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RESUMO 

Esta tese pretende analisar as normas constitucionais não escritas decorrentes da prática 

institucional dos ordenamentos jurídicos dotados de constituições documentalmente 

codificadas, identificando seu fundamento, categorias e características, a partir de 

exemplos retirados da experiência constitucional de países como França e Itália e 

apresentando alguns casos encontrados no constitucionalismo brasileiro. 

 



 

 

RÉSUMÉ 

Cette thèse prétends analyser les normes constitutionnelles non-écrites découlant de la 

pratique institutionnelle des ordres juridiques ayant des constitutions codifiés. On y 

cherche à identifier les fondements, les catégories et les caractéristiques, à partir des 

exemples de l'expérience constitutionnelle de quelques Etats, tel que la France et l'Italie. 

On vise aussi à présenter certains cas du constitutionnalisme brésilienne. 



 

 

ABSTRACT 

This thesis intends to analyze the unwritten constitutional norms resulting from the 

institutional practice in countries with codified constitutions. It will identify the 

foundation of these norms, their types and characteristics, specially in the constitutional 

experience of such countries as France and Italy, and also it will present examples in the 

Brazililan constitutional history. 
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INTRODUÇÃO 

O constitucionalismo moderno
1
 nasce num substrato teórico

2-3
 e ideológico

4
 

que o vincula necessariamente à forma escrita: o direito constitucional é o que está nos 

textos. Esse fenômeno, que igualmente se reconhece no direito privado com as grandes 

codificações oitocentistas
5
, conformou o pensamento jurídico-constitucional da Europa 

continental e se projetou diretamente nos países que sofreram sua influência, em 

especial os Estados americanos nos processos de descolonização do final do século 

XVIII e do início do século XIX.
6
 

                                                             
1 Como bem resume Manoel Gonçalves Ferreira Filho,  o constitucionalismo moderno é “o movimento 

jurídico político, desenvolvido a partir do último quartel do século XVIII, que reclama não só a adoção 

em todos os Estados do orbe de Constituições escritas, documentais, mas que elas tenham como 

conotação o desiderato de impedir o arbítrio. Ou seja, imponham uma organização limitativa do Poder”. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito constitucional, São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 3-4. (Grifos não originais). 
2 O substrato teórico dos movimentos jurídicos do final do século XVIII e do início do século XIX, 

notadamente o constitucionalismo e a codificação, é o chamado jusracionalismo iluminista, o qual merece 

de Norberto Bobbio o seguinte exame, orientado para a experiência civilista: “Este projeto [a codificação] 

nasce da convicção de que possa existir um legislador universal (isto é, um legislador que dite leis válidas 

para todos os tempos e para todos os lugares) e da exigência de realizar um direito simples e unitário. A 

simplicidade e a unidade do direito é o Leitmotiv, a idéia de fundo, que guia os juristas que se batem pela 

codificação”. BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico – Lições de filosofia do direito, São Paulo: 

Ícone, 1995, p. 64-65. Tal reflexão aplica-se igualmente à codificação constitucional, na qual o 

“legislador universal”, investido do poder constituinte, buscava a simplicidade e a unidade das normas 

definidoras da organização fundamental do Estado e dos direitos dos cidadãos. 
3 Como anota J. J. Gomes Canotilho, “em termos mais filosóficos, dir-se-ia que a ideia de constituição é 

indissociável da ideia de subjectividade projectante, ou, se se preferir, da ideia de razão iluminante ou/e 

iluminista. Subjectividade, racionalidade, cientificidade, eis o background filosófico-político da génese 

das constituições modernas. Através de um documento escrito concebido como produto da razão que 

organiza o mundo, iluminando-o e iluminando-se a si mesma, pretendia-se também converter a lei escrita 

(= lei constitucional) em instrumento jurídico de constituição da sociedade”. CANOTILHO, J. J. Gomes. 

Direito Constitucional, 6ª. ed., Coimbra: Almedina, 1993, p. 13. 
4 Registra Nicola Matteucci que, “do ponto de vista político, o Liberalismo sempre se apresentou como 

defensor das autonomias e das liberdades da sociedade civil, ou seja, daquelas camadas intermediárias, 

mediadoras entre as reais exigências da sociedade e as instâncias mais especificamente políticas: sempre 

colocou a variedade, a diversidade e a pluralidade, do jeito que se encontra na sociedade civil, em 

contraposição, como valor positivo, ao poder central, que opera de maneira minuciosa, uniforme e 
sistemática.” MATTEUCCI, Nicola. “Liberalismo”, in Norberto Bobbio; Nicola Matteucci e Gianfranco 

Pasquino. Dicionário de política, 5ª. ed., vol. 2, Brasília: UnB, 2000, p. 698. 
5  O código era entendido como um guia geral de solução de controvérsias, reforçado pelo que se 

denominava de princípio da autoridade, segundo o qual a lei era fruto da Razão soberana na Nação, 

expressa pelo legislador que a deduzia e expunha nos textos legais. No código, a vontade racional do 

legislador era expressa de modo seguro e completo, bastando ao jurista ater-se no ditado pela autoridade 

soberana. BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico – Lições de filosofia do direito, p. 78 e 80. 
6 GARZON VALDEZ, Ernesto. “La influencia de la Revolución Francesa en la organización política de 

America Latina”. Derecho, Etica y Política. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 763-

779: “Las ideas de la Revolución Francesa y sus documentos constitucionales, desde las Constituciones 

democrático-igualitarias de 1791 y 1793, passando por la de 1795 con sufragio restringido, hasta llegar a 
las autoritário-conservadoras de Napoleón, influyeron sin duda como modelos de organización política, 
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Assim, o conceito de constituição que triunfa no Ocidente
7
 e que decorre do 

art. XVI da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, 

fica indissociavelmente ligado à consagração de um documento escrito e solene, o qual 

limita os poderes políticos e consagra direitos.
8
 

A esse conjunto de preceitos escritos e condensados num diploma 

específico, o direito constitucional agrega outro elemento fundamental: a noção de que 

as constituições são as normas soberanas, as leis supremas do direito estatal, 

constituindo o parâmetro rígido de exercício do poder, inclusive do poder de produzir 

novas normas, do poder de legiferação.
9
 

A questão da rigidez constitucional, ainda que não seja indispensável ao 

conceito moderno de constituição,
10

 permite o efetivo controle do exercício do poder 

com base no texto constitucional. Isso porque, se as manifestações de poder que se 

encontram subordinadas à constituição não podem alterá-la, devem necessariamente a 

ela se conformar, sob pena de uma sanção, que corresponde à plena nulidade do ato 

hierarquicamente inferior, na concepção clássica expressa em Marbury v. Madison.
11

 

                                                                                                                                                                                   
no obstante haber surgido en sociedades muy diferentes a las latinoamericanas y a las hispanolusitanas” 

(p. 769). 
7 Não se pode deixar de mencionar, até por precisão, a tradição constitucional inglesa, tão importante para 

o desenvolvimento dos ideais formadores do direito constitucional moderno, a qual não assimilou o 

conceito documental de constituição. Tal sistema constitucional, porém, caracteriza hoje verdadeira 

exceção entre os Estados ocidentais, não podendo ser mencionado para relativizar o triunfo do 
constitucionalismo moderno, mas sim para afirmá-lo. A experiência constitucional da Inglaterra será 

adiante retomada, em especial na análise das convenções da constituição. 
8 “É assim evidente como a constituição formal ou escrita indica em sua origem aquele particular arranjo 

de poder que as revoluções liberais burguesas introduziram na América do Norte e na Europa ao final do 

século XVIII até a metade do século XIX: é a constituição anti-feudal e anti-absolutista que garante as 

liberdade individuais e limita o poder político ao garantir a emancipação e o desenvolvimento da 

burguesia, consagrada em um documento solene votado por uma assembleia ou outorgado pelo monarca 

sob a pressão dos fatos revolucionários.” VERGOTTINI, Giuseppe de. Diritto Costituzionale, 5ª. ed., 

Padova: CEDAM, 2006, p. 3. 
9 Novamente Manoel Gonçalves Ferreira Filho sintetiza o conceito moderno de constituição, destacando 

seus elementos centrais: “No último quartel do século XVIII, é notório haver uma idéia difundida do que 

seja uma Constituição. Esta se caracterizaria por ser: 1) um corpo sistemático de normas; 2) que forma a 
cúpula da ordem estabelecida – lei suprema; 3) contido (preferencialmente) num documento escrito e 

solene, 4) versando sobre a organização política basilar de um Estado; 5) estabelecida pelo povo, por um 

representantes extraordinários; 6) cuja finalidade é a limitação do Poder em vista da preservação dos 

direitos fundamentais do Homem”. 
10 Há constituições modernas que não apresentam rigidez, podendo ser alteradas, sem procedimentos 

especiais, por leis ordinárias. Exemplo disso é o célebre Estatuto Albertino, de 1848, que vigorou como 

constituição italiana até a vigência do atual texto constitucional, em 1º de janeiro de 1948; ou ainda a 

Constituição da Nova Zelândia, como informa Manoel Gonçalves Ferreira Filho, cf. Princípios 

fundamentais do direito constitucional, p. 28. 
11 A decisão redigida por Marshall é clara nesse sentido: “The government of the United States is of the 

latter description. The powers of the legislature are defined, and limited; and that those limits may not be 
mistaken, or forgotten, the constitution is written. To what purpose are powers limited, and to what 
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Essas premissas fundamentais do pensamento constitucional, brevemente 

sintetizadas, permitem desde logo identificar uma constatação que está no cerne da 

discussão a ser desenvolvida no presente trabalho: aparentemente as normas que se 

apresentam como supremas no Estado moderno, dotadas de hierarquia superior em 

relação a todas as demais e a todas as expressões de poder, são exclusivamente aquelas 

inseridas no documento escrito e solene a que se chama de Constituição,
12

 o qual serve 

de parâmetro de regularidade dessas outras normas e expressões de poder. 

Essa constatação faz com que se ponha em relevo no direito constitucional 

um dos temas clássicos da teoria do direito: a relação entre lei, aqui entendida como a 

expressão normativa escrita, e direito. 

Como registra Arthur Kaufmann, “nos tempos anteriores a 1800, a maioria 

dos juristas e filósofos não considerava as leis e o direito idênticos; a Aristóteles, 

Cícero, Tomás de Aquino ou Thomas Hobbes, por exemplo, não ocorreria medir ambos 

pela mesma bitola”
13-14

. Tal equiparação somente se faria possível nas perspectivas 

                                                                                                                                                                                   
purpose is that limitation committed to writing, if these limits may, at any time, be passed by those 

intended to be restrained? The distinction, between a government with limited and unlimited powers, is 

abolished, if those limits do not confine the persons on whom they are imposed, and if acts prohibited and 

acts allowed, are of equal obligation. It is a proposition too plain to be contested, that the constitution 

controls any legislative act repugnant to it; or, that the legislature may alter the constitution by an 

ordinary act. 
Between these alternatives there is no middle ground. The constitution is either a superior, paramount 

law, unchangeable by ordinary means, or it is on a level with ordinary legislative acts, and like other acts, 

is alterable when the legislature shall please to alter it. 

If the former part of the alternative be true, then a legislative act contrary to the constitution is not law: if 

the latter part be true, then written constitutions are absurd attempts, on the part of the people, to limit a 

power, in its own nature illimitable. 

Certainly all those who have framed written constitutions contemplate them as forming the fundamental 

and paramount law of the nation, and consequently the theory of every such government must be, that an 

act of the legislature, repugnant to the constitution, is void”. Interessante notar que, apesar da expressa 

menção que faz Marshall ao fato de se ter uma constituição escrita, documental, há autores americanos 

modernos que consideram essa forma escrita um aspecto irrelevante do raciocínio desenvolvido em 

Marbury v. Madison, cf. Henry Paul Monaghan. “Stare decisis and constitutional adjudication”. Columbia 
Law Review, n. 88, 1988, p. 723-770. 
12 Ou que estão a este documento formalmente vinculadas, como ocorre, no Brasil, com as normas 

autônomas de emendas constitucionais e com os tratados aprovados na forma do § 3º do art. 5º da 

Constituição Federal; até o presente momento somente a Convenção das Nações Unidas para os Direitos 

das Pessoas com Deficiências. Sobre esse último aspecto, ver: LISBOA, Carolina Cardoso Guimarães 

Lisboa. “Os tratados internacionais de direitos humanos após da Emenda Constitucional n. 45/2004: 

ampliação do bloco de constitucionalidade e suas consequências no ordenamento jurídico”, in MACIEL, 

Adhemar Ferreira; DOLGA, Lakowski; BERALDO, Leonardo de Faria; COSTA, Mônica Aragão 

Martiniano Ferreira e Costa. Estudos de direito constitucional em homenagem ao Professor Ricardo 

Arnaldo Malheiros Fiuza, Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 267-276. 
13 KAUFMANN, Arthur. Filosofia do direito, tradução de António Ulisses Cortês, Lisboa: Fundação 
Calouste Gubenkian, 2004, p. 203-204. 
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teórica e ideológica acima destacadas, quais sejam, a do jusracionalismo iluminista e do 

liberalismo clássico. Ali, a supremacia da lei indicava a derrota das tradições jurídicas 

do absolutismo e do Ancien Régime. O Estado de direito e o princípio da legalidade 

presumiam a redução do direito à lei e uma verdadeira exclusão das demais fontes do 

direito.
15

 

Assim, no binômio fundamental do pensamento jurídico oitocentista, 

formado pela codificação e pela constituição,
16

 a identificação do direito à lei era ampla, 

o que promoveu um fenômeno de verdadeiro culto aos textos normativos. 

No campo da codificação, esse culto aos textos tornou-se um dos principais 

traços característicos da mais destacada escola jurídica do século XIX na França, a 

Escola da Exegese. O texto da lei, em especial o do Código Civil de 1804, é o direito 

que merece consideração e estudo por parte dos juristas, já que “os Códigos não deixam 

nada ao arbítrio do intérprete, esse não tem por missão fazer o direito: o direito já está 

feito”,
17

 e plasmado no texto. Essa verdade fica sintetizada nas palavras de Demolombe, 

no prefácio de seu Cours de Code Napoleón, citadas por Bonnecase: “minha bandeira, 

minha profissão de fé é a seguinte: os textos acima de tudo!”.
18

 Nessa perspectiva, não 

há direito civil, portanto, fora do Código Civil. 

Fenômeno semelhante de culto ao texto se verifica, ainda que sem uma 

codificação infraconstitucional, na experiência norte-americana, na qual ocorre, nas 

palavras de José Levi Mello do Amaral Júnior, uma “codificação sem código”.
19-20

 Nos 

                                                                                                                                                                                   
14 Ainda que a esses autores não ocorreria medir lei e direito “pela mesma bitola”, como menciona 

Kaufmann, é correto afirmar que tais conceitos estão associados, em especial na consideração de que 
somente existe verdadeira lei na medida em que o texto reflita o direito. Nesse sentido, ver: J. J. Gomes 

Canotilho. Direito constitucional, p. 817 e ss.; bem como Manoel Gonçalves Ferreira Filho. Princípios 

fundamentais do direito constitucional, p. 8 e ss. 
15 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Madrid: Editorial Trotta, 2011, p. 24. 
16 CLAVERO, Bartolomé. “Codificación y Constitución: paradigmas de un binomio”.  Quaderni 

fiorentini per la storia del pensiero giuridico, n. 18. Milano: Giuffrè, 1989, p. 79-145. 
17 BONNECASE, Julien. La escuela de la exegeses em derecho civil, Mexico: Cajica-Porruas, 1944, p. 

141. 
18 BONNECASE, Julien. La escuela de la exegeses em derecho civil, p. 142. 
19 AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. “Constituição e codificação: primórdios do binômio”, in 

Judith Martins-Costa (org.). A reconstrução do Direito Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 

63 e ss. O autor, seguindo as lições de Clavero, explica o porquê de o documento constitucional norte-

americano, apesar de toda sua autoridade, não ter gerado codificações legais, afirmando que isso decorre 

da manutenção da tradição jurídica inglesa nos Estados Unidos, que se separaram politicamente, mas não 

culturalmente, da velha metrópole; e da instituição do júri, que atua como um parlamento ad hoc para a 

solução dos casos e para a consequente construção da ordem jurídica. 
20 Aqui é interessante traçar um paralelo com a França, onde o culto ao texto foi verificado somente nos 
diplomas codificados infraconstitucionais, não havendo um culto ao texto constitucional contemporâneo 
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Estados Unidos, a codificação constitucional tornou-se o objeto do culto
21

 que, na 

França, rendia-se ao Code Civil. É comum entre os constitucionalistas americanos a 

afirmação do caráter quase sagrado do texto da Constituição de 1787, considerado a 

pedra de toque não só das instituições políticas e do ordenamento jurídico, mas também 

da sociedade americana e do seu modo de vida, do american way of life.
22

 

Entretanto, essas duas experiências de culto aos textos, os legais no caso 

francês e o constitucional no caso americano, e de sua consequente identificação com o 

próprio direito não tardam por sofrer temperamentos e contestações. 

Em primeiro lugar, no que toca à França, o dogma da supremacia da lei, 

consagrado a partir do art. VI da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 

1789, começou a sofrer os impactos dos questionamentos da ordem liberal e do direito 

que lhe é próprio, a partir da segunda metade do século XIX e, especialmente, no início 

do século XX. 

