esforço neste período foi no 

sentido de desconstrução das instituições democráticas até então existentes: exemplo: o 

Congresso, o Judiciário, os Conselhos Locais e Departamentais, além dos Sindicatos de 

Trabalhadores ( LANDAU, 2012, n.p) 

Verifica-se, incialmente, que o preâmbulo faz opção em colocar como titulares do poder 

constituinte, o povo da Venezuela, (MALBERG, 2001, p. 163). Esta opção pela democracia 

direta, indicada no preâmbulo, é manifestada expressamente no texto da Constituição da 

República Bolivariana da Venezuela que implementa instrumentos de democracia direta para 

diversos temas no país, que resultou em grandes plebiscitos convocados pelo Presidente nos 

anos seguintes: 

 
Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en 

ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el 

referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa 

legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre 

otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la 

autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las 

de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás 

formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la 

solidaridad ( VENEZUELA, 1999, n.p). 

 
Sobre a legitimidade da Assembleía Constituinte de 1999, que elaborou a Constituição 

da República Bolivariana da Venezuela, é importante mencionar a forma pela qual a referida 

Assembléia foi convocada. Para legitimar a formação da Assembleia Constituinte, Hugo 
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Chávez convocou, por decreto, um plebiscito para conhecer a opinião dos venezuelanos. O 

referendo continha apenas duas perguntas: 

 
PRIMERA: ¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el 

propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico 

que permita el funcionamiento efectivo de una Democracia Social y 

Participativa? SEGUNDA: ¿Autoriza usted al Presidente de la República para 

que mediante un Acto de Gobierno fije, oída la opinión de los sectores 

políticos, sociales y económicos, las bases del proceso comicial en el cual se 

elegirán los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente? 

(VENEZUELA, 1999, n.p). 

 

O presidente Hugo Chávez envia uma consulta à Suprema Corte da Venezuelana, que 

respondeu ser constitucional a realização do referendo sobre a Assembleia Constituinte, 

Amorim Neto (2002, p. 262) comenta sobre o assunto comparando o ato do presidente 

venezuelano ao golpe de Estado de 1958, do governo de Gaulle, pelo presidente René Coty: 

 

[...] a decisão da Suprema Corte foi um ato político feito à margem da 

Constituição de 1961. Ela, a Corte, vergou-se ao intenso clamor dos que 

apoiavam Chávez. A decisão foi, do ponto de vista constitucional, no mínimo, 

tão pouco ortodoxa quanto aquela do presidente René Coty de passar a chefia 

do governo a de Gaulle, em 1958 (AMORIM, 2002, p. 262). 

 
Ainda sobre a sobreposição de instrumentos de democracia direta insta destacar o artigo 

67 da Constituição da República Bolivariana da Venezuela que substitui os partidos políticos 

por organizações com fins políticos, com perfil bem mais amplo, conforme mostra o teor do 

artigo: 

 
Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines 

políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y 

dirección. Sus organismos de dirección y sus candidatos e candidatas a cargos 

de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones 

internas con la participación de sus integrantes (VENEZUELA, 1999, n.p). 

 
No estudo do preâmbulo da Constituição da República Bolivariana da Venezuela, 

merece destaque a menção histórica do libertador da Venezuela, Simón Bolivar, bem como ao 

heroísmo e sacrifício dos antepassados indígenas e dos demais precursores e fundadores da 

pátria da Venezuela. Tal elemento histórico demonstra a escolha contida no texto da 

Constituição Venezuelana por uma abordagem ideológica de viés socialista e assim, integra 

institutos de interesse coletivo tais como a educação pública gratuita e obrigatória. 
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Outro elemento não integrante dos demais preâmbulos analisados e que é encontrado no 

preâmbulo da Constituição da República Bolivariana da Venezuela é o objetivo de refundar 

uma República, ou seja, a previsão de se retornar a uma República já existente no passado, para 

estabelecer, entre outros, uma sociedade protagonista. 

A convocação de Hugo Chaves, em seu discurso de posse, pronunciado em 02 de 

fevereiro de 1999, corrobora a intenção de refundação do país: 

 
Dentro de varias horas, mi gobierno introducirá aquí en el Congreso la 

solicitud de una Ley Habilitante, una Ley Habilitante para enfrentar en el corto 

plazo, porque el pueblo no puede esperar la Constituyente y esa es una verdad 

absoluta, la Constituyente no es una panacea, nunca la planteamos así. Tiene 

un objetivo fundamental como es la transformación de las bases del estado y 

la creación de una nueva República, la refundación de la República, la 

relegitimación de la democracia. Ese es el objetivo fundamental de la 

Asamblea Constituyente (ANALITICA, 1999, n.p). 

 
Confirma-se, assim, a intenção do constituinte venezuelano de estabelecer o papel de 

liderança da Venezuela, em especial perante os demais Estados que buscam a implantação de 

um Estado de bem-estar social, bem como no papel de vanguarda no combate aos países de 

sistema capitalista. Como se pode observar, a índole socialista do constituinte venezuelano 

resulta na previsão de garantia do direito ao trabalho, cultura, educação e demais direitos 

sociais, no próprio preâmbulo, e que são especificados no texto da Constituição da República 

Bolivariana da Venezuela. 

Merece destaque ainda, a previsão no preâmbulo venezuelano de proteção aos direitos 

transindividuais e coletivos, assim, fala-se de questões inerentes ao desarmamento nuclear, paz 

mundial, preservação da própria espécie humana, equilíbrio dos recursos ambientais, pois esses 

direitos possuem natureza inalienável. Indica, portanto, uma decisão pelo desenvolvimento 

sustentável, que consiga unir o desenvolvimento econômico com a preservação dos recursos 

naturais. 

 

5.21 Da tentativa de unidade constitucional e a atenção da busca por coesão dos países 

latino-americanos: orientação para integração e os direitos humanos 

 

Ao se identificar a garantia dos direitos da personalidade comuns a todos os países 

latino-americanos, nota-se, por exemplo, que a Constituição brasileira no que lhe confere à 

proteção, pode ser compreendida como bem abrangente, uma vez que a Constituição brasileira 

de 1988, especialmente em seu 5ª artigo, prevê vários direitos de personalidade (BRASIL, 
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1988). Neste cenário, vê-se que tal tutela se desdobra de modo concreto no Código Civil 

brasileiro, que contém um capítulo aplicado a estes direitos – Capítulo II – Direitos da 

Personalidade, no entanto, leva-se em consideração que não há, uma teoria geral desta tutela 

(BRASIL, 2002, n.p). 