Assim, com a quebra do consenso material que informava o Estado Liberal, 

o dogma da supremacia da lei e a sua caracterização como expressão da vontade geral 

perderam espaço. Não mais havia uma vontade geral absoluta, racional, a induzir a 

                                                                                                                                                                                   
àquele caracterizado pela Escola da Exegese. Tal fenômeno pode ter variadas explicações, das quais duas 

podem ser aqui mencionadas. Inicialmente, causa dessa ausência de culto à Constituição pode ser a 

instabilidade constitucional que viveu a França nos 150 anos que sucederam à Revolução Francesa. Nesse 

sentido, ao encerrar um exame da história constitucional da França, de 1791 a 1958, Marcello Caetano faz 

a seguinte síntese: “como acabamos de ver, a França, em século e meio, experimentou as mais diversas 

formas de regime e de sistema político. A sua História constitucional, mais do que qualquer outra, 

corresponde à imagem de um ‘laboratório’ em que se podem estudar as origens, a evolução, o termo e a 

sucessão dos regimes. Todas as doutrinas e ideologias têm repercutido nas suas tentativas constitucionais 

e, dir-se-ia que para assinalar bem o perigo e a inconveniência das aventuras ideológicas, a Constituição 

que mais tempo durou intacta foi a que permitiu mais livre desenvolvimento das instituições, fora de 

doutrinas preconcebidas e apenas segundo alguns princípios fundamentais firmemente assentes: a de 

1875”. CAETANO, Marcello. Manual de Ciência Política e Direito Constitucional, tomo I, Coimbra: 
Almedina, 1993, p. 117. Por outro lado, causa dessa ausência de culto ao texto da Constituição pode ser o 

apego exacerbado à visão de que “a lei é a expressão da vontade geral”. Isso porque, segundo Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho, “essa afirmação solene, que abre o art. 6º da Declaração de 1789, é o feliz 

resumo da concepção sobre lei, que vinga no século XVIII e inspira o processo legislativo típico dos 

regimes constitucionais pluralistas”, acarretando uma supremacia do Parlamento e, em consequência, de 

seu produto, a lei. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. 6. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2007, p. 19. 
21 Não é por outro motivo que Cass Sunstein inicia seu livro A Constituição Parcial afirmando que “os 

americanos veneram sua constituição.” SUNSTEIN, Cass. A Constituição Parcial, tradução de Manassés 

Teixeira Martins e Rafael Triginelli. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 1. 
22 Sobre o culto ao texto constitucional americano, ver: LEVINSON, Sanford. Constitutional Faith, 
Princeton: Princeton University Press, 2011. 
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produção normativa, mas sim o jogo político, que é desenvolvido com base em regras 

preponderantemente formais constantes dos textos constitucionais.
23

 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho ilustra esse momento evolutivo do 

fenômeno legislativo: “nesse esquema, a lei é tirada do pedestal, perde a solenidade e o 

respeito devido ao que é eterno e superior aos caprichos humanos. Deixa de ser fruto da 

vontade de todos, pois a unanimidade é relegada ao rol das utopias. Reduz-se à 

expressão da vontade de uma maioria, mutável como cambiantes são as maiorias. Passa 

a ser menos uma limitação ao poder do que um instrumento desse poder, o instrumento 

de uma política”.
24

  

Saindo a lei do pedestal, perdendo sua solenidade e deixando, pois, de ser a 

expressão da vontade geral e o marco de limitação do poder político, outros referenciais 

se fizeram necessários para ocupar esse vácuo normativo deixado pela dessacralização 

do fenômeno legislativo, sendo resgatadas as fontes desprezadas pelo liberalismo. 

Nessa mesma época, nos demais países da Europa continental, desenvolveu-

se uma nova fase do constitucionalismo, a qual reforçará a natureza jurídica das 

constituições. Trata-se do ciclo do constitucionalismo que Paolo Biscaretti di Ruffia 

denomina de constituições democráticas racionalizadas, as quais “tentaram 

‘racionalizar’, em ampla escala, os mecanismos de governo, especialmente de tipo 

parlamentar, que se delineara paulatinamente nos Estados da Europa ocidental, com 

frequência na esfera dos fatos, durante as décadas anteriores. Também apareceram 

nesses textos as primeiras enumerações extensas dos ‘direitos sociais’ ao lado das então 

tradicionais dos ‘direitos de liberdade’ e dos ‘direitos políticos’”.
25

 

Não é demais lembrar que, na Europa, a discussão acerca da guarda da 

constituição aparece como questão premente exatamente no momento em que são 

                                                             
23 SOUZA JÚNIOR, Cezar Saldanha. Consenso e tipos de Estado no Ocidente, Porto Alegre: Sagra 

Luzzatto, 2002, p.100 e ss. 
24 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo, p. 79. 
25 RUFFIA, Paolo Biscaretti di. Introducción al derecho constitucional comparado, trad. De Héctor Fix-

Zamudio. México: Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 513. Segue o autor afirmando que “convém 

recordar que muitas dessas constituições se apresentaram excessivamente teóricas, ou seja, foram mais 

fruto de elaborações doutrinárias de gabinetes que o resultado de apreciações concretas realizadas com 

base nas exigências dos diversos Estados nos quais deveriam ser aplicadas posteriormente. De qualquer 

modo, como é bem conhecido, falou-se abertamente de ‘Constituições de professores’, porquanto vários 

ilustres constitucionalistas colaboraram em sua redação, como ocorreu com Preuss na alemã de 1919, 
Kelsen em relação à austríaca de 1920 e Posada com a espanhola de 1931” (p. 513). 
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institucionalizadas as primeiras democracias sociais, num processo de que são exemplos 

a Constituição de Weimar, de 1919, e a Constituição austríaca de 1920.
26-27

 

 Por outro lado, na experiência dos Estados Unidos, ao culto à Constituição 

desde cedo foi associada a crença de que seu texto não encerrava, definitivamente, a 

resposta a todos os problemas político-jurídicos com que se deparava a nação 

americana.  

Escrevendo nos anos 1960, Marcello Caetano destaca essa realidade: 

 “enganar-se-ia, porém, quem julgasse que a Constituição norte-americana 

está toda contida no texto de 1787 e nos seus 25 aditamentos. Há muitas 

normas do governo dos Estados Unidos que foram sendo elaboradas no 

decurso dos 180 anos de vigência do texto original através da prática oficial 

e extra-oficial, acrescendo novos preceitos aos que se encontram solenemente 

proclamados pelo processo regular de legislação constitucional”.28 

Utilizando uma sistematização de C. Johnson, Marcello Caetano indica 

quatro vetores de modificação informal da Constituição norte-americana:  

“1º certas leis ordinárias que contêm princípios reputados pela consciência 

popular tão importantes e intangíveis como os da Constituição; 2º a 

                                                             
26 Sobre a lógica que inspira o nascente sistema europeu de controle de constitucionalidade, ver: Hans 

Kelsen. Jurisdição constitucional, São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 6-46. 
27 Como até o presente momento se está a analisar a questão da relação entre lei e direito nas experiências 

francesa de culto à lei e norte-americana de culto à Constituição, deve-se registrar que essa afirmação do 

controle de constitucionalidade que se verifica na Europa com o “constitucionalismo dos professores” não 
se verificou na França, onde Carré de Malberg considerava que a possibilidade de um tribunal, ainda que 

politicamente investido, garantir a subordinação e a conformidade das leis à Constituição seria uma 

verdadeira revolução: “Enquanto o espírito público [francês] continuar dominado pela idéia de que o 

Parlamento concentra em si legitimamente o poder de expressar a vontade geral e quanto essa idéia se 

achar implicitamente consagrada, no plano legislativo, por nossa própria Constituição, não vemos, de 

fato, como um tribunal – ainda que recrutado nos corpos políticos mais conspícuos e fortalecido em seu 

prestígio pela participação das mais eminentes personalidades do mundo jurídico – poderia na prática 

discutir, inclusive no caso de recursos que contenham censuras de inconstitucionalidade, e ainda menos 

contestar deliberações legislativas que, em razão da qualidade representativa das câmaras, são 

consideradas como a própria manifestação da vontade legislativa em ato do povo francês e têm, no caso, o 

valor de interpretação da vontade popular tal como se manifestou precedentemente na Constituição” (cf. 

“A sanção jurisdicional dos princípios constitucionais”, in Hans Kelsen, Jurisdição Constitucional, p. 
208-209). A “revolução” de que fala Carré de Malberg somente ocorreu com a reforma perpetrada pela 

Lei Constitucional de 23 de julho de 2008, a qual, sob o pretexto de modernizar as instituições da Vª 

República, introduziu o controle repressivo de constitucionalidade a cargo do Conselho Constitucional. 

Efetivamente saudada como uma revolução jurídica, a adoção da questão prejudicial de 

constitucionalidade é considerada como um dos aspectos mais importantes da revisão constitucional 

adotada em 23 de julho de 2008, ao ponto de colocar em lugar secundário as outras competências 

adquiridas pelo Conselho Constitucional: o controle da duração da aplicação dos poderes excepcionais do 

art. 16, o controle da admissibilidade e da constitucionalidade dos referendos de iniciativa da minoria, e, 

finalmente, o controle da admissibilidade dos projetos de lei; cf. Marthe Fatin-Rouge Stéfanini. “Le 

Conseil constitutionnel dans la revision constitutionnelle du 23 juillet 2008 sur la modernization des 

institutions”. Revue française de Droit constitutionnel, 78, 2009, 270 e 271. 
28 Marcello Caetano. Manual de Ciência Política e Direito Constitucional, tomo I, p. 67. 
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interpretação judicial que tem desenvolvido o sentido dos preceitos 
constitucionais; 3º a maneira de proceder dos Presidentes, que tem fixado a 

interpretação da Constituição em vários pontos; 4º os usos e costumes que 

foram acrescentando instituições e definindo processos de agir imprevistos na 

Constituição”.29-30 

A Constituição americana transformou-se de um texto numa multiplicidade 

de textos, e a origem do direito constitucional dos Estados Unidos deixou de ser 

unificada no documento para se apresentar como uma pluralidade de origens. À norma 

constitucional escrita somam-se outras não escritas, cuja identificação se dá por meio da 

interpretação constitucional dos órgãos de poder e também pelas práticas desses 

mesmos órgãos no exercício cotidiano de suas competências.
31

 

Essa realidade perceptível na experiência norte-americana torna-se 

igualmente presente na vida constitucional da Europa continental com a afirmação da 

centralidade e da supremacia dos textos constitucionais, fenômeno que se inicia com as 

                                                             
29 Marcello Caetano. Manual de Ciência Política e Direito Constitucional, cit., p. 67-68. O autor, porém, 

registra que essas alterações informais da Constituição norte-americana não diminuíram o culto a seu 

texto: “Por isso, a Constituição americana é objecto de verdadeiro culto popular como símbolo do espírito 

de independência e de liberdade nacional, mais do que como diploma jurídico” (p. 68). 
30 Esses aspectos de modificação informal da Constituição, expostos por Caetano em relação à 

experiência norte-americana, são examinados com maior vagar e profundidade por Anna Candida da 

Cunha Ferraz, que os identifica, respectivamente, como interpretação constitucional legislativa, 

interpretação constitucional judicial, interpretação constitucional administrativa e costume constitucional 

(cf. Processos informais de mudança da Constituição, São Paulo: Max Limonad, 1986). 
31 Interessante notar que a existência de normas não escritas no direito constitucional norte-americano não 

é reconhecida por muitos juristas, que preferem reconduzir todas as novas disposições decorrentes da 
prática e da interpretação ao próprio texto constitucional, como se vê, por exemplo, no seguinte trecho de 

Bartolomé Clavero: “Texto tenemos y en su forma existe la Constitución misma. No hay otra. Si no es asi 

de todo escrita, si no puede identificársele completamente con la escritura, se le tiene documentada y tal 

es su existência. La realidad de la Constitución es el texto, un texto hecho de textos, aunque unos orígenes 

sean orales. Inyectados ahora, parece que irreversiblemente, derechos nuevos em documentos viejos por 

jurisprudencia de la Corte Suprema, la federal estadunidense, ya nos es tiempo de unos intentos por 

contraponer y superponer como Constitución no escrita espécie alguna de derecho natural de libertades, 

sino que lo resulta de afrontar la complejidad misma de un texto como el constitucional viejo y nuevo, 

muerto y vivo, todo en uma pieza, o poco menos, mejor o peor articulada. 

¿Qué significa entonces el texto vetusto y complejo así actualizado y viviente? ¿Cómo se le entende hoy? 

¿La Constitución disse lo que dijo en su momento, incluso en su gestación oral de foros varios, o lo que 

manifestan sus palavras hoy para el lector común o para el experto, para la ciudadanía o para la 
jurisprudência, pues tampoco sería lo mismo? ¿Procede el originalismo o el actualismo? Podemos venir 

viendo que ninguno. Lo primero resulta impossible, además de conductor a evidencias demasiado 

vergonzosas para ser constitucionales, mientras que lo segundo es ficción y manipulación. ¿Qué cabe 

entonces? ¿Cómo nos manejamos con textos plurales que forman un texto singular, el constitucional, y 

que tienen por tanto que significar, para poder regir social y jurisprudencialmente, algo presentable y no 

contraditório?” (cf. “Constituyencia de derechos entre América y Europa: Bill of Rights, We the People, 

Freedom´s Law, American Constitution, Constitution of Europe”. Quaderni Fiorentini per la Storia del 

Pensiero Giuridico, n. 29, 2000, p. 133-135). Mesmo assim, mesmo rechaçando “as tentativas de 

contrapor e sobrepor como Constituição não escrita espécie alguma de direito natural de liberdades”, o 

autor indica, por meio das perguntas acima transcritas, a complexidade dos diferentes aspectos jurídicos 

que decorrem desse movimento de alteração informal da Constituição norte-americana, o qual poderá, ou 
não, ocorrer por meio do reconhecimento de normas constitucionais não escritas. 
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já mencionadas constituições democráticas racionalizadas, para lançar mão da 

expressão de Biscaretti di Ruffia, e que se concretiza com as constituições elaboradas no 

período posterior à Segunda Grande Guerra,
32

 as quais amplamente consagram o 

modelo de justiça constitucional preconizado por Kelsen e abrem espaço para a 

sedimentação da “força normativa da Constituição”.
33-34

 

Assim, é possível afirmar que modernamente a ciência jurídica afastou-se da 

identificação entre lei e direito, se é que, de fato, em algum momento essa identificação 

plena tenha sido real. Passada a onda que varreu grande parte do século XIX, para se 

utilizar o mencionado referencial temporal de Kaufmann, o pensamento jurídico se 

reinsere na tradição secular que reconhece o direito para além dos documentos escritos, 

sejam legais ou constitucionais. 

Partindo da concepção de constituição como sendo o conjunto de princípios 

que se situam no vértice de qualquer sistema normativo, Giuseppe de Vergottini, por 

exemplo, afirma que: 

                                                             
32 São as constituições que Biscaretti di Ruffia enquadra no ciclo das constituições de tipo democrático-

social, do qual são exemplos a Constituição islandesa de 1944, a italiana de 1947, a alemã ocidental de 

1949 e, mais recentemente, a espanhola de 1978 (cf. Introducción al derecho constitucional comparado, 

p. 514). 
33 Conforme o texto, de 1959, de Konrad Hesse. A força normativa da Constituição, trad. De Gilmar 

Ferreira Mendes, Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris Editor, 1991. É importante registrar, porém, que o 

autor, ao analisar a força normativa da Constituição, não despreza o importante aspecto da práxis 
constitucional: “um ótimo desenvolvimento da força normativa da Constituição depende não somente de 

seu conteúdo, mas também da sua práxis. De todos os partícipes da vida constitucional, exige-se partilhar 

aquela concepção anteriormente por mim denominada vontade de Constituição (Wille zur Verfassung). 

Ela á fundamental, considerada global ou singularmente” (p. 21). 
34 Não se está aqui a indicar a “força normativa da Constituição” como uma novidade, algo que desponta 

no mundo jurídico europeu com a aula inaugural de Hesse em Freiburg, como se pode verificar pela 

simples menção anterior a Kelsen e a Carré de Malberg. Nesse sentido, igualmente, Manoel Gonçalves 

Ferreira Filho: “Outra ‘descoberta’ do pós-positivismo é a força normativa da Constituição – veja-se que 

isto aparece como ‘marco teórico’ do neoconstitucionalismo – com a obrigatória referência a Konrad 

Hesse. Ou seja, a obrigatoriedade das normas constitucionais nasceria na Europa apenas na segunda 

metade do século passado; antes essas normas eram vistas como meramente políticas, sem força cogente. 