A compreensão que suscita a consideração dos indivíduos com direitos parece ser 

simples. Seria o suficiente com algumas intuições acessíveis a todos: a preeminência da vida 

humana, a igualdade dos indivíduos, as noções de dignidade e respeito. Se essas ideias são 

atribuídas à vontade divina ou à mera evolução natural, considera-se, neste âmbito, que o bom 

senso seria o bastante para anotá-las e agir de acordo com elas (PRADO, 2013, p.28). Ao se 

avistar o crescente reconhecimento dos direitos humanos, compreende-se que esta identificação 

é um processo na história contemporânea que não admite atalhos ou contratempos. O debate 

sobre a fundação de direitos, atualmente, se inclina para uma questão de exigir sua aplicação, 

com base na existência de instrumentos legais universalmente reconhecidos. 

No entanto, conforme Quiroga Lavié (1995) e Altavila (1989), não apenas a 

generalização lenta e dolorosa dessas ideias na história humana, mas também os ataques diários 

à sua validade, levaram a questionar essa visão simplista. Na realidade, as intuições 

mencionadas são facilmente abordadas apenas em certos contextos sociais e culturais. Em 

outros, é possível que a ideia de igualdade (baseada no conceito de pertencer à mesma espécie) 

seja reduzida ao escopo dos membros da própria tribo. 

Hoje, além de ser difícil compartilhar o otimismo da década passada, percebe-se um tom 

sombrio nas reflexões sobre o futuro dos direitos humanos no mundo. Explora-se, portanto, as 

razões, identidades e práticas baseadas em direitos na América Latina. Para isso, evidencia-se 

um breviário sobre o exame de alguns discursos sobre direitos da personalidade comuns a todos 

os países latino-americanos. Dessa forma, pode-se identificar áreas problemáticas, cuja 

resolução prática representa a possibilidade de uma "cultura de direitos", enraizada nas 

tradições e modos de vida em vigor na região. 

Em termos metodológicos subjacentes a essa abordagem, está a ideia de que o discurso 

dos direitos é uma identidade e um recurso estratégico, que visa garantir certas conquistas 

individuais ou coletivas, imediatas ou de médio prazo; um recurso entre outros, que merece 

destaque. Sua generalização dependerá de vários fatores: um deles será a consistência interna, 

o outro a eficácia que demonstra em relação as realizações de bem-estar. Logo, compreende-se 

a consistência que se estabelece entre o discurso dos direitos e suas nuances em uma dada 

sociedade. 
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Neste tópico, a autora busca sintetizar os ambientes políticos e sociais que geraram o 

atual direito constitucional nos países latino-americanos, trazendo à luz a importância da 

investigação comparativa como uma possibilidade de fundamentar a tentativa de unidade 

constitucional, pelo viés democrático e com vistas a garantir a governança e, assim, contribuir 

para a conquista da integração e coesão na América Latina. 

Ao fazer uma linha comparativa entre as instituições constitucionais presentes nas 

nações latino-americanas, sobrelevam-se semelhanças e distinções efetivas entre elas, seja na 

esfera normativa, seja no âmbito jurisprudencial, bem como nas práticas, usos e costumes 

políticos, que intentam a análise de quais destas constituições podem contribuir para consolidar 

um sistema constitucional específico, neste caso, com a possibilidade de surgimento de uma 

Constituição para a América latina. 

O método comparativo pode enfatizar os aspectos normativos, na história das 

instituições, em seu desenvolvimento, nos resultados obtidos por essas instituições quando 

aplicados na realidade. Ou seja, o método comparativo é um instrumento de utilidade especial 

para o aprimoramento das instituições (MORAES, 2000, p. 46), de modo a não repetir erros ou 

cair em falsas ilusões. Este procura evidenciar as razões pelas quais o uso do método do direito 

comparado em relação às normas e realidades constitucionais da América Latina é apropriado 

e benéfico, uma vez que os países desta região têm características comuns entre si, cada um 

preservando sua identidade. A América Latina constitui uma realidade e um impulso de ideias, 

conforme Farret e Pinto (2011, n.p) e esta base é de fundamental relevância frente a tentativa 

de unidade constitucional para a América latina. 

No entanto, essa realidade e essa ideia foram constitucionalizadas ao serem levadas, em 

vários Estados da região, ao nível máximo da ordem jurídica e com a criação de instituições 

supranacionais, o que, por sua vez, reforça a concepção de direito constitucional. 

De fato, não se pode ignorar que vários Estados latino-americanos possuem sérios 

problemas, que até aqueles que comprometem o progresso democrático. Consequentemente, os 

constitucionalistas devem continuar fazendo propostas que fortaleçam os sistemas 

democráticos e a governança, além de oferecer possíveis soluções para questões delicadas que 

são assuntos de sua especialidade. 

A engenharia constitucional é um dos elementos, e é de grande importância para 

fortalecer nossos sistemas democráticos. 

Utiliza-se o conceito de universo constitucional para cobrir Constituições, leis, 

jurisprudência e costumes constitucionais, bem como sua aplicação à realidade de cada país, 

sem esquecer sua evolução político-jurídica. 
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Nota-se, neste ponto, que o Direito Comparado é bastante útil, mas apresenta também 

várias barreiras, haja vista que para a autora, se não houver atualização do conhecimento frente 

às reformas e alterações legais em um país, por exemplo, pode não entender bem essas 

modificações. 

Sabe-se, por exemplo, que a proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais no 

sistema interamericano é um processo em construção, conforme Perrotti (1999, n.p). Embora 

seja possível apelar à rota internacional para obter essa tutela, vê-se, no entanto, que há ainda 

um longo caminho a percorrer. De fato, o nível internacional aprofunda ou replica alguns dos 

obstáculos para alcançar o gozo efetivo dos direitos sociais na tentativa de unidade 

constitucional. 

Observa-se, de acordo com Perrotti (1999, n.p) que a América Latina possui um 

mecanismo regional para a proteção dos direitos humanos primários - conhecido como sistema 

interamericano - inspirado nos princípios e na estrutura institucional do sistema europeu de 

proteção dos direitos humanos, garantindo aos habitantes do continente americano o acesso a 

uma instância internacional. 

Nos últimos anos, o sistema interamericano fez inúmeras contribuições para a 

consolidação da democracia e a garantia dos direitos dos cidadãos da região. 

A ideia da América Latina adquire status legal no mais alto nível ao ser incorporada em 

muitas das Constituições da região, de acordo com O’Gorman (1992, n.p). Essa tendência se 

fortalece de maneira especial a partir das novas leis fundamentais ou de revisões gerais das 

atuais, principalmente a partir da segunda metade da década de 1980. 