Isso não espelha a realidade. São incontáveis os europeus que, antes da Segunda Guerra, sustentaram a 
força normativa da Constituição, além disso a sua supremacia. O que faltava eram os meios de efetivação 

de sua cogência. Cabem, ademais, alguns reparos. A Europa, ou mais restritamente a Alemanha, não é o 

mundo. Quem estudou em Yale, ou no Brasil, sabe muito bem que essa força normativa estava 

reconhecida desde as primeiras Constituições. Faltava, na maior parte da Europa, não nos Estados 

Unidos, nem no Brasil, o meio jurídico de efetivação dessa força normativa – o controle de 

constitucionalidade. Aliás, antes da Segunda Guerra, Constituições europeias previam esse controle: ou 

Áustria e Portugal não ficam na Europa? É certo que é um desenvolvimento importante para a efetividade 

das Constituições o desenvolvimento da justiça constitucional, a partir da Constituição italiana de 1947, 

antes, portanto, da Lei Fundamental da República Federal da Alemanha (1949). O modelo foi consagrado 

na Itália, depois imitado e desdobrado” (cf. “Notas sobre o direito constitucional pós-moderno, em 

particular sobre certo neoconstitucionalismo à brasileira”.  Systemas – Revista de Ciências Jurídicas e 
Econômicas, v. 2, n. 1, 2010, p. 112-113). 
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em geral, existe uma certa concordância sobre a insuficiência do recurso ao 
critério formal para identificação dos princípios essenciais. De fato, sendo 

normal a tendência a adotar a forma escrita como expressão da Constituição, 

procurou-se definir como constitucionais as disposições que vieram à luz 

seguindo procedimentos reforçados, isto é, diversos dos seguidos pela 

legislação normal, e são da incumbência de órgãos dotados de poder 

constituinte. Mas a tendência a uma particular formalização dos preceitos 

constitucionais não significa que estes se limitem necessariamente aos que se 

acham inseridos num texto ad hoc, nem que os formalmente enunciados 

mantenham sempre sua importância original. É indubitável que o recurso a 

formas mais solenes pode fazer supor que elas encerram conteúdo de 

princípios realmente essenciais em um determinado ordenamento. A forma 
escrita – que é a que se impôs claramente, não obstante a permanência de 

Constituições predominantemente não escritas, como a inglesa, e a presença 

de costumes constitucionais em todo o tipo de ordenamento – responde a 

evidentes razões de técnica organizativa dos ordenamentos políticos, na 

medida em que tende a assegurar a estabilização das estruturas, embora 

ainda hoje sofra os efeitos do aspecto de fiança que lhe imprimiram as teorias 

do constitucionalismo, no que respeita à estabilidade e conservação dos 

valores ideológicos e políticos e dos interesses individuais e coletivos.35 

Vergottini expressa, pois, a concepção cristalizada de que, por mais que os 

documentos escritos sejam importantes para a estabilidade institucional e para a 

afirmação ideológica e filosófica dos regimes, não têm as constituições escritas o 

condão de compreender todos os aspectos essenciais da vida estatal nem o poder de 

estatuir normas infensas à força transformadora do tempo. 

Nessa perspectiva, como é próprio da tradição jurídica ocidental,
36

 a lei não 

encerra nem esgota o direito, que se estende para além da lei; assim como se pode dizer, 

mais especificamente, que a Constituição documental não encerra nem esgota o direito 

constitucional, que vai além do texto.
37

 

A doutrina clássica do direito constitucional, porém, nunca desconheceu 

essa questão, sendo já célebre a distinção entre constituição formal e constituição 

                                                             
35 Giuseppe de Vergottini “Constituição”, in Norberto Bobbio; Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino. 

Dicionário de política, vol. 1, p. 259. 
36 Até mesmo os autores do positivismo contemporâneo reconhecem a juridicidade de fontes extralegais, 
desde que assumidas como válidas pelo ordenamento. Nesse sentido, por exemplo, Kelsen, para quem o 

conceito de direito tem como referencial central a noção de norma, afirma a possibilidade de um 

ordenamento baseado em normas costumeiras: “As normas jurídicas são normas produzidas pelo costume 

se a Constituição da comunidade assume o costume – um costume qualificado – como fato criador de 

direito”, cf. Teoria pura do direito, tradução de João Baptista Machado, 6ª. ed., São Paulo: Martins 

Fontes, 1998, p. 10. Para uma análise sintética do pensamento dos três principais referenciais do 

positivismo contemporâneo, ver: Luis Fernando Barzotto. O positivismo jurídico contemporâneo – Uma 

introdução a Kelsen, Ross e Hart, São Leopoldo: Unisinos, 1999. 
37

 Nas palavras de Jorge Miranda: “Não há, nunca terá havido, nem, porventura, poderá vir a haver uma 

completa codificação das normas constitucionais, que seria o equivalente à coincidência da Constituição 

material, da Constituição formal e da Constituição instrumental” (cf. Manual de direito constitucional, 
tomo II, 3ª. ed., Coimbra: Coimbra editora, 1996, p. 50). 
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material, entre normas, material e formalmente, constitucionais. Manoel Gonçalves 

Ferreira Filho, após ensinar que constituição em sentido jurídico é “o conjunto de 

regras concernentes à forma do Estado, à forma do governo, ao modo de aquisição e 

exercício do poder, ao estabelecimento de seus órgãos, aos limites de sua atuação”, 

afirma: “todas as regras, cuja matéria estiver nesse rol, são constitucionais. Essas regras 

formam, como se diz usualmente, a Constituição material do Estado, sejam elas escritas 

ou não, sejam de elaboração solene ou não (Constituição em sentido lato)”.
38

 

Por outro lado, continua o autor, “fora da constituição escrita, encontram-se 

leis ordinárias de matéria constitucional (como entre nós a lei eleitoral). Tais leis são 

ditas, em vista disso, materialmente constitucionais”. Registra ainda que, “se há regras 

que, por sua matéria, são constitucionais ainda que não estejam contidas numa 

Constituição escrita, nestas costumam existir normas que, rigorosamente falando, não 

têm conteúdo constitucional. Ou seja, regras que não dizem respeito à matéria 

constitucional (...) Tais regras têm apenas a forma de constitucionais. São, portanto, 

normas (apenas) formalmente constitucionais”.
39

  

Há, desse modo, normas formal e materialmente constitucionais, normas 

apenas formalmente constitucionais (inseridas no texto, mas sem conteúdo 

constitucional) e normas apenas materialmente constitucionais (com conteúdo 

constitucional, mas não inseridas no texto). Esse quadro comprova o que antes se 

afirmou: o fato de que a Constituição escrita não contém todas as normas 

constitucionais não é novidade para os constitucionalistas. 

Entretanto, a doutrina do direito constitucional, apesar de reconhecer a 

existência de normas constitucionais fora do texto constitucional, sempre as despiu da 

característica de supremacia no ordenamento, fundamental para que as normas 

formalmente constitucionais orientem o funcionamento do poder.
40

 

                                                             
38 Manoel Gonçalves Ferreira Filho. Curso de direito constitucional, 36ª ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 

37 – grifos no original. 
39 Manoel Gonçalves Ferreira Filho. Curso de direito constitucional, p. 38. 
40 Há autores, é verdade, que mitigam a importância da forma escrita das constituições. Georges Burdeau 

afirma, por exemplo, que a supremacia formal da Constituição deve ser relativizada, questionando o 

verdadeiro valor dessa mesma supremacia. Inicialmente, assevera que o fato de os constituintes de 1789-

1791 terem adotado na França uma forma escrita para sua constituição não caracteriza um precedente 

necessariamente exportável, não seria a forma escrita um valor universal e que dominaria a noção 

racional de constituição. Ademais, “quanto a dizer que a noção de constituição não tem razão de ser 

quando sua supremacia formal não é assegurada pela necessidade de um procedimento especial de 

revisão, é dar aos procedimentos um valor exagerado. Não são as dificuldades maiores ou menores de 
revisão que dão às leis fundamentais sua relativa imutabilidade, mas sim o que elas representam aos olhos 
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Jorge Miranda, por exemplo, associa a noção de Constituição em sentido 

formal a três aspectos, a saber: a intencionalidade na formação, a consideração 

sistemática a se e uma força jurídica própria. Esta última caraterística é que lhe confere 

a supremacia, exibindo-se na sua aplicação e na sua garantia.
41

  

Às normas apenas materialmente constitucionais, porém, falece essa força 

jurídica própria:  

rasgados, assim, os horizontes das normas materialmente constitucionais, não 

pode, contudo, deixar de se distinguir entre as que se encerram na 

Constituição final e aqueloutras que relevam do direito ordinário, produto de 

leis e outras fontes infraconstitucionais. Só as primeiras correspondem a 

poder constituinte, a uma opção ou valoração fundamental; as segundas 

definem-se por referência a elas e modeladas por elas (apesar da latitude da 
discricionariedade legislativa), sem as poderem contradizer.42 

A questão muda de perspectiva, porém, quando o observador atento percebe 

a existência de normas não contidas na Constituição formal nem inseridas em diplomas 

escritos infraconstitucionais que receberiam a qualificação de normas apenas 

materialmente constitucionais, mas que são observadas pela comunidade política com 

caráter de obrigatoriedade, conformando efetivamente as relações de poder e servindo 

de parâmetro para seu exercício. 

Tais normas não escritas surgem da prática dos poderes do Estado, no 

exercício das diferentes funções estatais. São costumes constitucionais, usos 

parlamentares, convenções constitucionais, regras e princípios implícitos, entre outros, 

que acabam por modelar concretamente as relações de poder, alçando-se à estatura das 

normas constitucionais consagradas no documento solene e escrito da Constituição e 

que, não raro, as contradizem, indicando condutas impensáveis sob a égide da 

literalidade do texto. 

A ocorrência dessas normas não escritas, bem como a força normativa que 

adquirem, variam de ordenamento para ordenamento, sendo resultado das relações de 

forças sociais e políticas historicamente consideradas. Desse modo, por exemplo, é com 

                                                                                                                                                                                   
dos homens que serão tentados a modificá-las. Os mecanismos complicados imaginados pelos 

constituintes de 1791 e de 1793 impediram que as constituições que eles estavam destinados a proteger de 

passar como tristezas infantis? E, inversamente, nunca se viu leis constitucionais mais estáveis que 

aquelas de 1875, cuja revisão foi, entretanto, das mais fáceis?”. Por fim, Burdeau afirma que o 

desenvolvimento da prática das constituições escritas rígidas tem mais significado político do que jurídico 

(cf. Traité de Science Politique, tome III, Paris: LGDJ, 1950, p. 201-202). 
41 Jorge Miranda. Manual de direito constitucional, tomo II, p. 30-31. 
42 Jorge Miranda. Manual de direito constitucional, tomo II, p. 51. 
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muito cuidado que se deve examinar a transposição do fenômeno das convenções da 

Constituição inglesa para sistemas constitucionais outros, uma vez que a experiência 

histórica, social e política do constitucionalismo inglês é única.
43

 

Mesmo assim, são comuns os estudos acerca da possibilidade de utilização 

da categoria das convenções da Constituição em ordenamentos com características 

radicalmente diversas daquelas que se verificam na Inglaterra, numa tendência de se 

verificar, nos mais variados ordenamentos, a construção prática de soluções 

institucionais para além dos textos escritos. 

Exemplo dessas tentativas se tem na clássica obra de Albert Venn Dicey, 

Introduction to the Study of the Law of the Constitution, na qual algumas práticas do 

direito constitucional norte-americano, apesar da natureza escrita e rígida de sua 

Constituição, são classificadas como convenções: a limitação a dois mandatos para os 

Presidentes, a qual posteriormente viria a ser consagrada na XXII Emenda, de 1951; ou 

a dinâmica do colégio eleitoral, no qual os eleitores não mais teriam autonomia de 

votação, como imaginado pelos constituintes.
44

 

Exames semelhantes, partindo das convenções da constituição inglesas, 

fazem diversos autores em relação a ordenamentos específicos, como Giuseppe Ugo 

                                                             
43 Nessa linha de raciocínio, Burdeau assinala que o jurista continental necessita se afastar de alguns 

referenciais que são próprios de sua experiência. A compreensão das convenções constitucionais inglesas 

e das alterações por elas perpetradas na Constituição da Inglaterra passa, necessariamente, pela 

identificação de duas formas de pensar radicalmente distintas daquelas que se verificam no continente. 

Em primeiro lugar, os ingleses não concebem a existência de um poder constituinte, oficialmente 

qualificado e eventualmente capaz de produzir alterações na Constituição. Essas mudanças são feitas e, 

quando são feitas, são percebidas. Entretanto, numa segunda constatação, ainda que em verdadeiro 

contrassenso, esse poder constituinte existe, “mas desaparece diante daqueles que tentam localizá-lo ou 

simplesmente nomeá-lo. Ele ignora a si mesmo, está em todos os lugares e em parte alguma, sempre ativo 

e nunca consciente de seu ser (...) mas nós, observadores desinteressados, nós sabemos que ele tem um 

nome: a opinião pública”. O poder constituinte na Inglaterra atua permanentemente, “seu exercício não é 
um ‘evento’, ele passa despercebido, mas seus efeitos são perfeitamente sensíveis: a notável flexibilidade 

das instituições inglesas, que parecem nunca serem modificadas precisamente porque o são sem cessar.” 

(cf. Traité de Science Politique, tome III, p. 35-37). 
44 DICEY, Albert Venn. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Evergreen Review, 2007 

(Kindle edition), location 2432 e ss. No sentido oposto, sustentando a inexistência de convenções 

constitucionais nos Estados Unidos, ver: Elisabeth Zoller. “La question des règles non écrites aux États-

Unis”, in Pierre Avril e Michel Verpeaux (dir.). Le règles et príncipes non écrits en droit public, Paris: 

LGDJ, 2000, p. 143-151. Afirma a autora, em suas conclusões que “l’étude de la question des règles 

constitutionnelles non écrites aux États-Unis confirme les analyses de Pierre Avril et l’impossibilité de 

conventions de la constitution das le cadre d’une constitution normative. Les conventions de la 

constitution ne peuvent exister que là où il n’y a pas de séparation entre pouvoir constituant e pouvoirs 
constitués” (p. 151). 
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Rescigno
45

 em relação ao direito constitucional italiano; Julius Hatschek, em relação ao 

ordenamento constitucional alemão,
46

 Pierre Avril no que toca à França,
47

 entre outros. 

Tais análises tornam-se ainda mais amplas quando se projetam sobre outras 

tipologias de normas constitucionais não escritas, como os já mencionados costumes 

constitucionais, as praxes políticas ou os precedentes constitucionais, os quais, de uma 

forma ou de outra, acabam por ser passíveis de verificação em qualquer ordenamento 

moderno. 

Essa realidade talvez decorra de duas razões que se podem depreender da 

obra de Georges Burdeau. A primeira diz com a origem própria das constituições, as 

quais são inicialmente costumeiras para depois assumirem uma dimensão formal, 

escrita: 

Em cada país a ideia de Estado se formou lentamente a partir de fatores 

morais e históricos, chegando a um momento em que as instituições 

aparecem como autônomas, ou seja, destacadas de um regime 

individualizado de poder; seu estatuto estava já fixado por um conjunto 

complexo de tradições, de usos, de precedentes, de princípios cuja reunião 

forma um direito constitucional costumeiro. Levando em consideração a 

maneira como é formado esse costume, há a tendência de se considerar que 

sua autoridade é absolutamente independente da vontade dos homens e que 
ele provém unicamente da antiguidade da regra, que atesta, por isso mesmo, 

sua perfeita adaptação às condições políticas e sociais do meio que rege. 

Assim fundada sobre os dados constantes da constituição social, a 

constituição política costumeira apresentará características idênticas: ela será 

espontânea, natural, e seu valor, como o das leis físicas, dependerá, para sua 

própria existência, muito menos da opinião dos homens a seu redor.48 

Assim, quando da formalização codificada dessas constituições, é comum 

que nem todas as práticas sejam incorporadas aos textos, mantendo-se um conjunto de 

normas não escritas que igualmente têm o condão de orientar o funcionamento das 

instituições, o exercício do poder.
 
 

Ademais, a realidade é que o poder constituinte formal não tem condições 

de vislumbrar o futuro de modo a prever todas as possibilidades de regulamentação, já 

que são as circunstâncias historicamente identificadas que influenciam a elaboração dos 

textos constitucionais, ensejando a existência de uma distância entre o esquema 

constitucional e a realidade política verdadeiramente em vigor.  

                                                             
45 RESCIGNO, Giuseppe Ugo. Le convenzioni costituzionli. Padova: CEDAM, 1972. 
46

 VERDU, Pablo Lucas. “Estudio preliminar”. In JELLINEK, G. Reforma y mutación de la Constitución. 

Madrid: Centro de Estudios Constituconales, 1991, p. LXXI. 
47 Pierre Avril. Les conventions de la Constitution, Paris: Presses Universitaires de France, 1997. 
48 Georges Burdeau. Traité de Science Politique, tome III, p. 15. 
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Portanto, o surgimento de normas não escritas a regular o funcionamento 

das instituições reflete um movimento que é próprio da dinâmica das relações políticas, 

sociais e econômicas, também nos países dotados de constituições escritas.  

Diante dessa realidade que se impõe ao teórico do direito constitucional, 

necessário se torna delinear as características essenciais dessas normas não escritas que 

compõem os diferentes ordenamentos constitucionais, buscando-se, na medida do 

possível, desenvolver um verdadeiro estatuto jurídico das normas constitucionais não 

escritas. 

Em verdade, esse estatuto não poderá corresponder a um conjunto de 

orientações genéricas, capazes de responder aos problemas das diferentes experiências 

constitucionais, até mesmo porque o desenvolvimento dessas normas constitucionais 

não escritas, como já ressaltado, depende das variáveis históricas, políticas e jurídicas 

de cada país, de cada Estado. 

Entretanto, é possível indicar ao menos uma tipologia dessas normas não 

escritas, trazendo à colação exemplos retirados da prática constitucional de 

ordenamentos distintos, criando-se, com isso, o conjunto de premissas a partir das quais 

as experiências singulares poderão ser analisadas. 