Nesse sentido, por exemplo, o parágrafo único do quarto artigo da nossa Constituição 

reflete um paradigma ao expressar como princípio fundamental que este país buscará a 

integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, a fim de formar 

uma comunidade latino-americana de nações. Compreende-se tal paradigma, segundo a ótica 

de Bello Filho (2003, n.p) uma vez que esta é provavelmente a mais enfática e clara em seu 

gênero, não se refere apenas a aspectos econômicos ou políticos, está contida na Constituição 

de um dos Estados mais importantes da região, com ampla influência e ressalta-se, neste ponto, 

que idioma espanhol nem é falado no Brasil, então, poderíamos entender que o Brasil estaria 

menos inclinado à integração. 

Uma vez investigadas as Constituições dos países latino-americanos, pode-se extrair sua 

orientação para a integração latino-americana, tal integração pode ser vista nos artigos 9 e 227 

da Constituição colombiana que se referem ao fato de que sua política externa será orientada 

para a integração latino-americana e caribenha, inclusive para formar uma comunidade latino- 
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americana de nações; Artigo 4 da integração equatoriana, andina e latino-americana; Artigo 44 

do Peru, à promoção da integração, principalmente da América Latina; O artigo 6 do Uruguai, 

à integração social e econômica dos Estados latino-americanos, especialmente no que se refere 

à defesa comum de seus produtos e matérias-primas (CHÂTELET, 1990, p. 159); o preâmbulo 

e o artigo 153 da Venezuela, para impulsionar a consolidação da integração latino-americana 

de acordo com o princípio de não intervenção e autodeterminação dos povos ( VENEZUELA, 

1994, n.p). 

A Constituição peruana de 1979, em seu artigo 100, estabeleceu que este país promove 

a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, a fim de formar 

uma comunidade latino-americana de nações. O artigo 106 mencionava o fato de os tratados de 

integração com os estados latino-americanos prevalecerem entre as multilaterais concluídas 

entre essas mesmas partes. Na atual Constituição de 1993, infelizmente, essas disposições 

desapareceram (PERU, 1993, n.p). 

Agora, o artigo 89 da Carta Magna de El Salvador (EL SALVADOR, 1983, n.p) fala da 

integração com as repúblicas americanas e o artigo 3 da lei fundamental da República 

Dominicana da solidariedade econômica dos países da América e que apoiará qualquer 

iniciativa que proponha à defesa de produtos básicos e matérias-primas. Parece que esses 

artigos estão se referindo a todo o continente; no entanto, os termos do artigo da República 

Dominicana, semelhantes ao uruguaio, que mencionam a defesa de produtos básicos e matérias- 

primas, endossam uma reivindicação latino-americana, por isso parece difícil cobrir os Estados 

Unidos da América e o Canadá. 

O entendimento de América Latina, incluído nas Constituições, conforme evidencia 

Mariano (2000), implica reflexos para a instituição da nacionalidade por naturalização ou 

adoção; como para os latino-americanos, às vezes também para os espanhóis, os requisitos são 

inferiores aos exigido para outras nacionalidades, especialmente no que diz respeito ao prazo 

de residência, ou para adquirir essa nacionalidade sem perdê-la quando houver acordos dessa 

natureza. O artigo 8.5 da Constituição do Equador refere-se neste ponto específico aos 

habitantes de território estrangeiro nas áreas fronteiriças que credenciam pertencer ao mesmo 

povo equatoriano ancestral (EQUADOR, 2008, n.p). 

Os artigos 90.3 de El Salvador e 145 da Guatemala estabelecem que os nacionais de 

nascimento das repúblicas que constituíram a Federação da América Central, se tiverem 

domicílio no país e assim o declararem perante a autoridade competente, são guatemaltecos ou 

salvadorenhos por nascimento - de origem, na terminologia guatemalteca - sem perder a outra 

nacionalidade por nascimento ou origem. 
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A ideia de comunidade e integração latino-americanas avança (MARIANO, 2000, 

n.p). Sua constitucionalização é especialmente relevante, pois se torna uma norma jurídica que 

pode ser um instrumento para a interpretação constitucional de outros preceitos da ordem 

jurídica, em virtude do qual se torna um programa político de natureza programática, porque é 

um sinal inquestionável da vontade das nações e porque a Constituição também pode ser 

considerada como um referencial para o indivíduo, a expressão de um estágio de 

desenvolvimento cultural, meio para a representação cultural do povo diante de si, espelho de 

sua herança cultural e elemento basilar de suas esperanças. 

Ressalta-se, neste ponto, o Artigo 11.3 da Constituição Espanhola, que indica que o 

Estado pode concluir tratados de dupla nacionalidade com países da América Latina e, nesses 

países, os espanhóis podem nacionalizar, sem perder o deles, mesmo que esses países não 

reconheçam um direito recíproco. 

O artigo 89 da Constituição de El Salvador estabelece que este Estado promoverá a 

reconstrução total ou parcial da República da América Central, de maneira unitária, federal ou 

confederal. O preceito 150 da Guatemala indica que esta nação deve adotar medidas 

apropriadas para implementar, parcial ou totalmente, a União Política ou Econômica da 

América Central e se refere aos países que formaram a Federação da América Central acima 

mencionada. A norma fundamental da Nicarágua, em seu preâmbulo, refere-se ao espírito da 

unidade centro-americana (NICARÁGUA, 1987, n.p). O artigo 5 estabelece que a integração 

regional é privilegiada e defendida para a reconstrução da grande pátria da América Central. 

Diante desses preceitos, o preâmbulo da Constituição do Panamá, que se refere apenas 

à integração regional, pode ser entendido como muito brando. Compreende-se que a alusão é 

para a América Central, embora não seja precisa. A evolução histórica do Panamá foi diversa 

dos outros países da América Central. Neste ponto, é importante ressaltar que se as declarações 

da América Central, por exemplo, fossem integradas a uma espécie de Federação real de 

natureza política ou econômica, seria dado um passo muito importante no processo de maior 

coesão dos países latino-americanos. 

Vê-se que há alguns propósitos em relação ao direito constitucional, em primeiro lugar, 

a satisfação de demandas culturais que ajudam a entender com mais precisão as diretrizes 

dogmáticas da teoria geral do direito, que são úteis mesmo para políticos, administradores 

públicos e conhecedores de outras disciplinas sociais, bem como a melhor interpretação e 

avaliação das instituições jurídicas nacionais, além de uma política legislativa mais apropriada, 

pois esse conhecimento ajuda a melhorar o desenvolvimento técnico das normas e tira proveito 

da experiência concreta de sua aplicação. O mesmo pode ser dito em relação às resoluções 
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judiciais, com a tendência à unificação ou aproximação legislativa que, nos últimos anos, foi 

fortalecida em virtude dos inúmeros Estados agrupados em regiões, por exemplo, a União 

Europeia. 