Essa tarefa projeta-se, assim, em diferentes perspectivas. Inicialmente, 

necessário se faz definir quais são os elementos indispensáveis para a caracterização de 

normas constitucionais, a partir dos quais se poderá confrontar as diversas realidades, a 

fim de determinar se se está diante de verdadeira norma ou não. Em outras palavras, 

impõe-se assentar quais são os requisitos mínimos de uma norma jurídica e, mais 

especificamente, de uma norma constitucional, para com eles confrontar os fatos que 

aspiram status normativo num determinado ordenamento constitucional e assim fixar se 

correspondem, deveras, ao que Vergottini denomina de “fontes-fato” do direito 

constitucional.
49

 

Uma segunda aproximação tem dimensão histórica, já que os fatos que 

adquirem natureza normativa nos ordenamentos constitucionais são resultado de um 

dado que se insere na história institucional de cada Estado. Para usar exemplo antes 

mencionado, retirado da obra de Dicey, saber o porquê de os membros do colégio 

eleitoral presidencial norte-americano não mais exercerem livremente seu mister, sem 

                                                             
49 Giuseppe de Vergottini. Diritto Costituzionale, p. 243 e ss. 
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vinculações partidárias, somente é possível mediante um exame da lenta e gradual 

evolução da vivência constitucional no tempo, num tempo histórico.
50

 

Por fim, esse estudo das normas constitucionais não escritas não pode 

prescindir da principal dimensão do direito constitucional, qual seja, a dimensão 

política.
51

 É nos contatos políticos, verificados em especial nas relações entre Executivo 

e Legislativo e entre as diferenças forças do Legislativo, que preponderantemente 

surgem as normas não escritas.
52

 Isso não quer dizer, porém, que o Poder Judiciário 

esteja afastado desse processo, ainda mais no quadro acentuado de judicialização da 

política e de politização da justiça que se constata presentemente.
53

 

A conclusão de que as normas constitucionais não escritas derivam da 

própria vida política das instituições no desenvolvimento concreto das funções do 

Estado permite dividir tais normas, como faz Louis Favoreu, em dois grandes grupos: o 

das normas constitucionais não escritas emanadas da prática, entre as quais se pode 

incluir os costumes, as convenções, as normas de correção, os precedentes e as práticas 

constitucionais, e o das normas constitucionais não escritas emanadas dos juízes.
54

 

Essas últimas têm sido objeto de crescente debate no direito brasileiro, em 

especial com atenção às funções criadoras da interpretação constitucional
55

, nas suas 

                                                             
50 Essa aproximação histórica diz, obviamente, com as realidades nacionais, nas quais se desenvolvem as 

normas constitucionais não escritas. Entretanto, não pode deixar de considerar que essas histórias 

constitucionais individualizadas contribuem para a construção de uma História do constitucionalismo 
como um todo, gerando reflexos em diferentes ordenamentos. Sobre esse movimento de alimentação 

recíproca entre as experiências históricas locais e a história do constitucionalismo, ver: Horst Dippel. 

História do constitucionalismo moderno – Novas perspectivas, tradução de António Manuel de Hespanha 

e Cristina Nogueira da Silva, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007, em especial o capítulo 1, “O 

constitucionalismo moderno. Introdução a uma história que está por escrever”. 
51 Inclusive em sua perspectiva ideológica, como se pode depreender da obra de Sérgio Resende de 

Barros. Contribuição dialética para o constitucionalismo, Campinas: Milennium, 2008. 
52 Nesse sentido, Pierre Avril. Les conventions de la Constitution, p. 95. 
53 Nesse sentido, Manoel Gonçalves Ferreira Filho. “Poder Judiciário na Constituição de 1988 – 

Judicialização da política e politização da Justiça”.  Aspectos do direito constitucional contemporâneo, 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 189-216. 
54 Louis Favoreu. “Rapport Introductif”, in Pierre Avril e Michel Verpeaux (dir.). Le règles et príncipes 

non écrits en droit public, p. 13-17: “Il y a une série de thèmes  que se rattachent à la question des normes 

non écrites dégagées par la pratique: pratique constitutionnelle ou administrative ou parlamentaire. Et 

puis il y a les normes non écrites dégagée par le juge” (p. 14). 
55 Para um breve, porém completo, exame das diferentes concepções de interpretação constitucional, ver: 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional, p. 405 e seguintes. Além disso, 

é bastante ampla a bibiliografia brasileira (ver, entre outros: FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. “Os 

direitos fundamentais implícitos e seu reflexo no sistema constitucional brasileiro.” Revista Jurídica, n. 

82, dez./jan., 2007, p. 01-08.) e estrangeira sobre o tema da interpretação constitucional e, dentro dela, 

sobre os direitos fundamentais não enumerados expressamente no texto constitucional. É nesse âmbito 

que há um largo debate por exemplo nos Estados Unidos, onde um grande número de autores defendem a 
possibilidade de que decisões judiciais como a que foi proferida no caso Roe v. Wade podem explicitar 
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mais diversas vertentes, bem como no que toca ao chamado ativismo judicial
56

, cujos 

reflexos se fazem sentir de modo marcante nos tribunais pátrios. 

O mesmo não ocorre, porém, com as normas não escritas derivadas da 

prática institucional, que têm sido relegadas, no direito constitucional brasileiro, a 

menções limitadas ou a simples notas de rodapé dos tratados e manuais. Por outro lado, 

comum é a referência aos costumes, por exemplo, como meras fontes indiretas do 

direito constitucional, o que subtrai dessa referência normativa muito de sua 

importância. 

Desse modo, o enfoque a ser desenvolvido dirá respeito a esse campo ainda 

pouco explorado, ou mesmo inexplorado, do direito constitucional no Brasil. O estudo a 

ser efetuado no segundo capítulo, diz, portanto, exclusivamente com os costumes e as 

convenções constitucionais, além das normas de correção, das práticas e dos 

precedentes, considerados, desde logo, como figuras afins das convenções. Não serão 

analisados, enfatize-se, os casos em que as normas não escritas decorrem de decisões 

judiciais, por ter a jurisdição constitucional organização e dinâmica próprias, que não se 

confundem com as características das relações políticas entre os poderes na construção 

das normas decorrentes das práticas institucionais. 

Assim, vistos os aspectos decorrentes da prática institucional, na perspectiva 

acima fixada, os quais permitirão a delimitação da já mencionada tipologia das normas 

constitucionais não escritas, será viável projetar essa sistematização sobre a realidade 

constitucional brasileira, identificando-se as possibilidades de reconhecimento de 

normas constitucionais não escritas decorrentes das práticas institucionais dos poderes 

no direito constitucional do Brasil. 

  

                                                                                                                                                                                   
normas constitucionais não escritas. Sobre esses temas, entre outros, ver: DWORKIN, Ronald. “The 

concept of unenumerated rights.” The University of Chicago Law Review, 59, 1992, p. 381-432; 

CASTRO, William R. “Our Unwritten Constitution and Proposals for a Same-Sex Marriage 

Amendment”, Creighton Law Review, 38, 2005, p. 271-288; ADLER, Matthew D. e DORF, Michael C. 

“Constitutional Existence Conditions and Judicial Review”. Virginia Law Review, 89, 2003, p. 1105-

1202; GREY, Thomas C. “Do We Have an Unwritten Constitution?”. Stanford Law Review, 27, 1975, p. 

703-718; MCAFFEE, Thomas B. “Prolegomena to a meaningful debate of the ‘unwritten constitution’ 

thesis.” University of Cincinnati Law Review, 61, 1992, p. 107-169; MOORE, Michael S. “Do We Have 

an Unwritten Constitution?” Southern California Law Review, 63, p. 107-139; SHERRY, Suzanna. “The 

Founder’s Unwritten Constitution.” The University of Chicago Law Review, 54, 1987, p. 1127-1177. 
56 Sobre o ativismo judicial, ver a obra de referência de Elival da Silva Ramos. Ativismo judicial. 
Parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010. 
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PARTE I - Normas jurídicas: da teoria geral ao direito constitucional 

A partir de todas as premissas apresentadas na introdução como pano de 

fundo das questões a serem aqui discutidas, a análise desenvolvida neste início do 

trabalho tem como objetivo lançar bases de coerência para toda a tese. Para tanto, 

buscam-se a definição e os atributos da norma jurídica no âmbito da teoria geral do 

direito, de modo a identificar-se a possibilidade de utilização de tais elementos para a 

caracterização da norma jurídica constitucional e, em seguida, aplicar as conclusões no 

estudo das normas constitucionais não escritas. 

Assim, é importante esclarecer inicialmente que se adota, aqui, a perspectiva 

segundo a qual tanto o conceito de direito quanto o de norma são questões zetéticas, ou 

seja, abertas, típicas da filosófica jurídica.
57

 Nesse sentido, Tércio Sampaio Ferraz 

Júnior: 

“Sendo uma questão zetética, ela não se fecha. As teorias filosóficas 

fornecem explicações sobre ela, mas o tema continua renovadamente em 

aberto: a norma é um comando ou um simples diretivo? Uma regra de 

organização? A sanção faz parte da sua constituição ou se trata de um 
elemento aleatório que apenas aparece quando a norma é violada?” 58 

Desse modo, considerando que o objetivo deste estudo é analisar o 

problema das normas constitucionais não escritas sob um ponto de vista dogmático,
59

 

perfilha-se o conceito de norma proposto por Miguel Reale, segundo o qual “o que 

                                                             
57 “A pergunta ‘o que é o direito’ é, talvez, a que causa maior inquietação e desorientação entre os 

juristas.” NINO. Carlos Santiago. Introdução à análise do direito. São Paulo: WMF Martins Fontes, 

2010, p. 11. 
58 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 2. 

ed. São Paulo: Atlas, 1994, p. 102. 
59 Observe-se que, ao adotar o ponto de vista dogmático para a análise dos temas propostos, tal opção não 

exclui, mas busca ajustar-se, principalmente no âmbito constitucional, à noção proposta por Gustavo 

Zagrebelsky de dogmática fluida: “À falta de uma expressão melhor, defendi em outro lugar a exigência 
de uma dogmática jurídica ‘líquida’ ou ‘fluida’ que possa conter os elementos do direito constitucional de 

nossa época, ainda que sejam heterogêneos, agrupando-os em uma construção não necessariamente 

rígida, que possibilite as combinações que derivem não apenas do direito constitucional, mas da política 

constitucional. Se trata do que se poderia chamar da instabilidade de relações entre os conceitos, 

consequência da instabilidade resultante do jogo pluralista entre as partes que se desenvolve na vida 

constitucional concreta. A dogmática constitucional deve ser como o líquido em que as substâncias 

vertidas – conceitos – mantêm sua individualidade e coexistem sem choques destrutivos, ainda que com 

certos movimentos de oscilação, e, em todo caso, sem que jamais um só componente possa se impor ou 

eliminar os demais. Como não pode haver superação em uma síntese conceitual que estabeleça de uma 

vez por todas as relações entre as partes, reduzindo-as a simples elementos constitutivos de uma realidade 

conceitual que as englobe com firmeza absoluta, a formulação de uma dogmática rígida não pode ser o 
objetivo da ciência constitucional.” ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil, p. 17.  



 

 

24 

 

efetivamente caracteriza uma norma jurídica, de qualquer espécie, é o fato de ser uma 

estrutura proposicional enunciativa de uma forma de organização ou de conduta, que 

deve ser seguida de maneira objetiva e obrigatória.” 
60

  

Com essa definição, o autor atende a um conceito geral de regra jurídica, de 

modo a abranger todas as categorias, ou seja, tanto as destinadas a reger os 

comportamentos sociais quanto as dirigidas aos órgãos do Estado ou as que disciplinam 

a identificação, a modificação e a aplicação de outras normas. Assim, Reale explica os 

elementos do conceito por ele proposto nos seguintes termos: 

Dizemos que a norma jurídica é uma estrutura proposicional porque o seu 

conteúdo pode ser enunciado mediante uma ou mais proposições entre si 

correlacionadas, sendo certo que o significado pleno de uma regra jurídica só 

é dado pela integração lógico-complementar das proposições que nela se 

contêm. 

Afirmamos que uma norma jurídica enuncia um dever ser porque nenhuma 

regra descreve algo que é, mesmo quando, para facilidade de expressão, 

empregamos o verbo ser. É certo que a Constituição declara que o Brasil é 

uma República Federativa, mas é evidente que a República não é algo que 

esteja aí, diante de nós, como uma árvore ou uma placa de bronze: aquela 

norma enuncia que “o Brasil deve ser organizado e compreendido como uma 
República Federativa”. Esta, por sua vez, só tem sentido enquanto se ordena 

e se atualiza através de um sistema de disposições que traçam os âmbitos de 

ação e de competência que devem ser respeitados pelos poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. A República Federativa é, 

pois, uma realidade de dever ser, uma construção cultural de tipo finalístico, 

ou, por outras palavras, é uma realidade normativa, na qual fatos e valores se 

integram. As considerações todas que fizemos sobre a natureza das realidades 

culturais, – que são enquanto devem ser, – dispensam maiores explicações 

sobre a forma pela qual os entes e os atos jurídicos são ou se desenvolvem. 

Dizemos, outrossim, que a regra jurídica enuncia um dever ser de forma 

objetiva e obrigatória, porquanto (...) é próprio do Direito valer de maneira 

heterônoma, isto é, com ou contra a vontade dos obrigados, no caso das 
regras de conduta, ou sem comportar alternativa de aplicação, quando se 

tratar de regras de organização. 61 

 

Essa definição de norma jurídica – adotada para os fins deste estudo – 

parece não deixar claro se faz distinção entre os conceitos de disposição e de norma.  

Portanto, é importante destacar que, apesar de tenderem à equivalência, os termos são 

diversos. Essa diferença – encontrada em Riccardo Guastini, por exemplo, igualmente 

                                                             
60 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 95. 
61 Idem, p. 95 e 95. 
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acha guarida em outros autores,
62

 inclusive brasileiros, como Eros Roberto Grau
63

 – 

denomina disposição o enunciado que constitui o objeto da interpretação, e norma o(s) 

enunciado(s) que constitui(em) o produto da interpretação. Guastini explicita a 

diferenciação nos seguintes termos: 

(1) chamo ‘disposição’ qualquer enunciado que faça parte de um documento 

normativo, ou seja, qualquer enunciado do discurso das fontes; 

(2) chamo ‘norma’ todo enunciado que constitua o sentido ou significado 

atribuído (por qualquer um) a uma disposição (ou a um fragmento de 

disposição, ou a uma combinação de disposições, ou a uma combinação de 

fragmentos de disposições). Em outros termos, pode-se também dizer assim: 

a disposição é (parte de) um texto ainda por ser interpretado; a norma é (parte 

de) um texto interpretado. 64 

Para esclarecer o assunto, o autor retoma o seu conceito de interpretação, ao 

qual essa distinção está atrelada, e assevera que, no âmbito do direito, interpretar 

significa reformular um texto normativo, produzindo um enunciado que o intérprete 

assume ser sinônimo do enunciado interpretado. Assim, todo significado atribuído a um 

texto normativo é distinto do próprio texto, inclusive o significado literal, que, portanto, 

é uma norma e não uma disposição.
65

 

                                                             
62 PIZZORUSSO, Alessandro. Delle fonti del diritto. Commentario del Codice Civile, Art. 1-9. Bologna: 

Zanichelli Editore, 1977, p. 22, 23, 24. Entre constitucionalistas, importa mencionar Canotilho, para quem 
deve ser mantida “sempre clara a distinção entre norma e formulação (disposições, enunciado) da norma: 

aquela é objeto da interpretação; esta é o produto ou resultado da interpretação”. CANOTILHO, J.J. 

Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 4ª Edição. Coimbra: Almedina, 2000, p. 1180. 

Igualmente, MÜLLER, Friederich. Métodos de trabalho do direito constitucional. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005, p. 39; BALAGUER CALLEJÓN, Francisco. Manual de Derecho Constitucional. 

Volumen I. Sexta Edición. Madrid: Tecnos, 2011, p. 72 e segs; ALEXY, Robert. Teoria de los derechos 

fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 50 e segs; VERGOTTINI, 

Giuseppe de. Diritto Costituzionale. Quinta Edizione. Padova: CEDAM, 2006, p. 130, 141, 142,143. 

SEVERINO, Caterina. La doctrine du droit vivant. Paris: Ed. Economica, 2003, p. 29. 
63 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 5. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2009, p. 59, 74-75, 86, 237-238. Ainda cumpre ressaltar que, em sede jurisprudencial, esse 

entendimento também é perfilhado no Supremo Tribunal Federal, conforme se observa, entre outros, na 
ementa do acórdão proferido no julgamento da ADPF 153, relatado pelo então Ministro Eros Grau: “1. 