Certamente, para estudos adequados de direito constitucional comparativo, o 

conhecimento da norma não é suficiente, é necessário cobrir o costume e a jurisprudência 

constitucional, bem como a aplicação da norma em todo o sistema político e na realidade 

constitucional do dito Estado. O estudo comparativo deve indicar as coincidências e as 

diferenças da instituição ou instituições examinadas. O material sujeito à análise deve ser 

contrastado e sintetizado; daí emerge a avaliação crítica que contém o julgamento comparativo, 

que, além do método comparativo, é auxiliado por outros, como: quantitativo e estatístico, 

histórico e o estudo de casos emblemáticos (MORAES, 2000, p.46). 

O interesse latino-americano em conhecer os documentos constitucionais pertence aos 

outros países da região é tão antigo quanto o início do constitucionalismo na América Latina, 

quando os textos fundamentais foram redigidos durante e logo após as várias guerras de 

independência. Da mesma forma, esse conhecimento, em certa medida, refletiu-se nos 

primeiros documentos e normas constitucionais dos novos Estados. 

Em síntese, compreende-se que o interesse constitucional mútuo entre os vários países 

latino-americano começou durante as guerras de independência e cresceu na esteira dos Estados 

já libertados da cadeia colonial, até que ponto esse interesse influenciou os textos, ainda deve 

ser investigado em maior profundidade. Na América Latina, o amparo é constituído como um 

instrumento processual simples e ágil para defender os Direitos Humanos consagrados nas 

Constituições, exceto os correspondentes à liberdade e à integridade pessoal, uma vez que a 

maioria das leis fundamentais da região indica habeas corpus para conceder essa proteção. 

Vê-se que a primeira Constituição que aceitou a instituição do amparo foi a de El 

Salvador em 1886, seguida por Honduras e Nicarágua em 1894, Guatemala em 1921 e no 

mesmo ano, a província argentina de Santa Fe. Identifica-se, também, que a Argentina, Bolívia, 

Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, 

Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela têm em comum a ação, julgamento ou apelo à proteção. 

O mandado de segurança brasileiro de 1934; o recurso de proteção chileno de 1976 e 1980 e a 

ação de tutela colombiana de 1991, em grande parte, têm semelhanças com o julgamento ou 

recurso do amparo. 

Neste diapasão, pode-se versar sobre a ação, recurso ou julgamento da proteção latino- 

americana adaptada à realidade, à tradição e à experiência jurídica de cada um dos países. Na 

Colômbia e Venezuela, a ação popular de inconstitucionalidade nasceu no século XIX. Nesta 
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ação, procurou-se ver um antecedente importante, e até a origem, do controle concentrado da 

constitucionalidade desenvolvido por Kelsen, e é considerado uma contribuição latino- 

americana aos institutos processuais de defesa da Constituição. 

Identifica-se que a Constituição Mexicana de 1917 teve influência na América Latina 

em três grandes problemas: o julgamento do amparo, a questão do trabalho e a questão agrária, 

embora, com desenvolvimentos nacionais específicos, de acordo com as realidades e 

necessidades de cada Estado. Na questão trabalhista, a influência é acentuada e isso é indicado 

por vários escritores, que destacaram os artigos das leis fundamentais do México em que o leitor 

pode ver esse ascendente. No entanto, a intrusão na suposição é tardia, porque o problema da 

terra era, e ainda é, em alguns países da região, o mais importante e os interesses em preservar 

a concepção romana de propriedade. Por exemplo, na Guatemala, em 1947, foi criada uma 

Comissão de Estudos Agrários para realizar um exame crítico das reformas agrárias na 

Romênia, Itália, Rússia e México. A Constituição hondurenha de 1957, em seu artigo 157, 

reconheceu a função social da propriedade privada, que poderia ser limitada devido à 

necessidade, utilidade pública ou interesse social. 

Vários países emitiram leis e códigos agrários, como Venezuela em 1960, Colômbia em 

1961, Nicarágua em 1963, Panamá e Bolívia. Vê-se, por exemplo que a Constituição 

venezuelana de 1961 era um código muito avançado na época em que foi promulgada e serviu 

como modelo em muitos aspectos para constituições posteriores, particularmente no mundo de 

língua espanhola. As influências mais claras da Constituição peruana de 1979 são encontradas 

no constitucionalismo em alguns aspectos isolados, nas leis fundamentais do México, 

Venezuela e Equador, além de documentos internacionais de direitos humanos. Com os 

elementos expostos até agora, pode-se afirmar que existe um direito constitucional latino- 

americano comparativo, baseado em uma ideia e uma realidade, na necessidade imperativa de 

lidar com problemas semelhantes, que a região possui múltiplos elementos que a unem , que a 

ideia de integração latino-americana foi incorporada em muitas constituições da região, que 

desde o início da vida independente manifestaram interesse em conhecer o pensamento e o 

desenvolvimento constitucional dos outros países da região e que esse interesse se refletiu em 

influências constitucionais recíprocas entre os países latino-americanos, sem negar que algumas 

Constituições predominaram nesse sentido. 

Na América Latina, em meados da década de 1980, os países estavam retornando à livre 

eleição de seus governantes. O retorno ao sistema democrático foi caracterizado pela 

promulgação de novas Constituições ou revisões gerais das antigas. A coincidência quase 
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cronológica com a Constituição espanhola de 1978 serviu para inspirar as várias instituições do 

pós-guerra em vários países da América Latina, o que foi bem documentado. 

Cabe ressaltar que esses anos na América Latina, essenciais para sua evolução político- 

democrática, também reforçaram o direito constitucional comparativo latino-americano, porque 

foi examinado como as novas Constituições ou suas reformas na região aceitavam as 

instituições mencionadas e como as adaptavam à realidade. E a tradição jurídica do país, que 

constituiu um elemento importante que foi cuidadosamente considerado pelas Constituições ou 

reformas gerais, cronologicamente mais tarde, embora cada realidade política tenha suas 

próprias peculiaridades. 

No que diz respeito à jurisdição, justiça constitucional ou direito processual 

constitucional, como hoje é denominado por vários autores, tribunais ou tribunais 

especializados foram criados nesta matéria, embora em alguns casos o novo sistema subsistisse 

com o "americano". Essa corrente começou na Guatemala, embora haja, talvez, dois 

antecedentes, com a Constituição de 1965 e o Tribunal Constitucional, cuja eficácia era quase 

inexistente, em virtude da qual resolveu apenas um recurso sobre os méritos. O próximo país 

que criou esse órgão foi o Chile em 1970, o aboliu em 1973 e o restaurou em 1980; sua operação 

obviamente não teve independência durante a ditadura militar. 

O Equador estabeleceu, em 1945, um Tribunal Constitucional de Garantias, mas a 

decisão final correspondeu ao Poder Legislativo. Em 1978, ele criou um tribunal com a mesma 

denominação, mas sem poderes de decisão. Em sua Constituição, emitida vinte anos depois, 

estruturou um verdadeiro Tribunal Constitucional. 

A onda democratizante de meados dos anos 80 continuou, promoveu e fortaleceu a 

criação desses órgãos constitucionais. Em 1985, a Guatemala restaurou o Tribunal 

Constitucional, com poderes mais amplos que seu antecessor. O México transformou sua 

Suprema Corte em uma corte constitucional com as reformas de 1987 e 1994, mas o processo 

ainda está inacabado. Em 1991, a Constituição da Colômbia criou  o  Tribunal  

Constitucional. Em 1993, no Peru, o Tribunal Constitucional. Em 1994, a Bolívia também 

estabeleceu um órgão com a mesma denominação. 

Da mesma forma, salas constitucionais autônomas foram estabelecidas dentro dos 

tribunais ou tribunais supremos em El Salvador em 1983, reformados em 1991; na Costa Rica 

em 1989; no Paraguai em 1992; na Nicarágua em 1995, embora os principais poderes 

correspondam ao plenário da Corte; na Venezuela em 1999; em Honduras em 2001. O Supremo 

Tribunal Federal do Brasil, na Constituição de 1988, artigo 102, possui múltiplos poderes da 

mais diversa natureza; entre eles, o conhecimento original da ação direta de 



111 
 

 

 

 

inconstitucionalidade da lei ou ato regulatório, federal ou estadual; os conflitos entre a 

Federação e os Estados ou o Distrito Federal, ou entre um ou outro; o conhecimento do recurso 

extraordinário nos casos decididos em última instância quando se trata de atos contrários à 

Constituição, a declaração de inconstitucionalidade de tratados ou leis federais ou leis ou atos 

de autoridades locais considerados inconstitucionais. Algumas Constituições criaram novos 

instrumentos processuais para a proteção de direitos, como a segurança coletiva obrigatória no 

Brasil ou ações de execução no Peru, mas esses ainda são casos isolados. 

Em síntese, na América Latina, ninguém pode ignorar que os regulamentos pertinentes 

ao Comitê dos Direitos Humanos penetraram fortemente na ordem interna dos Estados, 

permeando e, por sua vez, absorvendo o direito constitucional - seus valores, princípios e 

espírito - e gerando, na perspectiva dos direitos humanos, uma unidade jurídica coerente que 

protege o indivíduo, grupos e povos. É o que alguns autores chamam de internacionalização do 

direito constitucional. 

Em primeiro lugar, experiências comuns: nas décadas de 1970 e 1980, os países do 

continente americano compartilharam, em termos aproximados, as mesmas experiências de 

colapso constitucional e democrático, com violações graves e sistemáticas dos direitos 

humanos. 

Anteriormente, por exemplo, na Cúpula de San Salvador (2008), os chefes de Estado e 

de governo reiteraram seu compromisso com os princípios e propósitos reconhecidos na Carta 

das Nações Unidas, os valores essenciais da democracia, a promoção e o respeito de todos. 

Direitos humanos, fortalecimento do multilateralismo, combate ao terrorismo e ao crime 

transnacional organizado e rejeição de medidas coercitivas unilaterais, contrárias ao direito 

internacional, que constituem pilares fundamentais para que os jovens contribuam como 

sujeitos ativos da construção de sociedades baseadas na justiça social, tolerância e coexistência 

pacífica ". 

Outro exemplo é a Declaração de Santiago (2007), em que os chefes de Estado e de 

governo já haviam assumido o compromisso de trabalhar pela coesão social, respeitando os 

direitos humanos, quando indicaram que se comprometem a colaborar estreitamente para 

colocar No cerne da agenda internacional, o interesse pela coesão social e a necessidade de 

alcançar sociedades mais inclusivas, com total respeito aos direitos humanos, bem como a 

promoção de um ambiente internacional favorável aos esforços nacionais e internacionais no 

campo da proteção social e políticas para superar a pobreza. 
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PREÂMBULO PARA UMA CONSTITUIÇÃO DA AMÉRICA LATINA 

 

Antes de elaborar um modelo de preâmbulo para a América Latina, além de estipular os 

países integrantes, que na presente pesquisa optou-se pelo critério geográfico (países 

localizados na Continente Americano) e o critério cultural (países que tem como idioma oficial 

algum idioma de origem do latim), faz se necessário estabelecer a natureza jurídica da América 

Latina, no caso de haver a criação de uma Constituição, ou seja, é necessário, verificar a forma 

de organização internacional, bem como sua possibilidade de tornar-se um organismo 

supranacional, que abranja toda América Latina e contenha normas de sobreposição ao direito 

interno dos países que o integram. 

 

6.1 Formações de países (integração e cooperação) 

 

Nessa vertente de investigação, para a formação de uma norma de caráter supranacional 

no âmbito da América Latina é primordial investigar os principais mecanismos de formação 

dos organismos de caráter público-internacional. Haja vista o limite metodológico da presente 

pesquisa, aborda-se apenas os institutos da supranacionalidade e da intergovernabilidade, ou 

seja, a análise limita-se a averiguar a formação de organismos internacionais pelo processo de 

integração e de cooperação. 

No processo de integração, os países membros privilegiam o quesito soberania, ou seja, 

não há formação de um organismo internacional com personalidade jurídica superior. Nesse 

processo de intergovernabilidade, as decisões são tomadas por unanimidade dos países 

integrantes. Este é o modelo de formação de entidades internacionais encampado pelo 

MERCOSUL – Mercado Comum do Sul. De outro lado, a formação de instituições 

internacionais por cooperação baseia-se no surgimento de normas superiores às normas internas 

de cada Estado. 