Texto normativo e norma jurídica, dimensão textual e dimensão normativa do fenômeno jurídico. O 

intérprete produz a norma a partir dos textos e da realidade. A interpretação do direito tem caráter 

constitutivo e consiste na produção, pelo intérprete, a partir de textos normativos e da realidade, de 

normas jurídicas a serem aplicadas à solução de determinado caso, solução operada mediante a definição 

de uma norma de decisão. A interpretação/aplicação do direito opera a sua inserção na realidade; realiza a 

mediação entre o caráter geral do texto normativo e sua aplicação particular; em outros termos, ainda: 

opera a sua inserção no mundo da vida. (...)” (DJ de 06.08.2010). 
64

 GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. Trad. Edson Bini. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 25, 

26. 
65 GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. Trad. Edson Bini. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 26, 
27, 32. 
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Guastini enfatiza que os juristas, especialmente os civilistas, costumam usar 

de maneira indiferente um ou outro termo para se referirem quer aos enunciados 

constantes dos textos normativos, quer ao seu conteúdo de significado. Tal atitude, 

segundo o autor, decorre tanto de negligência quanto da crença de que existe 

correspondência biunívoca entre normas e disposições (“como se a cada disposição 

correspondesse uma (só) norma, e a cada norma correspondesse uma (só) 

disposição”).
66

 

Ao contrário dos juristas mencionados, reconhece-se aqui a importância da 

distinção entre norma e disposição. No entanto, acolher a definição de norma proposta 

por Guastini, é gerar  um problema metodológico no desenvolvimento deste trabalho, 

porque levada à última instância, não haveria normas escritas no ordenamento jurídico, 

já que sempre seriam fruto da leitura interpretativa das disposições, essas sim 

formalizadas nos textos. Tal conclusão, além de contrária a um sentido corrente do 

termo “norma”, acabaria contribuindo mais para confundir do que para esclarecer o 

objeto ora pesquisado.
67

  

Ademais, a presente pesquisa busca a identificação de comandos jurídicos 

preceptivos, ou “normas”, que independem de textos escritos, que o autor italiano 

denomina de disposições. Por isso, na discussão sobre a manifestação jurídica não 

escrita, é importante trazer outro referencial, o qual, sem desconsiderar a distinção entre 

norma e disposição, explique a possibilidade de existência de normas desprovidas de 

disposição.  

É exatamente nesse sentido que se encontra o entendimento de Giuseppe de 

Vergottini, para quem a disposição (formulação linguística inserida em um texto) é a 

mediação que se interpõe entre a fonte do direito e a norma. Sendo assim, existem, 

contudo, fontes de direito que prescindem da intermediação entre o fato produtor do 

                                                             
66 Idem, p. 28 e 29. 
67 Segundo Guastini, “se a definição de norma por mim proposta for acolhida, a locução ‘norma não 

expressa’ será uma espécie de oximoro. A rigor, não existem coisas como normas não expressas, já que 

uma norma ou é expressa por uma disposição, ou não é.” Nesse sentido, Riccardo Guastini afirma que o 

conceito de norma por ele utilizado não se adapta às normas não expressas, pois para ele, tais normas não 

são fruto da interpretação (conceito no qual o conceito de norma se apoia), “já que são elaboradas na 

ausência de disposições que as exprimam; são fruto de produção (ou integração) do direito”. GUASTINI, 
Riccardo. Das fontes às normas, p. 42 e 43.  
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direito e a norma, devendo o intérprete extrair a norma jurídica diretamente da situação 

normativa.
68

 É o caso do costume e das normas costumeiras, por exemplo. 

1 – O direito como fenômeno normativo sob a perspectiva do ordenamento 

jurídico 

A busca de uma definição de Direito foi objeto de estudo de numerosos 

juristas, como, por exemplo e para limitar a discussão aos últimos 100 anos, Hans 

Kelsen, Alf Ross, Herbert Hart, Norberto Bobbio, entre outros. Nessa intenção, Bobbio 

finaliza seu trabalho intitulado “Teoria da norma jurídica” com a percepção de que era 

necessário continuar a pesquisa, pois com os resultados obtidos concluiu não ser 

possível dar uma definição de Direito do ponto de vista da norma jurídica, considerada 

isoladamente. Então, posteriormente, na obra “Teoria do ordenamento jurídico”, faz a 

seguinte reflexão: 

A nosso ver, a teoria da instituição teve o grande mérito de pôr em relevo o 

fato de que se pode falar de Direito somente onde haja um complexo de 

normas formando um ordenamento, e que, portanto, o Direito não é norma, 

mas um conjunto coordenado de normas, sendo evidente que uma norma 

jurídica não se encontra jamais só, mas está ligada a outras normas com as 

quais forma um sistema normativo.69 

Os critérios adotados para encontrar uma definição de Direito tomando-se 

como base a norma jurídica foram, desse modo, descartados pelo fato de não levarem à 

obtenção de qualquer elemento que caracterizasse a norma jurídica em relação a outras 

categorias de normas, o que conduziu Bobbio ao fenômeno do ordenamento jurídico.
70

   

                                                             
68 “Di regola dunque tra fonte-atto e singola norma si interpone la mediazione di una disposizione, che è 

uma formulazione linguística inserita in un testo, ad esempio um articolo di legge o um suo comma. Al 

contrario nelle fonte-fatto, oggettivamente idonee a produrre diritto prescindendosi dalla individuazione 

della intenzionalità o volontarietà, l’interprete non encontra disposizioni, ma desume dalla situazione 
normativa oggetiva quelle che ritiene norme giuridiche. Vi è quindi um rapporto direto fra fonte e 

norma”. VERGOTTINI, Giuseppe de. Diritto Costituzionale. Quinta Edizione. Padova: CEDAM, 2006, 

p. 142, 245. 
69 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 10ª 

ed., 1999, p. 21, 22. 
70 Nessa empreitada, Norberto Bobbio considerou o critério formal (segundo o qual se poderia definir o 

Direito por meio de um elemento estrutural das normas jurídicas), o critério material (trata-se do conteúdo 

das normas, ou seja, as ações reguladas), o critério do sujeito que põe a norma (jurídicas seriam as normas 

postas pelo poder soberano) e o critério do sujeito ao qual a norma é destinada – súdito ou juiz (jurídicas 

seriam as normas dirigidas aos súditos ou aos juízes). Quanto aos dois primeiros, Bobbio considerou 

ambos inconcludentes por não permitirem a caracterização da norma jurídica de outras normas como 
normas técnicas, normas condicionadas ou regras de conduta. No tocante aos dois últimos critérios, o que 
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Percebeu o jurista italiano que “o que comumente chamamos de Direito é 

mais uma característica de certos ordenamentos normativos que de certas normas”.
71

 

Daí porque a definição do direito passa a ser uma questão de definição de um 

ordenamento normativo e sua distinção em relação a outro tipo de ordenamento.
72

 Nesse 

caso, a consequência é que para se definir uma norma jurídica será necessário identificar 

apenas se a norma em questão pertence a um ordenamento jurídico.
73

 
74

 

No entanto, não parece resolvido completamente o problema da definição 

das normas jurídicas, pois é necessário agora saber como uma norma vem a fazer parte 

de um ordenamento jurídico, e, portanto, tornar-se jurídica. A resposta a essa questão 

está na validade. Identifica-se a pertinência da norma a um ordenamento jurídico se ela 

houver sido produzida em conformidade com os procedimentos estabelecidos por outras 

normas, superiores, do mesmo ordenamento, e assim sucessivamente.
75

 

Com a clareza que lhe é peculiar, Bobbio ensina como um cidadão ou um 

juiz fará para distinguir uma norma válida de uma inválida: 

Afirmamos anteriormente que a primeira condição para que uma norma seja 

considerada válida é que ela advenha de uma autoridade com poder legítimo 

de estabelecer normas jurídicas. 

Mas qual é a autoridade que tem esse poder legítimo? Quem é essa 

autoridade à qual esse poder foi atribuído por uma norma superior, também 
legítima? E essa norma superior, de onde vem? Mais uma vez, de grau em 

                                                                                                                                                                                   
Bobbio percebeu é que ambos o conduziram a deixar de lado a norma e “abraçar o ordenamento”. 

BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico, cit., p. 23 a 27. 
71 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico, cit., p. 28. 
72 Segundo Carlos Santiago Nino, a individualização dos ordenamentos jurídicos, uns em relação aos 

outros, dá-se pelo reconhecimento de certas normas por parte dos órgãos que têm acesso ao mesmo 

aparelho coativo estatal. Assim, o sistema muda não só quando acontece uma modificação substancial no 

aparelho coativo, mas também quando mudam as normas primitivas que os órgãos reconhecem. NINO, 

Carlos Santiago. Introdução à análise do direito. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010, p. 153-154. 
73 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico, cit., p. 28. 
74 Além de Bobbio, essa conclusão é compartilhada, entre constitucionalistas, por Georges Burdeau, 
Francis Hamon e Michel Troper, que também definem a norma jurídica como “aquela que pertence ao 

sistema jurídico”. HAMON, Francis. TROPER, Michel. BURDEAU, Georges. Direito Constitucional. 

Tradução de Carlos Souza. 27ª ed. Barureri/SP: Manole, 2005, p. 5. 
75 Bobbio aceita expressamente a teoria da construção escalonada do ordenamento jurídico exposta por 

Kelsen. “Essa teoria serve para dar uma explicação da unidade de um ordenamento jurídico complexo. 

Seu núcleo é que as normas de um ordenamento não estão todas no mesmo plano. Há normas superiores e 

normas inferiores. As inferiores dependem das superiores. Subindo das normas inferiores àquelas que se 

encontram mais acima, chega-se a uma norma suprema, que não depende de nenhuma outra norma 

superior, e sobre a qual repousa a unidade do ordenamento. Essa norma suprema é a norma fundamental. 

Cada ordenamento tem uma norma fundamental. É essa norma fundamental que dá unidade a todas as 

outras normas, isto é, faz das normas espalhadas e de várias proveniências um conjunto unitário que pode 
ser chamado ‘ordenamento’”. BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico, p. 49. 
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grau, chegamos ao poder supremo, cuja legitimidade é dada por uma norma 
além da qual não existe outra, e é portanto a norma fundamental. 

Assim podemos responder como se pode estabelecer a pertinência de uma 

norma um ordenamento: remontando de grau em grau, de poder em poder, 

até a norma fundamental. 

E porque o fato de pertencer a um ordenamento significa validade, 

podemos concluir que uma norma é válida quando puder ser reinserida, 

não importa se através de um ou mais graus, na norma fundamental. 

Então diremos que a norma fundamental é o critério supremo que permite 

estabelecer se uma norma pertence a um ordenamento; em outras palavras, é 

o fundamento de validade de todas as normas do sistema.76 (Grifos não 

originais). 

É a norma fundamental, portanto, que confere validade a uma norma 

jurídica e unidade ao respectivo ordenamento,  o qual, por definição, é um conjunto 

complexo de normas.
77

 Essa complexidade dos ordenamentos jurídicos decorre do fato 

de que as normas que os compõem derivam de mais de uma fonte,
78

 já que não é 

possível conceber que, dentro de um ordenamento, exista apenas um centro produtor de 

normas que consiga prever e dispor sobre todo o universo de condutas e relações 

possíveis.
79

  

Assim, a teoria das fontes do direito é substancialmente identificada por 

Costantino Mortati com a teoria da constituição
80

 e, nesse sentido, é possível, portanto, 

por meio dessa teoria,
81

 identificar atos e fatos produtores de normas para toda a 

sociedade, racionalizando-os num todo coerente
82

 que possibilite demarcação do papel 

do Estado na garantia da observância e da proteção normativas.
83

  

                                                             
76 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico, p., 61, 62. 
77 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico, p. 31, 32, 33. Segundo Vergottini, “Gli 

ordinamenti sono dunque complessi organici di regole di organizzazione e di comportamento usualmente 

definite norme.” VERGOTTINI, Giuseppe. Diritto Costituzionale. Quinta Edizione. Padova: CEDAM, 

2006, p. 130.  
78 BALAGUER CALLEJÓN, Francisco. Manual de Derecho Constituciontal. Volumen I. Sexta Edición. 

Madrid: Tecnos, 2011, p. 90.  
79 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 

São Paulo: Atlas, 1994, p. 222.  
80 MORTATI, Costantino. La constitución em sentido material. Trad. Almudena Bergareche Gros. 

Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000, p. 17, nota 10. 
81 Segundo Balaguer Callejón, “la teoria de las fuentes es justamente aquella disciplina que se centra en el 

análisis de esos procedimientos de producción normativa que, como tales, quedan enunciados 

basicamente en la Constitución. Se puede entender entonces que el objeto básico de esta teoria sean las 

normas, y fundamentalmente aquellas normas que se destinan a regular los mecanismos de creación del 

Derecho.” Manual de Derecho Constituciontal, cit., p. 84.  
82 É importante mencionar que a existência de várias fontes torna inevitável a previsão de critérios que 

estabeleçam uma ordem que oriente o intérprete no momento em que deva proceder à aplicação, no caso 
concreto, das normas resultantes das diversas fontes presentes no ordenamento. Para tanto, são 
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É a partir da compreensão das fontes, enquanto fatos ou atos produtores de 

direito, que se pretende identificar, a seguir, as possíveis formas de expressão das 

normas jurídicas no mundo do direito. 

2 – A realidade jurídica das normas não escritas e seu fundamento de validade 

A definição mais ampla do que seja fonte do direito é aquela que, pela sua 

abrangência, inclua as diversas categorias ou tipos normativos por meio dos quais se 

incorporam normas jurídicas ao ordenamento. Atinge-se esse objetivo considerando-se 

fonte todo ato ou fato a que um determinado ordenamento jurídico atribui idoneidade ou 

capacidade de produzir normas jurídicas.
84

 

Desconsiderando a ambiguidade inerente à expressão “fontes do direito”, 

segundo a dicotomia básica no âmbito da teoria geral, entende-se por fontes materiais 

do direito os fatores econômicos, sociais, religiosos, culturais, políticos e biológicos, ou 

seja, toda realidade material subjacente e preexistente a qualquer formalização 

                                                                                                                                                                                   
identificados os critérios da hierarquia (construção escalonada do ordenamento jurídico), da competência 

e da sucessão temporal. Após a constatação validade da fonte, ou seja, foi elaborada segundo o 

procedimento previsto pela norma superior, dentro da esfera de competência estabelecida e não foi ab-

rogada por outra, o intérprete encontra-se na iminência da extração da norma aplicável, atividade 

reconhecida como interpretação. VERGOTTINI, Giuseppe de. Diritto Cost Costituzionale, p. 149 e segs. 

Segundo Vergottini, “l’interpretazione, che consiste nella individuazione della fonte da utilizare 
(costituzione, legge, regolamento) e nel rapportare le disposizioni della fonte (il testo di uma disposizione, 

o di uma sua parte) al caso da regolare estraendo dal texto la regola utile al caso (la norma). La 

individuazione della norma è dunque il momento determinante della interpretazione e l’interpretazione in 

sede di applicazione della norma ai molteplici casi possibili consente di verificare l’esistenza, la validità e 

l’efficacia della fonte di referimento. (...) Occorrerà quindi accertare in primo luogo l’esistenza, la validità 

e l’efficacia delle fonti, recordando quanto specificato relativamente ala loro collocazione gerarchica, ala 

loro competenza in caso di riserva, ala successione nel tempo fra fonti. Accertato che uma fonte sai 

valida, in quanto adottat nel rispetto della sua sfera di competenza attraverso um procedimento conforme 

alle norme e, ad esempio, non sai stata abrogata da altra fonte, l’interprete si trova di fronte al texto di 

uma disposizione da cui dovrà estrarre la norma che regolerà il caso specifico. A questo punto di solito si 

releva che tre sono i criterio interpretativi utilizzabili: quelo letterale, quello dalla intenzione del 

legislatore, quello sistemático (...).”  
83 A teoria das fontes do direito “é um instrumento importante para regular o aparecimento contínuo e 

plural de normas de comportamento sem perder de vista a segurança e a certeza das relações.” FERRAZ 

JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação, p. 226. É 

importante ressaltar que o ordenamento jurídico tem atualmente sua complexidade potencializada pela 

presença de diferentes centros de produção normativa que confluem para o mesmo ordenamento. Trata-se 

do direito internacional e supranacional, o direito estatal geral e o direito regional, que constituem grandes 

núcleos de produção jurídica a serem harmonizados. Nesse sentido, Balaguer Callejón afirma que a 

disciplina das fontes do direito estende-se atualmente à consideração do processo global de produção e 

aplicação do direito. BALAGUER CALLEJÓN, Francisco. Manual de Derecho Constituciontal, p. 65. 
84 “Fontes do direito são aqueles fatos ou atos dos quais o ordenamento jurídico faz depender a produção 

de normas jurídicas.” BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Trad. Maria Celeste C. J. 
Santos. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999, p. 45. 
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normativa. Por outro lado, fonte formal do direito é a elaboração segundo a qual essa 

realidade material vem a se apresentar no mundo jurídico.  

Portanto, se os atos ou fatos considerados por determinado ordenamento 

jurídico como idôneos as produzir normas jurídicas já são, assim, pré-definidos, essa 

elaboração formal, cujo produto apresenta-se ao mundo jurídico por meio de leis e 

normas consuetudinárias, por exemplo, ocorre a partir da interferência de um centro de 

poder, institucionalizado, o qual, diante da realidade social, opta por determinada 

solução normativa.
85

 Para que se possa falar, portanto, de fonte formal do direito, é 

necessário que haja um poder capaz de especificar o conteúdo do devido e exigir o seu 

cumprimento.
86

 Adota-se, portanto, a tradicional definição de ordenamento jurídico, no 

sentido de que se trata de um conjunto de normas garantido pela sanção 

institucionalizada, como expresso, por exemplo, em Bobbio.
87

 

Com efeito, os processos de produção de normas jurídicas pressupõem 

sempre uma estrutura de poder que garanta sua eficácia.
88

Assim, afirma Miguel Reale 

                                                             
85 Uma das características que diferencia o sistema jurídico de outros sistemas normativos é a sua 

institucionalização. Além dessa, são arroladas as seguintes notas distintivas por Carlos Santiago Nino: 

“em primeiro lugar, se apresentam como sistemas normativos, não havendo necessidade de serem 

constituídos apenas por normas, mas a presença de pelo menos uma norma no conjunto de enunciados 

é suficiente para classificá-lo como normativo. Em segundo lugar, os sistemas jurídicos se articulam 

como coativos, embora nem todas as suas normas estipulem atos coativos. Em terceiro lugar, são 

sistemas institucionalizados, ou seja, suas normas estabelecem autoridades ou órgãos centralizados 
para operar de determinada maneira com as normas do sistema, regulando o exercício do monopólio do 

uso da força estatal. Em quarto lugar, os sistemas jurídicos apresentam três tipos principais de órgãos: 

“órgãos encarregados de criar e derrogar normas gerais do sistema (legisladores, em sentido amplo); 

órgãos encarregados de determinar quais normas são aplicáveis a situações particulares e de dispor, se for 

o caso, a execução das medidas coativas que tias normas prescrevem (juízes, em sentido amplo); e os 

órgãso encarregados de executar fisicamente as medidas coativas (órgãos policiais e de segurança).” Tais 

órgãos são denominados “órgãos primários” do sistema e, segundo Nino, a divisão em três “não 

coincide exatamente com a clássica divisão tripartite dos poderes do Estado, visto que, embora os Poderes 

Legislativo e Judiciário se sobreponham mais ou menos às duas primeiras categorias mencionadas, o 

Poder Executivo realiza funções correspondentes aos três tipos de órgãos.” NINO, Carlos Santiago. 

Introdução à análise do direito. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010, p. 117-126. (Grifos não 

originais). 
86 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27ª ed.. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 141. 
87 BOBBIO, Norberto. “Consuetudine (Teoria Generale).” Enciclopedia del Diritto. T. IX. Milán: 

Giuffré, 1961, p. 436. 
88 Nesse sentido, Bobbio, ao discordar de Kelsen e Ross, afirma que “as regras para ao exercício da força 

são, num ordenamento jurídico, aquela parte de regras que serve para organizar a sanção e portanto tornar 

mais eficazes as normas de conduta e o próprio ordenamento em sua totalidade. O objetivo de todo 

legislador não é organizar a força, mas organizar a sociedade mediante a força.” Com isso, enquanto 

Kelsen e Ross consideram que a força é o objeto da regulamentação jurídica, ou seja, que o direito é um 

conjunto de normas que regulam o exercício da força numa determinada sociedade, Bobbio sustenta que a 

força é um instrumento para a realização do direito, ou seja, que o direito é um conjunto de normas, cujo 

adimplemento é assegurado através da força. BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico, p. 65 
a 70.  
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que, sendo quatro as formas de poder, quatro são as fontes do direito: “o processo 

legislativo, expressão do Poder Legislativo; a jurisdição, que corresponde ao Poder 

Judiciário; os usos e costumes jurídicos, que exprimem o poder social, ou seja, o poder 

decisório anônimo do povo; e, finalmente, a fonte negocial, expressão do poder negocial 

ou da autonomia da vontade.” 
89

 

Observe-se que, da ideia acima não se extrai, contudo, a estatalidade 

exclusiva do direito. Na realidade, a consequência do atual pluralismo político e social é 

que os ordenamentos, resultados de uma multiplicidade de fontes, são compostos por 

regulações de  origens diversas, oriundas tanto de agentes públicos quanto da autonomia 

de agentes sociais coletivos, como os sindicatos dos trabalhadores, as associações de 

empresários e as associações profissionais. Na visão de Gustavo Zagrebelsky, “a 

concorrência das fontes, que substituiu o monopólio legislativo do século passado, 

constitui, assim, outro motivo de dificuldade para a vida do direito como 

ordenamento”.
90

 

Porém, tanto o processo legislativo, enquanto procedimento de elaboração 

da lei, como o costume, enquanto fato produtor das normas consuetudinárias,
91

 são, sem 

dúvida, fontes do direito, e, apesar da relevância histórica do costume, a realidade 

demonstra que o direito hoje se manifesta principalmente por meio da lei, produto do 

processo legislativo, cuja expressão é um documento escrito, registradoe promulgado 

segundo parâmetros estabelecidos previamente.
92

  

O predomínio da norma escrita como forma de manifestação exterior do 

direito ocorre em razão de vários fatores, como a maior certeza e segurança que o 

direito escrito proporciona quanto à extensão de seus efeitos, sua vigência e eficácia.
93

  

Por outro lado, apesar dessas vantagens que confeririam à lei escrita, de 

origem estatal, a primazia acima mencionada, a pulverização legislativa que se vive hoje 

em dia, derivada da redução da generalidade e da abstração das leis, diminui 

                                                             
89 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27ª ed.. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 141. 
90 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Madrid: Editorial Trotta, 2011, p. 39. 
91 Estas, segundo Reale, fundamentadas no poder social, ou seja, o poder decisório anônimo do povo. 

REALE, Miguel. Lições Preliminares de direito, p. 141. 
92

 DUGUIT, León. Fundamentos do direito. Tradução Márcio Pugliesi. São Paulo: Martin Claret, 2009, p. 

104, 105. 
93 REALE, Miguel. Lições Preliminares de direito, cit., p. 155 a 159. Nesse mesmo sentido, 
VERGOTTINI, Giuseppe de. Diritto Costituzionale, p. 140. 
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sensivelmente a confiança na lei e sua aspiração como fator de ordenação social.
94

 

Sobre a multiplicação das leis, que é um fenômeno universal e inegável na perspectiva 

de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, esse autor afirma que “a lei é hoje onipresente. 

Não há campo da atividade humana, não há setor da vida humana, onde não esteja o 

governo a ditar regras. Seja para garantir a liberdade artística contra a cegueira da 

censura, seja para fixar as dimensões dos armários postos à disposição do operário (...)”. 

A razão disso está, entre outros motivos, na transitoriedade das leis, que torna o mundo 

jurídico uma “babel”. As consequências são tais que, nas palavras do jurista, “a fronteira 

entre o lícito e o ilícito fica incerta. A segurança das relações sociais, principal mérito 

do direito escrito, se evapora.” 
95

   

Ademais, sabe-se que a norma escrita não é todo o direito.
96

 Existem 

situações disciplinadas por regras que não são derivadas de fontes que se manifestam 

mediante textos escritos. Trata-se de regras decorrentes do costume, das convenções, 

das práticas, por exemplo, cuja expressão no mundo jurídico não se dá de maneira 

escrita.   

Tendo em vista a mencionada distinção entre disposição e norma, seriam 

normas não escritas aquelas que não podem ser extraídas de uma disposição contida 

num texto normativo, ou seja, são normas sem disposição.  

Essas normas não escritas, quando decorrentes do costume como expressão 

do poder social, ou seja, do poder decisório anônimo do povo, surgem de “um 

procedimento difuso, que não se reduz a um ato básico, como é a promulgação. Um 

costume não se promulga: ele se cria, se forma, se impõe sem que neste processo se 

possa localizar um ato sancionador.”
97

 É necessário observar, porém, que o costume, 

                                                             
94 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil, p. 36 e 37. Segundo o autor, “A época atual vem 

marcada pela pulverização do direito legislado, ocasionada pela multiplicação de leis de caráter setorial e 

temporal, ou seja, de reduzida generalidade ou de baixo grau de abstração, até o extremo das leis-medida 
e das leis meramente retroativas, nas quais não existe uma intenção regulativa em sentido próprio: no 

lugar das normas, medidas. Sinteticamente, podem-se buscar as razões da atual desaparição das 

características clássicas da lei sobretudo nas características da nossa sociedade, condicionada por uma 

ampla diversidade de grupos e estratos sociais que participam do ‘mercado das leis’.” 
95 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do Processo Legislativo. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 12-13. 
96 Sobre a completude do ordenamento jurídico, Bobbio afirma que dinamicamente considerado, um 

ordenamento é completável. Para se completar um ordenamento jurídico pode-se recorrer a dois métodos 

diferentes: heterointegração (recurso a ordenamentos diversos) e auto-integração (recurso a fontes 

diversas dentro do mesmo ordenamento). BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico, p. 146. 
97 “Por essa razão o costume, nos direitos positivados de nossos dias, tem, como fonte, uma importância 

menor que teve no passado”. FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: 
técnica, decisão, dominação, p. 240.  
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apesar de ser fonte do direito não escrito por excelência, pode vir a ser consolidado e 

publicado em textos escritos. E, para ilustrar essa possibilidade, Vergottini afirma que 

não descaracteriza o costume a sua eventual compilação em um documento, com a 

função meramente cognitiva, tal como realizado pelo Ministério da Atividade Produtiva 

da Itália com a relação de usos gerais do comércio, para divulgá-los.
98

  

Sobre o caráter jurídico, portanto obrigatório, dessas normas não escritas de 

maneira geral, convém fazer um análise mais especificada, considerando que será essa a 

fundamentação do caráter jurídico reconhecido também às normas constitucionais não 

escritas em geral.  

Retomando a exposição acima, já se afirmou que é, em princípio, a 

elaboração segundo procedimentos fixados por normas superiores que confere validade 

às normas jurídicas em geral. Ou seja, para serem consideradas normas válidas e, 

portanto, jurídicas, é preciso que sejam produzidas por autoridade competente segundo 

uma norma superior, denominada de norma sobre produção jurídica, que também 

institui a fonte em questão como produtora de direito.
99

  

Assim como a lei, cujo processo legislativo é fixado normalmente pela 

constituição, o costume – apesar de inexistirem regras escritas sobre o procedimento de 

elaboração das normas costumeiras – somente produziria normas jurídicas se fosse 

instituído previamente como fonte de direito pelo respectivo ordenamento, por meio das 

mencionadas normas sobre produção de direito. É o que explica Tércio Sampaio Ferraz 

Júnior: 

A impositividade das normas consuetudinárias, que têm por fonte o costume, 

é dotada de validade e eficácia, como as normas legais. Sua condição de 
validade, isto é, o título que as faz normas integrantes do sistema, repousa, 

                                                             
98 Nesse sentido, afirma Vergottini que “Ciò non toglie che alcune consuetudini vengano riunite in 

appositi testi compilativi che hanno uso meramente conscitivo, come nel caso della raccolta degli usi 

generali del commercio che viene curata dal Ministero delle attività produtive a fini dichiariviti e 
conoscitivi. Le Camere di commercio provvedono all’accertamento e ala raccolta delgi usi locali. Queste 

attività dirette a pubblicizzare gli usi commerciali hanno rilevanza per quanto riguarda la prova nei 

processi della esistenza di usi, in quanto determinano uma presunzione relativa di esistenza degli usi 

accertati ufficialmente (disp. prel. Art. 9).” Ob. cit., p. 245. 
99 O conceito de normas sobre a produção jurídica procede da doutrina italiana, onde a teoria das fontes 

alcançou um nível elevado. Através desse tipo de regras o ordenamento regula os processos de criação, 

modificação e extinção de suas normas. BALAGUER CALLEJÓN, Francisco. Manual de derecho 

constitucional, cit., p. 69-70. Zagrebelsky relaciona três tarefas essenciais desempenhadas pelas normas 

sobre produção do direito: a) A identificação das fontes do ordenamento; b) A determinação dos critérios 

de vigência das fontes, cada uma isoladamente e em relação às outras; c) A indição dos critérios de 

interpretação das fontes. ZAGREBELSKY, Gustavo. Manuale di diritto costituzionale, I. Il sistema delle 
fonti del diritto. Torino: UTET, 1993, p. 4. 
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porém num elemento diferente daquele que conhecemos para as normas 
legais. Não se trata de procedimentos regulados por normas de competência, 

mas a própria opino necessitatis, o processo de institucionalização que as 

consagra como obrigatórias. Neste sentido, toda norma costumeira é, no 

fundo, uma norma-origem, pois sua validade deriva diretamente da 

imperatividade do sistema que acolhe o costume por meio de suas regras 

estruturais (por exemplo a regra doutrinária que diz ser o uso reiterado com 

convicção de obrigatoriedade uma fonte normativa). Note-se: o que explica 

sociologicamente a opinio necessitatis é o fenômeno da institucionalização, 

mas o que caracteriza dogmaticamente a norma consuetudinária como 

integrante do sistema são as regras estruturais (que se expressam, por 

exemplo, em fórmulas doutrinárias do tipo: ‘conforme usos e costumes’, ‘em 
respeito aos bons costumes’, ‘há de se reconhecer o costume como fonte do 

direito’, etc.). (Grifos originais). 

Essa circunstância, em relação às normas costumeiras, não escritas, 

portanto, não se diferencia, aparentemente, da situação das normas escritas, já que, sob a 

perspectiva aqui adotada, um fato só pode gerar direito quando for previsto por uma 

norma superior como condição suficiente para a edição de uma norma nova.  

Por esse motivo, afirma-se ser mais facilmente compreensível a existência 

do costume em direito civil ou comercial, já que pode ser instituído pela lei como fonte 

do direito.
100

 É assim, por exemplo, no Brasil, onde a Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro (Decreto-Lei n.º 4.657, de 4 de setembro de 1942, com redação dada 

pela Lei n.º 12.376, de 30 de dezembro de 2010), estabelece, em seu art. 4º, que o juiz, 

diante da omissão legislativa, decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e 

os princípios gerais de direito. Como se percebe, o costume é instituído como fonte de 

direito (ainda que de maneira subsidiária) pela lei, enquanto norma estrutural, mas 

poderia sê-lo também pela constituição.Existem, entretanto, nos ordenamentos jurídicos 

em geral, normas efetivamente aplicadas que não são elaboradas pelas fontes 

institucionalizadas. Em especial, os fatos produtores de normas como costume, 

frequentemente não são previstos como fontes nas constituições e, invariavelmente, 

produzem direito não escrito no âmbito dos respectivos ordenamentos. Como explicar a 

validade dessas normas? Ou seja, não havendo institucionalização prévia da fonte, como 

é possível reconhecer como pertencentes ao ordenamento jurídico as normas por ela 

produzidas? 

                                                             
100 HAMON, Francis. TROPER, Michel. BURDEAU, Georges. Direito constitucional, p. 48. 
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Kelsen afirma que é possível admitir o costume
101

 como fato produtor de 

normas jurídicas mesmo que não tenha sido institucionalizado como tal no ordenamento 

jurídico. Para tanto, se em certo ordenamento a aplicação de normas decorrentes do 

costume é admitida, embora na constituição escrita não haja previsão dessa 

competência, tal autorização “tem de ser pressuposta, como tem de ser pressuposto que 

a constituição escrita tem o caráter de norma objetivamente vinculante sempre que se 

consideram como norma jurídicas vinculativas as leis e os decretos de conformidade 

com ela editados”.
102

 

Desse modo, na dicção do autor, para que a aplicação das normas 

costumeiras seja considerada juridicamente lícita, no caso de não existir, em norma 

superior, autorização para os órgãos competentes aplicarem tais normas, “tem de se 

pressupor que a instituição do costume como fato produtor de direito já se operou na 

norma fundamental como constituição em sentido lógico-jurídico.”
103

   

Portanto, retomando o pensamento de Bobbio, no sentido de que a norma é 

válida se for possível reinseri-la, não importa se por meio de um ou de mais graus, na 

norma fundamental, conclui-se que as normas não escritas são normas jurídicas, e, 

portanto, válidas, quando puderem ser reconduzidas à norma fundamental.
104

 E ainda 

que não haja, em grau intermediário, a previsão expressa do costume como fato 

produtor de direito no ordenamento jurídico em questão, é possível reconhecer a 

validade da norma costumeira diretamente a partir da norma fundamental, pressuposta. 

Se considerado insatisfatório o critério proposto por Kelsen, especialmente  

se não for aceita a ausência de demonstração da validade da própria norma 

fundamental,
105

 há outros critérios, ainda mantendo o ponto de vista do ordenamento 

                                                             
101 A partir daqui, dentro desse tópico, consideraremos a expressão costume utilizada pelos autores 

citados como representativa de normas não escritas em geral. Isso porque será em capítulo próprio que se 
fará a especificação das categorias e características das demais normas não escritas. 
102 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito, p. 251, 252. 
103 Kelsen se refere à constituição em sentido lógico-jurídico como a norma fundamental pressuposta e à  

constituição jurídico-positiva como a constituição escrita. KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito, p. 

251, 252.  
104 Assim também Guastini afirma que os critérios de validade das normas implícitas são duas condições 

(separadamente necessárias): “2.1) por um lado, é necessário que tal norma possa ser extraída (por meio 

de uma argumentação apropriada) de uma norma explícita, ou de um conjunto de norma explícitas, por 

sua vez, válidas; 2.2) por outro lado, é preciso que tal norma não seja incompatível com alguma norma 

superior na hierarquia das fontes”. GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas, p. 279.  
105 Essa mesma crítica poderia ser feita ao critério proposto por Hart, da norma de reconhecimento, tendo 
em vista que a questão da validade não pode ser posta quanto à regra de reconhecimento: “esta não pode 
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jurídico, que podem explicar a pertinência das normas não escritas a certo sistema e, 

portanto, sua juridicidade.  