A presente pesquisa, não será aprofundada na forma de construção da América latina 

como organismo internacional, mas apenas na identificação de interesses preponderantes e 

convergentes encontrados nos preâmbulos das Constituição dos países localizados no 

Continente Americano e que têm como língua oficial pelo menos uma língua com origem no 

latim. Nessa esfera de pensamento, não se pode deixar de destacar que uma Constituição sempre 

estará vinculada ao surgimento de um Estado, ou seja, é possível um Estado sem Constituição, 

mas não é possível, ou pelo menos não é juridicamente adequado, falar-se em Constituição sem 

a existência de um Estado. Sobre este tema é Gilberto Bercovici: 
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É impossível dissociar Estado e constituição. A constituição do Estado 

constitucional pressupõe um Estado já pré-existente. Afinal, o Estado 

constitucional é um Estado [...]. Não há, ainda, a constituição sem Estado. O 

Estado constitucional conserva a estrutura básica do Estado monárquico que 

o antecede, acrescentando a legitimação democrática do poder político, com a 

soberania constituinte do povo (BERCOVICI, 2008, p.19). 

 

Assim, em havendo a adoção de uma Constituição para a América Latina, com a 

utilização ou não do preâmbulo apresentado após a presente pesquisa, surge o Estado América 

Latina, seja pela forma de integração ou cooperação, mas como organismo internacional 

autônomo e soberano. 

Sobre a técnica de elaboração de preâmbulo, Pinto Ferreira (1986, p. 175) estabelece 

que um preâmbulo deve conter os seguintes elementos: a) Título, que é dividido entre ementa 

e rubrica; b) autoria e fundamento de autoridade (fórmula de promulgação); c) justificativas; d) 

considerandos e e) ordem de execução (FERREIRA, 1986, n.p). Os ensinamentos de Pinto 

Ferreira são destinados especificamente à elaboração de leis infraconstitucionais, razão pela 

qual, na elaboração do preâmbulo para a Constituição da América Latina serão utilizados alguns 

dos elementos descritos, mas com exclusão de outros, exemplo, os considerandos, que são de 

técnica legislativa específica para elaboração de normas infraconstitucionais. Na mesma linha 

de entendimento é Hésio Fernandes (1962, p. 29) segundo o qual o preâmbulo compreenderia 

os seguintes pontos: a) o título subdivido em epígrafe e rubrica ou ementa; b) a autoria e a 

fundamentação da autoridade (fórmula de promulgação); c) as cláusulas justificativas do ato 

(consideranda) e d) a ordem de execução ou mandado de cumprimento (PINHEIRO, 1962, p 

29). 

A corroborar o exposto é o ensinamento de Alexandre Walmott Borges segundo o que o 

preâmbulo estampa em seu texto “a autoria, a fórmula de promulgação, o assinalar da 

autoridade responsável pela produção do ato. Saliente-se que na Constituição há ainda, 

identificando a produção normativa, a assinatura, ao final, também servindo como fórmula de 

promulgação (BORGES, 2003, p. 51). 

O mesmo autor ainda estabelece que as assinaturas dos produtores ou produtor da 

norma, os Constituintes, vem elencada ao final. Este último elemento, as assinaturas, não será 

analisado na presente pesquisa por entender que não faz parte do que se denominou preâmbulo 

da Constituição, como elemento prévio de justificação e de apresentação dos ideais e do Poder 

Constituinte, mas é um elemento posterior, de natureza formal que indica, elenca os 

elaboradores da Constituição. 
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Assim, o preâmbulo da Constituição da América Latina deve conter um caráter tríplice: 

apresentar a autoridade produtora da Constituição, estabelecer os delineamentos de justificação 

do ato do Poder Constituinte e determinar a instalação da nova ordem constitucional. Não se 

pode deixar de mencionar que o título da constituição também será objeto de investigação, ainda 

que sem uma delimitação, por tratar-se de apresentação abstrata, sem definição de como será 

formado o Estado da América Latina. 

Diante de todos os preâmbulos investigados e conforme a técnica legislativa escolhida 

de elaboração de preâmbulos é possível elaborar um preâmbulo para uma Constituição da 

América Latina com os elementos a seguir descritos. 

 

6.2 A autoridade produtora da constituição 

 
 

A definição da autoridade produtora e o modo pelo qual se manifesta o processo 

constituinte é elemento essencial de um preâmbulo de uma Constituição, sobre este aspecto é 

importante salientar que nenhum dos preâmbulos analisados faz opção pela teoria da 

titularidade do poder constituinte em Deus ou no Monarca, doutrinas estabelecidas pelo 

Apóstolo Paulo e por Bertrand Badie, respectivamente. Para o Apóstolo Paulo, Deus é a única 

fonte de todo o poder, dessa forma, toda autoridade provém de Deus, dessa forma, é ao poder 

supremo de Deus que os homens devem se submeter: “Cada qual seja submisso às autoridades 

constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus; as que existem foram instituídas 

por Deus” ( BÍBLIA SAGRADA, 1997, p. 1462). 

De outro lado, para Bertrand Badie (2000, p. 24) o monarca, concentrando em suas 

mãos todo o poder terreno, colocava-se como intermediário entre o povo e a divindade e, 

portanto, era o titular de todo poder, inclusive o poder constituinte: “o príncipe é admitido como 

soberano legítimo porque sendo à imagem de Deus, ele não pode por definição contrariar a 

vontade divina” (BERTRAND, 2000, p. 24). 

Os monarcas exerciam o poder de modo absoluto. Foi o caso, por exemplo, de Luís XIV 

na França pré-revolucionária. Quando o Rei Sol dizia “o Estado sou eu”, estava, em verdade, 

afirmando que o poder constituinte originário lhe pertencia, pois ele detinha em suas mãos todo 

o poder terreno. 

Os revolucionários franceses, sob a influência do pensamento de Emmanuel Sieyès, 

substituíram o titular da soberania. Esta passou a residir essencialmente na Nação, ficando 
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proibido a qualquer órgão ou indivíduo, especialmente ao monarca, exercer sem 

responsabilidade algum tipo de autoridade que não tivesse sua origem na Nação. 

Assim, após a análise dos elementos de todas as Constituições, a definição da autoridade 

produtora da Constituição da América Latina, deve indicar o povo como titular de todo o Poder 

Constitucional, mencionando a opção pela democracia representativa, eleita de forma 

democrática, com a invocação do Poder Divino, que indica a formações cristã dos povos da 

América Latina, sem vincular o referido Estado à religião, mas demonstrando um relevante 

caráter cultural de formação do povo da América Latina. 

Dessa forma, o preâmbulo deve iniciar com a seguinte redação: “Nós, o povo da 

América Latina, sob a proteção de Deus, por seus representantes, reunidos em assembleia 

nacional constituinte, por vontade e eleição livre dos países que compõem a América Latina”. 

 
6.3. Delineamentos de justificação do ato do poder constituinte 

 
 

Os elementos de justificação do Poder Constituinte, conforme se verifica da análise dos 

preâmbulos estudados deve conter: o regime político adotado; os principais direitos e interesses 

que devem conter o texto constitucional; a convergência entre direitos individuais e coletivos, 

bem como, uma aproximação do liberalismo com a proteção de direitos sociais; e ainda, os 

principais valores que receberão o status de princípios fundamentais; os valores que devem ser 

analisados nas relações internas e internacionais. 

 

6.3 Determinação da instalação da nova ordem constitucional 

 

O ato solene de promulgação por fim, a inspiração para a elaboração da norma de 

caráter supranacional. 

 

6.4 Preâmbulo da constituição da américa latina 

 

Assim, verificando-se cada elemento indicado como essencial para um preâmbulo de 

uma Constituição para a América Latina apresenta-se a seguir o modelo que unifica os 

interesses convergentes encontrados nos preâmbulos de cada Estado investigado na presente 

pesquisa. 
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Nós, o povo da América Latina, por seus representantes, reunidos em 

assembleia nacional constituinte, por vontade e eleição livre dos países que 

compõem a América Latina, para instituir um Estado Democrático de Direito, 

reconhecendo a dignidade humana como princípio fundamental para 

assegurar a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e a justiça para o povo da América Latina e de todas as pessoas do 

mundo que queiram habitar no solo da América Latina, tendo como valores 

supremos de uma sociedade pluralista, participativa a solidariedade e a 

fraternidade, fundado na harmonia social, na valorização do trabalho e da livre 

iniciativa, na proteção de um meio ambiente equilibrado e na integral proteção 

dos direitos humanos, comprometido com a paz interna e na ordem 

internacional com a cooperação pacífica entre as nações e a valorização da 

democratização e autodeterminação dos povos, promulgamos, esta 

CONSTITUIÇÃO DA AMÉRICA LATINA. 

 

Cumpre lembrar, que o referido modelo de preâmbulo, para uma Constituição da 

América Latina não foi elaborado após investigação dos elementos culturais, sociais, políticos 

e religiosos dos povos que integram a América Latina, sabe-se que estes por vezes convergem, 

mas tantas outras se diferenciam. Perseguiu-se a análise doutrinária do direito constitucional 

comparado, verificando-se a similaridade dos principais elementos contidos nos preâmbulos 

das constituições dos Estados localizados no Continente Americano e que têm como língua 

oficial, pelo menos uma língua, originária do latim. 

Ressalta-se aqui que o procedimento é vital para o sucesso do processo de 

implementação. É difícil imaginar que uma solução de preâmbulo para uma Constituição para 

a América Latina possa pacificar imediatamente todos os Estados em termos sociais e gerar 

uma integração holística dos processos políticos, culturais e sociais de cada país, bem como não 

gerar possíveis manifestações de massa. O fato de o processo de reunir um preâmbulo que 

atenda aos Estados latino-americanos pode gerar a impressão de que não é algo 

verdadeiramente desejado por alguns países, no entanto, tal integração poderia gerar mais 

inclusão na sociedade, aceitação ao próximo, com a expansão do pensamento dos Direitos 

Humanos abarcando eficazmente mais regiões, consideradas isoladas, para a proteção dos 

direitos da pessoa humana, com o reforço dos direitos civis, sendo incluídos, de maneira 

explícita e mais abrangente, os direitos da personalidade. Gerando, deste modo, uma 

revalorização da pessoa humana, através da explicitação do direito a sua dignidade não apenas 

como direito fundamental, como também a título de fundamento da união de nações, sendo 

possível verificar uma verdadeira constitucionalização e globalização do direito civil. 

 

6.5 O procedimento 
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Para o procedimento e como seria o processo de tramitação, pode-se forjar a 

implementação através de um processo constituinte, uma vez que, de acordo com Pastor (2012) 

este é um processo de fundação de um Estado democrático que cria uma nova Constituição 

conforme a vontade e as necessidades da sociedade. Para isto, é válido ressaltar que o processo 

constituinte tem as seguintes características: é pacífico, ou seja, não é imposto por ninguém e é 

o resultado de eleições convocadas especialmente para essa finalidade; faz-se através de uma 

Assembleia Constituinte, para discutir e decidir o texto da unidade constitucional; a tentativa 

desta unidade precisa ser elaborada em liberdade e com ampla participação. 

Segue-se, portanto, um roteiro proposto para o processo constituinte: em primeiro lugar, 

busca-se realizar a convocação e desenvolvimento das eleições constituintes. Neste processo, 

um grupo ou coalizão de partidos latino-americanos poderá ser apresentado. Logo, faz-se uma 

instalação e operação de uma Assembleia Constituinte, que escreva a unidade constitucional 

referida. Após, convoca-se e desenvolve-se um referendo constitucional, isto é, a ratificação 

parcial ou total para tal unidade constitucional latino-americano, submetendo seu texto a um 

referendo vinculativo. Depois, faz-se a chamada para as eleições gerais entre os países 

participantes latino-americanos. 

O procedimento e o itinerário para a presente elaboração tem sua relevância para que 

em cada estágio haja transparência no processo, logo, poderia, por exemplo, na etapa primária, 

fazer a integração das informações cívicas e constitucionais, com uma campanha nas mídias de 

emissoras de televisão e em mídias sociais digitais, com o objetivo de informar os cidadãos 

sobre todo o processo constituinte, para que desta forma não se tenha acusações de manipulação 

de grupos de interesses específicos. Assim sendo, pode-se estabelecer Conselhos com tarefas 

de certificar as primeiras etapas do processo e para que esta seja implementada com 

transparência e justiça. 

Na segunda etapa pode consistir em uma série de canais participativos, incluindo a 

própria participação individual pela internet, prefeituras locais e, finalmente, vários pontos 

públicos regionais disponibilizados para que os cidadãos expressem suas opiniões a respeito de 

tal implementação. Terminada a etapa dos diálogos, pode-se elaborar o esboço do preâmbulo 

para a Constituição da América Latina, expondo a fundamentação daquele em documentos de 

bases cidadãs dos Estados envolvidos. 

Já para a terceira parte, pode ser considerada a mais crucial, com o envio do projeto, a 

fim de possibilitar sua promulgação, sendo esta definida por uma comissão multicameral, com 

vários representantes do povo, bem como pode ser uma convenção conjunta de legisladores e 
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cidadãos, outra alternativa seria o plebiscito, para que os próprios latinos-americandos decidam 

entre as opções mencionadas. 