Julgando realmente inapropriado o critério que obriga a pressupor a 

existência de um conjunto infinito de normas válidas para decidir a validade da primeira 

norma positiva de um sistema jurídico
106

 e das que derivam dela,
107

 Santiago Nino 

assevera que “é necessário encontrar também um critério adicional de validade – 

entendendo ‘validade’ como pertinência a um sistema – que não requeira que a norma 

em questão derive de outras, no sentido de sua promulgação ser autorizada por alguma 

outra norma do sistema.”
108

  

Nesse sentido, o critério proposto pelo autor para definir a pertinência tanto 

das normas de máxima hierarquia do sistema (normas não derivadas) quanto das normas 

consuetudinárias
109

 é o “reconhecimento, seja diretamente ou  mediante práticas gerais 

de reconhecimento por órgãos que estão em condições de dispor de medidas coativas 

recorrendo à mesma organização que exerce o monopólio da força estatal.”
110

 

São esses órgãos, os chamados “órgãos primários do sistema”,
111

 que devem 

ser entendidos “não como aqueles autorizados a declarar proibidos ou permitidos os 

atos de coação, mas como os que de fato podem (no sentido fáctico e não normativo da 

palavra ‘poder’) determinar o exercício do monopólio coativo estatal em casos 

                                                                                                                                                                                   
ser válida ou inválida, mas é simplesmente aceite como apropriada para tal utilização.” HART, Herbert L. 

A.. O conceito de direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1986, p. 120.  
106 “supor uma norma significa aceitar a hipótese de que a norma existe, supor que essa norma é válida 

implica supor que deriva de outra norma válida: ou seja, não bastaria supor uma norma fundamental; seria 

necessário pressupor a existência de outra norma de nível superior. Como, por sua vez, esta última norma 

tem que ser considerada válida, para que a norma fundamental seja válida e também seja válida a 

Constituição que dela deriva, devemos recorrer a outra norma pressuposta, e assim até o infinito..” NINO, 

Carlos Santiago. Introdução à análise do direito, cit., p. 142. 
107 “No entanto, a dificuldade de determinar a pertinência ao sistema das normas em que terminam as 

cadeias de validade reflete-se, em suma, em todas as normas derivadas delas, já que a atribuição de 
validade formulada em relação às normas subordinadas é condicional: elas são válidas enquanto e assim 

que também forem as normas que autorizam o ato de determiná-las.” NINO, Carlos Santiago. Introdução 

à análise do direito, cit., p. 137. 
108 NINO, Carlos Santiago. Introdução à análise do direito, cit., p. 137. 
109 NINO, Carlos Santiago. Introdução à análise do direito, cit., p. 176. 
110 NINO, Carlos Santiago. Introdução à análise do direito, cit., p. 153-154. Esse critério, é, segundo o 

autor, o que permite também individualizar um ordenamento jurídico em relação a outro. Assim, “a 

indidualização de uma ordem jurídica, baseada no reconhecimento de certas normas por parte dos órgãos 

que têm acesso ao mesmo aparelho coativo estatal, implica que o sistema muda não só quando acontece 

uma modificação substancial no aparelho coativo, como também quando mudam as normas primitivas 

que os órgãos reconhecem.” 
111 Ver nota 84. 
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particulares, ou seja, que estão efetivamente em condições de dispor o funcionamento 

do aparelho coativo do Estado.”
112

  

Em razão de ser aplicada diretamente por esses órgãos, é que a norma 

consuetudinária é reconhecida como integrante de determinado ordenamento jurídico e, 

portanto, dotada de juridicidade.
113

 

Esse critério de aplicação direta pelos órgãos primários do sistema permite, 

assim, que se reconheça como jurídico um costume mesmo quando não existir norma 

sobre produção jurídica que o faça. Por outro lado, também autoriza que se reconheça 

como pertencentes a certo ordenamento jurídico determinadas práticas que não 

encontram fundamento no esquema formal da norma sobre produção jurídica. Dessa 

forma, diante da realidade efetiva de que práticas de natureza às vezes até contrária ao 

preceituado pelo ordenamento jurídico são aplicadas diretamente pelos órgãos 

mencionados, impõe-se reconhecê-las como jurídicas, podendo qualificá-las de maneira 

geral como costumes jurídicos.
114

  

Ao adotar o critério acima mencionado, Gonzalez Trevijano esclarece que 

não se trata de simplesmente reduzir o conceito de validade ao de eficácia, mas de 

temperar os rigores do formalismo kelseniano com a pretensão de não se distanciar da 

realidade, já que é necessário admitir que o direito existe apenas se, além de ser válido, 

for, ao menos em certa medida, eficaz. Portanto, com base na perspectiva do 

ordenamento jurídico, os conceitos de validade e de eficácia  estão em interdependência 

mútua. Não importa, assim, que a norma não seja eficaz, mas sim que esteja apoiada e 

incluída em um sistema jurídico efetivamente vigente. Por estar incluída no 

ordenamento é que se pode concluir que, a qualquer momento, ao menos teoricamente, 

tal norma – até então ineficaz – pode se impor, em razão de achar seu fundamento final 

último no mesmo poder. E isso porque a validade da última norma e, em última 

                                                             
112 Essa compreensão, segundo Nino, evita a seguinte circularidade: “Se for exigido que os órgãos sejam 

autorizados a decidir quando o uso da força é proibido ou permitido, para determinar quais são os órgãos 

primários será preciso recorrer às normas do sistema, e para determinar quais são as normas do sistema, 

será necessário determinar se elas são reconhecidas pelos órgãos primários”. NINO, Carlos Santiago. 

Introdução à análise do direito, cit., p. 149-150. 
113 NINO, Carlos Santiago. Introdução à análise do direito, cit., p. 176. GONZALEZ TREVIJANO, 

Pedro José. La costumbre em derecho constitucional, cit., p. 379 e seguintes. 
114 GONZALEZ TREVIJANO, Pedro José. La costumbre em derecho constitucional, cit., p. 379-380. 
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instância, do próprio ordenamento jurídico, encontra-se na efetividade do poder, suporte 

último deste.
115

  

Como se vê, o autor acaba por reconduzir o fundamento de validade do 

direito – e, em especial, das normas não escritas, cuja previsão não existe em 

determinado ordenamento jurídico – ao princípio da efetividade, o qual é, a seu turno, o 

fundamento das chamadas fontes extra ordinem ou fontes materiais. 
116

 

A doutrina italiana das fontes extra ordinem é, portanto, fundamental para a 

identificação da validade das normas não escritas, enquanto categoria distinta das fontes 

normativas formalmente reconhecidas pelo ordenamento.
117

  

Em geral, tais fontes materiais ou extra ordinem caracterizam-se por não 

serem reconduzíveis a uma norma sobre produção jurídica e, portanto, ao sistema 

formal de produção normativa. Essa peculiaridade faz com que, nas palavras de 

Zagrebelsky, não possam ser associadas a um “critério de legalidade”. O que para elas 

importa, em verdade, é o critério da legitimidade, compreendida como “coerência com o 

arranjo dos poderes que se manifestam e se estabilizam em um determinado contexto 

estatal”. Fica evidente, assim, a ligação incontestável entre fontes materiais ou extra 

                                                             
115 GONZALEZ TREVIJANO, Pedro José. La costumbre em derecho constitucional, cit., p. 381. Nesse 

sentido, assinala Bobbio: “Ahora bien, después de esta explicación la norma fundamental há terminado 

siendo perfectamente supérflua: la tarea que le es asignada es la de legitimar um poder, el cual encuentra  

su legitimidad no en el hecho de estar autorizado por uma norma superior, sino en el hecho de ser 
efectivamente obedecido.” BOBBIO, Norberto. Contribución a la Teoría del Derecho. Trad. Alfonso 

Ruiz Miguel. Valencia: Ed. Fernando Torres, 1980, p. 313.  
116 PIZZORUSSO, Alessandro. Delle fonti del Diritto. Commentario del Codice Civile, art. 1-9. Bologna: 

Zanichelli Editore, 1977, p. 541. 
117 Trata-se de uma concepção sobre as fontes formais do direito, distinguindo-as, a seu turno, segundo 

uma noção material e noção formal de fonte. Sob o ponto de vista de Guastini, a primeira identifica certos 

atos e fatos como fontes do direito em função de seu conteúdo ou de seu resultado normativo – geral e 

abstrato. Já a segunda reconhece como fonte apenas aqueles atos ou fatos previstos no ordenamento 

jurídico como tais, independentemente de seu conteúdo ou resultado. GUASTINI, Riccardo. Estudios de 

teoria constitucional. México, DF: UNAM, Distribuiciones Fontamara, 2001, p. 99 e seguintes. 

Disponível em http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=22. ISBN 968-476-398-0. Constatando 

que a noção de fonte largamente utilizada pelos juristas não é nem puramente material nem puramente 
formal, Guastini encontra uma alternativa mista a esse respeito: “Por um lado (critério formal), são 

considerados fontes do direito todos os atos e fatos autorizados a criar normas, ainda que de fato não 

tenham conteúdo normativo (como ocasionalmente acontece). Por outro lado (critério material), também 

são considerados fontes do direito todos os atos e fatos que, de fato, produzem normas, ainda que não 

exista uma norma sobre produção jurídica que os autorize a produzi-las.” GUASTINI, Riccardo. Estudios 

de teoria constitucional, cit., p. 109. Como consequência, considera-se fonte do direito, tanto leis 

desprovidas de conteúdo normativo (critério formal), quanto a jurisprudência, apesar da falta de qualquer 

norma que autorize os juízes a produzirem direito (critério material). Por fim, “é, inclusive, em virtude de 

um critério material de identificação que se consideram fontes do direito aqueles fatos, não previstos 

como fatos produtivos de direito por alguma norma sobre produção jurídica, que se costumam chamar 

‘fontes extra ordinem’.” GUASTINI, Riccardo. Estudios de teoria constitucional, p. 109.  
VERGOTTINI, Giuseppe de. Diritto Costituzionale, p. 135. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=22
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ordinem e o conceito de constituição material. Aquelas são fontes imediatas desta; são 

sua manifestação mais direta.
118

 

As fontes extra ordinem representam, portanto, um produto imediato do 

princípio da efetividade, que, enquanto em relação às fontes formais, semanifesta como 

um fundamento de todo o sistema jurídico, no caso das normas originadas de fontes 

extra ordinem, se apresenta como uma verdadeira norma sobre produção jurídica, 

diretamente aplicável para cada fato normativo que produz novas normas, inclusive 

contrárias às já existentes no ordenamento jurídico.
119

   

A sua operatividade pode ser, na prática, determinada por fatores diversos, 

que consistem tanto no consenso formado entre os membros da comunidade acerca da 

oportunidade ou necessidade de se observar certa regra, ainda que ilegal, quanto nas 

pressões de ordem política, econômica, cultural ou de outra natureza, não excluída 

aquela derivada da  ameaça do uso da força (militar, policial ou revolucionária) ou da 

sugestão de qualquer outro instrumento de persuasão evidente ou oculto.
120

 

Entretanto, é importante ressaltar que, para que se tenha verdadeira hipótese 

de formação normativa extra ordinem do direito, e não simplesmente violação de 

normas jurídicas existentes, é preciso ter-se em conta a intenção com a qual os 

comportamentos são realizados. Tal intenção não precisa se identificar com a opinio 

iuris, que alguns exigem para o costume, mas certamente deve se afastar daquele 

objetivo próprio de quem contraria uma norma apesar de reconhecer plenamente sua 

vigência e função social.
121

  

Admitida a operatividade das fontes extra ordinem como aplicação direta do 

princípio da efetividade, anota Pizzorusso que essa categoria, apesar de unitária, permite 

identificar uma pluralidade de manifestações que não se reduzem apenas aos costumes. 

Entre elas, sem ânimo exaustivo, encontram-se a instauração de um novo ordenamento 

jurídico estatal, o direito costumeiro e o convencional.
 122

 

                                                             
118 ZAGREBELSKY, Gustavo. Manuale di diritto costituzionale, cit., p. 259. 
119 PIZZORUSSO, Alessandro. Ob. cit., p. 541. 
120 PIZZORUSSO, Alessandro. Ob. cit., p. 541. 
121 PIZZORUSSO, Alessandro. Ob. cit., p. 543. 
122 Para que uma fonte extra ordinem seja concretamente operante não é necessáriao que a conduta por ela 

prescrita seja realizada mais vezes, nem que exista uma difusa convicção da sua obrigatoriedade jurídica 

como se exige para os comportamentos prescritos pelo costume ou pelas fontes formais. Assim, é 

evidente como os comportamentos impostos, por exemplo, a seguir a um movimento revolucionário, ou a 

um abuso de autoridade dos titulares do poder público adquirem uma força cogente imediata, 
independentemnte do fato de acontecerem ações repetidas. PIZZORUSSO, Alessandro. Ob. cit., p. 542. 
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Conclui-se, portanto, que a validade de todas as espécies de normas não 

escritas existentes em dado ordenamento jurídico está diretamente relacionada à sua 

efetividade. Daí, então, mesmo que não seja expressamente prevista por qualquer regra 

sobre produção jurídica, uma vez caracterizada sua efetividade, nos termos acima 

mencionados, reconhece-se sua validade, ou seja, seu pertencimento ao ordenamento 

em questão e a capacidade de produzir efeitos válidos, inclusive revocatórios.
123

  

Isso significa que a pretensão de primazia e exclusividade do direito escrito 

fica desautorizada pela própria observação da realidade, na qual o direito legislado é 

constantemente submetido a pressões do direito material não escrito, integrando, 

complementando, interpretando e, inclusive, contrariando ou violando normas 

formalizadas.
124

 

Enfim, deixando de lado as possíveis consequências jurídicas a que um 

estudo pormenorizado das formulações doutrinárias acima mencionadas poderia levar, 

deve ficar claro que interessa neste trabalho apenas destacar a superioridade do enfoque 

normativo, a partir da ótica da teoria do ordenamento jurídico, para solucionar o 

problema do fundamento e da obrigatoriedade de normas não escritas. 

Ao fim deste tópico, identificadas as fontes do direito, caracterizada a norma 

jurídica e reconhecidas suas formas de expressão no mundo jurídico, isto é, constatada a 

possibilidade de sua manifestação não escrita e respectivo fundamento de validade é 

necessário aplicar essas conclusões ao direito constitucional, com o objetivo de se 

reconhecer, então, a existência e a juridicidade de normas constitucionais não escritas. 

                                                             
123 Alessandro Pizzorusso refere-se ao “fato normativo originário” para denominar a hipótese em que a 

eficácia de uma norma se apresenta como consequência de um fato que não corresponde à “fattispecie” 

abstrata de uma norma sobre produção jurídica contida no ordenamento positivo. PIZZORUSSO, 

Alessandro. Ob. cit., p. 21. 
124 A essa linha de pensamento também se pode reconduzir o raciocínio de Zagrebelsky sobre o 

ordenamento jurídico do Estado Constitucional. Segundo o autor, a legitimidade se extrai da coexistência 

e não do poder, mas o ordenamento legítimo ainda é o efetivo. ZAGREBELSKY, Gustavo. “Estado 

Constitucional”. Tradução de Carlos Bastide Horbach e José Levi Mello do Amaral Júnior. In: 

ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de; AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do; LEAL, Roger 

Stiefelmann; HORBACH, Carlos Bastide (coord.). Direito Constitucional, Estado de Direito e 

Democracia: Homenagem ao Prof. Manoel Gonçalves Ferreira Filho. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 
291. 
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3 – As normas constitucionais não escritas: aspectos gerais  

A mesma discussão que se põe no âmbito da teoria geral do direito em 

relação às normas não escritas projeta-se, com complicadores evidentes, no plano do 

direito constitucional, o qual apresenta, no caso de constituições escritas e rígidas, 

normas dotadas de características tais que dificultam o surgimento natural de preceitos 

não escritos com elas comparáveis. Ao mesmo tempo, porém, é da própria vida das 

instituições o desenvolvimento de práticas que, reiteradas, acabam por assumir carga de 

obrigatoriedade a permitir sua equiparação com preceitos solene e formalmente inscritos 

nos textos constitucionais. 

Esse fenômeno pode ser explicado partindo-se da averiguação do sistema de 

fontes do direito constitucional, as quais também podem ser identificadas inicialmente 

como fontes materiais e fontes formais.
125

 Isso porque, apesar de suas especificidades, o 

direito constitucional é, na realidade, um dos ramos do direito em geral, de modo que 

toda a análise sobre as fontes do direito acima realizada pode ser considerada no estudo 

desse direito específico. 