Em síntese, neste ponto é importante destacar, mesmo que os parâmetros do processo 

constitucional em tela soem de forma generalizada frente aos elementos basilares de um 

processo constituinte, vê-se que tal procedimento pode consistir em três instâncias de 

participação do cidadão. Desta forma, em uma primeira etapa, os cidadãos contribuirão com 

suas ideias e valores por meio de uma consulta na internet ou de uma reunião local auto- 

convocada, em uma segunda etapa, poderiam os cidadãos passarem para uma reunião de sua 

nação e, em uma terceira etapa, finalmente, para uma reunião latino-americana, que dará origem 

a um documento base da unidade constitucional para tal implementação. 

O órgão legitimado a receber o projeto para aprovação seria a unificação de sistemas 

representantes do povo, tais como ongs para a escolha de um sistema que represente cada nação 

latino-americana para conceber, deste grupo, uma comissão geral. Já a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos poderia ser um órgão parecerista para textos pertinentes 

neste processo. 

 

CONCLUSÃO 

 

Conforme mencionado, a dissertação sobre a elaboração de preâmbulo para uma 

Constituição da América Latina, não tem a pretensão de esgotar o estudo sobre os temas 

abordados, seja no que se refere à natureza jurídica dos preâmbulos, seja na própria natureza 

jurídica da América Latina, sua evolução para um organismo de integração e 

intergovernabilidade ou de cooperação como mecanismo supranacional, bem como no sentido 

de ser uma manifestação do Poder Constituinte Supranacional. Entretanto, serve de início para 

o debate científico da formação de uma comunidade latino-americana de nações, com 

integração econômica, política, social e cultural, conforme especificado no parágrafo único do 

artigo quarto da Constituição da República Federativa do Brasil. 

No entanto, pode-se ponderar como conciliar tais integrações, já que pode haver uma 

certa limitação pelo contexto político e cultural de determinados países. Vê-se, à priori, tanto 

durante as transições para a democracia que ocorreram, de modo geral, nos países latinos- 

americanos na década de 1970 até o início da década de 1990 e, mais recentemente, no contexto 

dos regimes democráticos existentes, os debates sobre tais mudanças e seus procedimentos 

tiveram muitas barreiras, bem como foram fundamentais para a experiência de contrução das 

constituições na Ámerica Latina. 
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Logo, as integrações supracitadas poderiam ser conciliadas sem o distanciamento com 

o passado, isto é, em uma instauração que prevê a continuidade legal das operações econômicas, 

políticas, sociais e culturais, reguladas pelos procedimentos estabelecidos na ordem 

constitucional anterior. 

Neste ponto, observa-se que as principais questões processuais relevantes, conforme 

evidenciado neste estudo, são a estrutura de criação da constituição como um todo, regulação 

do corpo constituinte e envolvimento dos cidadãos no processo. Ressalta-se que cada uma 

dessas questões abarcam uma série de opções e nenhum dos processos citados pode ser 

encarado como ideal em todas as condições. 

O preâmbulo de uma Constituição para a América Latina deve começar com a 

indicação do povo como elaborador e autor da norma, pois em um Estado Democrático de 

Direito o titular de todo poder deve ser o povo. Nesse contexto, os representantes atuam em 

nome e em razão da existência do poder do povo, não podem, ainda que por representação, 

atribuírem-se a autoria de uma Constituição ou de um Tratado Constitucional. 

Um preâmbulo que tenha por objetivo conseguir a convergência de ideologias em torno 

de uma comunidade deve aproximar-se do aspecto histórico de formação do povo latino- 

americano, bem como merece avançar na busca por positivação dos direitos humanos. O 

preâmbulo, ora sugerido, concretiza como principal valor da América Latina, a dignidade da 

pessoa humana, essencial para toda manifestação de liberdade, igualdade, segurança e bem- 

estar. 

Sendo assim, observou-se a concepção do preâmbulo em tela, não somente sendo esta 

uma referência simbólica e icônica do ethos político dos povos da América Latina ao assumirem 

uma ordem jurídica, tal concepção se destaca substancialmente pelo referencial dogmático- 

emocional que, desta forma, produz sentimentos de adesão individual e coletiva, divulgados 

por mecanismos de assimilação persuasivos. 

Como fórmula política, buscou-se gerar identidade e uma união sociopolítica, portanto, 

o valor simbólico do preâmbulo, aqui assume um significado material devido a sua 

autoconsciência penetrante, popular, direta, empoderadora e política, como uma revelação 

enunciativa de um espírito constituinte. Neste viés, vê-se o peso político em destaque frente o 

peso legal. 

Verifica-se a sociedade latino-americana como multiculturalista. Quando se afirma que 

a sociedade é multiculturalista e reconhece, por exemplo, em favor das minorias, direitos 

coletivos, a possibilidade de administrar justiça com base nos usos e costumes específicos e 
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autonomia das autoridades tradicionais na administração da justiça, medidas significativas são 

tomadas. 

Desta forma, a criação de um preâmbulo de uma Constituição para a América Latina 

não se pode limitar ao reducionismo que se inclina a forma uma “nacionalidade” com base em 

coincidências” e analogias, com o ideal de apontar ao mesmo propósito, como se todos tivessem 

a mesma concepção de vida. 

Por outro lado, a proposta do preâmbulo exposto em tela buscou a exposição com base 

nas diferenças incorporando uma união que compõe a América Latina, prezando pela dignidade 

humana como eixo basilar para tutelar a liberdade, segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, 

a igualdade e a justiça para o povo da América-Latina. 

Se a dimensão política é de extrema relevância na proposição que confere a criação de 

tal preâmbulo, entende-se que o mesmo acontece com a normatividade constitucional. Isto é, 

busca-se distanciar da irrealidade e do caráter meramente abstrato e, proclama-se a natureza 

normativa como proteção constitucional. 

Essa adição é um elemento revolucionário dos regulamentos constitucionais na América 

Latina, por exemplo, que teve alguns testes nas constituições anteriores: o controle concentrado 

da constitucionalidade, um dos elementos diretamente envolvidos na consolidação da 

democracia. 

Pode-se compreender que a criação de um preâmbulo de uma Constituação para a 

América Latina precisa envolver a primazia dos Direitos Humanos para que se possam ser 

criadas as condições sob as quais a justiça e o respeito possam ser mantidos, zelando pela 

melhoria social e maior liberdade da pessoa humana. 
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