Assim, de início, é necessário realçar a importância das fontes materiais 

para o direito constitucional. Consoante restou afirmado, entende-se por fonte material a 

realidade subjacente e preexistente a toda e qualquer formalização normativa.
126

 

Enquanto no âmbito do direito em geral as fontes materiais são consideradas 

secundariamente, já que objeto de atenção da sociologia do direito,
127

 no direito 

constitucional os elementos da realidade que dão causa à elaboração de uma norma têm 

importância capital, pois podem ocasionar a própria substituição de uma constituição 

por outra. Trata-se aqui dos fatores reais de poder expostos por Ferdinand Lassalle, os 

quais,  distanciando-se do texto constitucional, ensejam a conclusão de que se está 

diante de duas constituições, uma real e efetiva, e a outra, mera folha de papel. Em 

outras palavras, “onde a constituição escrita não corresponder à real, irrompe 

inevitavelmente um conflito que é impossível evitar e no qual, mais dia menos dia, a 

                                                             
125

 MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.  Curso 

de direito constitucional. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 65. 
126 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional, p. 64.  
127 OTTO, Ignacio de. Derecho constitucional. Sistema de fuentes. Barcelona: Ariel, 1998, p. 70. 
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constituição escrita, folha de papel, sucumbirá necessariamente perante a real, e as 

verdadeiras forças vitais do país.”
 128

 

O fato é que a constituição jurídico-normativa, vigente nas sociedades 

pluralistas atuais, a fim de não se tornar apenas uma folha de papel –para utilizar a 

expressão de Lassale –, exige atualização constante de suas normas, de modo a regular 

efetivamente a realidade na qual vigora.
129

 É da natureza das constituições democráticas 

contemporâneas ser o ponto de partida para a realização das condições de possibilidade 

de uma vida em comum como tarefa a cumprir.
130

 Isso significa, portanto, que as 

normas de uma constituição devem ser aprimoradas, mantendo sempre relação de 

compatibilidade com o nível de cultura política alcançado pelo povo e com os demais 

fatores condicionantes da ordem política.
131

  

É essa atualização que permite, na doutrina da constituição como ciência da 

cultura,
132

 a resposta às exigências do pluralismo, em que a força sobre a qual a 

constituição se apoia é “aquela que vem da adesão ativa e generalizada a um tipo de 

                                                             
128 LASSALLE, Ferdinand. A essência da constituição. 6ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 33. 

Ainda segundo Lassale, “Os problemas constitucionais não são problemas de direito, mas do poder; a 

verdadeira Constituição de um país somente tem por base os fatores reais e efetivos do poder que naquele 

país vige e as constituições escritas não têm valor nem são duráveis a não ser que exprimam fielmente os 

fatores do poder que imperam na realidade social”. Ob. cit. p. 40. 
129 Assinala Jorge Miranda que nenhuma Constituição se esgota num momento único – o da sua criação; 

enquanto dura, qualquer Constituição resolve-se num processo – o da sua aplicação – no qual intervêm 

todas as participantes na vida constitucional. O que variam vêm a ser, naturalmente, a frequência, a 

extensão e os modos como se processam as modificações. Uma maior plasticidade interna da Constituição 

pode ser condição de maior perdurabilidade e de sujeição a modificações menos extensas e menos graves, 

mas o fator decisivo não é esse: é a estabilidade ou a instabilidade política e social dominante no país, é o 

grau de institucionalização da vida colectiva que nele se verifica, é a cultura político-constitucional, é a 

capacidade de evolução do regime político.” Ob. Cit., p. 130.  
130 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil, p. 13. 
131 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de direito e constituição. 2ª ed.. São Paulo: Saraiva, 

1999, p. 94. Nesse sentido, Jorge Miranda: “Em último termo, uma Constituição só se torna viva, só 

permanece viva, quando o empenhamento em conferir-lhe realização está em consonância (não só 
intelectual mas sobretudo (afectiva e existencial) com o sentido essencial de sues princípios e preceitos; 

quando a vontade de Constituição (Konrad Hesse) vem a par do sentimento constitucional (Lucas 

Verdu)”. MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo II. Constituição e 

Inconstitucionalidade, p. 69. 
132 Segundo Zagrebelsky, “a ideia de ‘estado constitucional’ como entidade com suas próprias 

características, distinto do ‘Estado de direito’, é produto de uma elaboração que devemos, sobretudo, a 

Peter Häberle e é um conceito que ele ajudou a construir como critério da sua doutrina da constituição 

como ciência cultural. O ‘estado constitucional’ seria, se não um modelo definido em todos os seus 

aspectos, ao menos um sinal preciso de orientação, germinado do vasto mundo das concepções do ser 

humano e da sociedade humana, dos valores, das aspirações, da sensibilidade coletiva formada e 

difundida por meio de experiências e comportamentos, grandes conquistas e grandes tragédias, até se 
impor na cultura da nossa época e do nosso mundo.” “Estado constitucional”, p. 291. 
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convivência em que haja lugar para todos, baseada no reconhecimento recíproco dos 

direitos de todos. Uma cultura, portanto, adequada ao convivium.”
133

 

O aprimoramento das normas constitucionais, no sentido de sua adequação à 

realidade pluralista social, faz-se tanto por meio de procedimentos formais quanto 

informais de alteração da constituição. São considerados formais aqueles produzidos 

por ações voluntárias e institucionalizadas.. Por outro lado, entende-se por alterações 

informais aquelas que  deixam indene o texto constitucional, mas produzem mudança 

no seu significado.
134

  

Entre as primeiras, encontram-se as normas produzidas segundo os 

processos previstos no ordenamento jurídico para a elaboração legislativa, que são a 

expressão de vontade do órgão competente: normas constitucionais escritas e leis, em 

sentido amplo.
135

  

Já entre as segundas estão os fatos que não dependem da intenção de 

produzir  a alteração constitucional. Trata-se dos costumes, das convenções e das 

práticas constitucionais.
136

 

                                                             
133 ZAGREBELSKY, Gustavo. “Estado constitucional”, p. 312. 
134 JELLINEK, G. Reforma y mutación de la constitución. Traducción de Christian Förster. Madrid: 

Centro de Estudios Constitucionales, 1991, p. 7. 
135 Paulo Bonavides, seguindo as classificações de Xifra Heras e Biscaretti di Ruffia, distingue duas 

modalidades de fontes no direito constitucional: as escritas e as não-escritas. Entre as fontes escritas, 

relaciona as seguintes: “a) leis constitucionais; b) as leis complementares ou regulamentares – figura 
especial de leis ordinárias que servem de apoio à Constituição e fazem com que numerosos preceitos 

constitucionais tenham aplicação; c) as prescrições administrativas, contidas em regulamentos e decretos, 

de importância para o Direito Constitucional, desde que, recebendo a delegação de poderes, entre o 

governo no exercício da delegação legislativa; d) os regimentos das Casas do Poder Legislativo, ou do 

órgão máximo do Poder Judiciário (o caso concreto referido pelo Professor Afonso Arinos da relevância 

desses documentos quando se deu pelo TSE a cassação do registro do Partido Comunista Brasileiro); e) 

os tratados internacionais, as normas de Direito Canônico, a legislação estrangeira, as resoluções da 

comunidade internacional pelos seus órgãos representativos, sempre que o Estado os aprovar ou 

reconhecer; f) a jurisprudência, não obstante o caráter secundário que as normas aí revestem, visto que, 

em rigor, a função jurisprudencial não cria Direito, senão que se limita a revela-lo, ou seja, a declarar o 

Direito vigente (sua importância constitucional é, todavia, extraordinária, atestada pelo exemplo dos 

Estados Unidos, onde as sentenças da Suprema Corte, conforme assinala Sanchez Agesta, integram quase 
metade da Constituição); g) e, finalmente, a doutrina, a palavra dos tratadistas, a lição dos grandes 

Mestres, que desde Savigny se reputa uma das fontes do Direito, com o caráter auxiliar de fonte 

instrumental ou de conhecimento, e não propriamente de fonte técnica (Xifra Heras).” BONAVIDES, 

Paulo. Curso de direito constitucional. 
136 Esclareça-se que a jurisprudência também pode ser entendida como fonte do direito constitucional no 

sentido aqui considerado. Entretanto, como restou delimitado o tema objeto deste tabalho apenas serão 

analisados os fatos produtores de direito decorrentes da prática institucional e não da interpretação 

jurisdicional. Nesse quadro, interessante notar a afirmação de Burdeau, para quem o que se designa por 

meio da expressão “fatos produtores de direito” é “simplesmente um fato instituído por uma norma 

superior, como condição para que uma norma nova seja produzida. Assim, dizemos que o voto do 

Parlamento produziu uma lei, mas, nesse caso, trata-se somente de um atalho. Na verdade, o voto de uma 
assembleia é um simples fato de onde só decorreria que se deve aceitar esse voto. Existem muitas 
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A distinção parece remeter à dicotomia entre fonte-ato e fonte-fato 

defendida por importante setor da doutrina italiana, a qual oferece um critério adequado 

para orientar com acerto o assunto aqui desenvolvido. Nesse sentido, em sede 

dogmática, a diferenciação corresponderia a aplicar à teoria das fontes a distinção entre 

atos e fatos jurídicos como conceitos pertencentes ao gênero dos fatos normativos. 

Esclareça-se, por oportuno, que apesar das várias acepções da expressão 

“fato normativo” será ela aqui compreendida principalmente como um fato não 

voluntário de produção jurídica, nos termos em que utilizada por Norberto Bobbio.
137

  

Enfim,  sendo o direito constitucional uma parte do sistema jurídico, sob o 

ponto de vista da revelação formal do direito, igualmente admite como suas fontes  atos 

e fatos produtores de normas, conforme será adiante analisado. 

3.1 – A elaboração da constituição formal e a reforma constitucional  

Já se afirmou quais são as fontes materiais do direito constitucional. Cumpre 

esclarecer, portanto, a elaboração de uma constituição formal, ou seja, a maneira como 

as forças sociais e os movimentos políticos colocam em ação o poder constituinte para a 

redação do texto constitucional.
138-139

 Pois bem, trata-se aqui de descrever o próprio ato 

                                                                                                                                                                                   
reuniões de homes capazes de emitir votos. Nada diz que devemos obedecer aos resultados de todos esses 

votos. Se devemos nos submeter a eles, se existe uma regra, é porque a constituição habilita o Parlamento 

a adotar leis. Em outras palavras, a constituição define o produto dos votos emitidos pelo Parlamento 

como uma lei validável. A fórmula frequente nos textos constitucionais e que consta, por exemplo, na 

constituição francesa atual, ‘a lei é votada pelo Parlamento’, é aquela pela qual a constituição atribui a um 

fato, o voto, o significado de que uma norma foi produzida. Examinar as fontes do direito constitucional 

do ponto de vista desses fatos é, portanto procurar quais são os fatos que indicam que uma norma 

constitucional foi produzida.” HAMON, Francis. TROPER, Michel. BURDEAU, Georges. Direito 
constitucional. Barueri, SP: Manole, 2005, p. 47. 
137 BOBBIO, Norberto. “Fatto normativo.” Enciclopedia del Diritto, T. XVI. Milán: Giuffré, 1967, p. 

988-994. 
138 “Dessa forma, a Constituição, da qual parte a ordem jurídica, não é gerada pelo direito, ou melhor, não 

é gerada pelo direito, ou melhor, não é gerada por um poder de direito; a Constituição é um fato, e o 

Poder Constituinte é simplesmente uma força social”. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O poder 

constituinte. 5ª ed.. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 54. 
139 É bom lembrar, como o faz Manoel Gonçalves Ferreira Filho, que “a gênese da Constituição é 

estudada, nos países latinos, nos termos da teoria do Poder Constituinte. Sim, porque nos países anglo-

saxões pouco se trata disto e, quando se faz referência ao assunto, é mencionado, com o uso da expressão 

francesa, a teoria do ‘puvoir constituant’.” FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O poder constituinte. 
5ª ed.. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 209. 
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constituinte, que é a formalização da ideia de Direito estabelecida ou consensuada em 

uma comunidade,
140

 cuja culminância se dá com a decretação da constituição formal.  

Em razão de circunstâncias históricas e políticas variáveis, a preparação da 

constituição escrita  ocorre de diferentes modos e, na maioria das vezes, mediante 

processos complexos e longos. Jorge Miranda assinala que a escolha cabe sempre ao 

poder constituinte material e sistematiza de maneira didática algumas das múltiplas 

possibilidades de concretização do ato constituinte, classificando-as em três tipos: 

unilateral singular, unilateral plural e bilateral ou plurilateral, nos seguintes termos: 

II – Incluem-se nas formas de actos constituintes unilaterais singulares: 

a) A outorga da Constituição (dita então Carta Constitucional) 

pelo monarca – como em França em 1814, na Baviera em 1819, em Portugal 

em 1826, no Piemonte em 1848, etc; 

b) O decreto do Presidente da República ou de outro órgão do 

Poder Executivo – como no Brasil em 1937; 

c) O acto de autoridade revolucionária ou de autoridade 

constitutiva do Estado – como em Moçambique e em Angola em 1975; 

d) A aprovação por assembleia representativa ordinária ou 

comum dotada de poder para o efeito – como na U.R.S.S. em 1977; 

e) A aprovação por assembleia formada especificamente (mas 
não necessariamente apenas) para isso, chamada assembleia constituinte ou 

convenção – como em França em 1791, 1793, 1795, 1848, e 1875, em 

Portugal em 1822, 1911 1 1976 ou no Brasil em 1824, 1891, 1934 e 1946; 

f) A aprovação por assembleia eleita simultaneamente como 

assembleia constituinte e como assembleia ordinária – conforme sucedeu no 

Brasil em 1988. 

(...) 

III – As formas de actos unilaterais plurais compreendem: 

a) A aprovação por referendo, prévio ou simultâneo da eleição 

de assembleia constituinte, de um ou vários grandes princípios ou opções 

constitucionais e, a seguir, a elaboração da Constituição de acordo com o 

sentido da votação – como na Itália em 1946 e na Grécia em 1974 a decisão 
sobre monarquia ou república; 

b) A definição por assembleia representativa ordinária dos 

grandes  princípios, a elaboração de projecto de Constituição pelo Governo e 

a aprovação final por referendo – como em França em 1958; 

                                                             
140

 Nesse sentido, “há sempre dois tempos no processo constituinte, o do triunfo de certa ideia de Direito 

ou do nascimento de certo regime e o da formalização dessa ideia ou desse regime; e o que se diz da 

construção de um regime político, vale também para a transformação de um Estado”. MIRANDA, Jorge. 
Ob. cit., p. 74 e 75. 
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c) A elaboração por assembleia constituinte, seguida de 
referendo – como em França em 1946 ou em Espanha em 1978; 

d) A elaboração por órgão provindo da Constituição anterior, 

com subsequente aprovação popular – como em França em 1799, 1801 e 

1804; 

e) A elaboração por autoridade revolucionária ou órgão 

legitimado pela revolução, seguida de referendo – como em Portugal em 

1933, em Cuba em 1976, no Chile em 1980 ou na Turquia em 1982. 

(...) 

IV – Finalmente, actos constituintes bilaterais ou plurilaterais 

vêm a ser: 

a) A elaboração e a aprovação da Constituição por assembleia 
representativa, com sujeição a sanção do monarca – como na Noruega em 

1814, em França em 1830, em Portugal em 1838 ou na Prússia em 1850; 

b) A aprovação da Constituição por assembleia representativa, 

seguida de ratificação pelos Estados componentes da União – como nos 

Estados Unidos em 1787;” 141 

É importante ressaltar que, em razão do caráter incondicionado do poder 

constituinte, o ato constituinte é, igualmente, incondicionado. Por esse motivo, não há 

forma prefixada para a sua expressão, sendo as maneiras encontradas na experiência 

constitucional apenas exemplos que permitem comparações entre si.
142

 

Uma vez praticado o ato constituinte, e, portanto, elaborada e colocada em 

vigor a constituição formal, cumpre verificar, entre suas normas, aquelas que versam 

sobre produção jurídica,  a fim de identificar-se a possibilidade de alteração e  de 

elaboração de novas normas constitucionais, o que, consequentemente, acarreta a 

atualização das disposições constitucionais.  

                                                             
141 O autor explica que as situações incluídas entre os atos constituintes unilaterais singulares 

correspondem a um “Estado unitário ou em Estado federal fictício (ou unitário de estrutura federal). Na 

hipótese a), o princípio de legitimidade é monárquico; nas hipóteses d), e), e f) democrático, com ou sem 
pluralismo; nas hipóteses b) e c) pode ainda invocar-se a legitimidade democrática, mas a concretização é 

anómala ou heterodoxa (salvo quando se trata de Constituições provisórias ou preconstituições). As 

hipóteses d), e) e f) decorrem da lógica do sistema representativo, estreitamente conexo com o 

constitucionalismo moderno”. Quanto às hipóteses contidas entre os atos constituintes unilaterais plurais, 

Jorge Miranda esclarece que ocorrem em Estados unitários, sendo que “todas assentam na legitimidade 

democrática (com mais ou menos pluralismo) e todas combinam, de certa maneira, institutos 

representativos e de democracia directa ou semidirecta (mais coerentemente, nos casos de a) e c)).” Por 

fim, as constituições aprovadas nos moldes das hipóteses relacionadas entre os atos constituintes 

bilaterais ou plurilaterais são as “Constituições pactícias: implicam um pacto entre a assembleia (ou o 

povo) e o Rei, no primeiro caso; e entre o órgão (ou poder) federal e os Estados membros da União no 

segundo caso.” MIRANDA, Jorge. Ob.cit., p. 92 a 95. 
142 FERREIRA FIILHO, Manoel Gonçalves. O poder constituinte. Cit., p. 62 e 63. 
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Lembra Manoel Gonçalves Ferreira Filho que, no século XVIII, quando se 

estabeleceram as primeiras constituições escritas, até acreditava-se que era possível 

criar uma constituição definitiva, cujas regras fixassem uma organização que perdurasse 

para todo o sempre. Mas, desde essa mesma época, já se percebeu a necessidade de 

adaptar os textos às novas situações,
143

 pelo que, para possibilitar tais alterações, 

garantindo que não houvesse desnaturação da constituição, o poder de revisão formal 

restou fixado no próprio texto, bem como seus respectivos limites, de modo a sujeitar a 

mudança constitucional ao direito positivo.
144

  

Salienta Anna Cândida da Cunha Ferraz que “estabilidade e mudança são 

componentes necessários do conceito de rigidez constitucional, do qual deflui a 

supremacia constitucional, princípio basilar do direito constitucional moderno.”
145

. Daí, 

em primeiro lugar, quando se fala de poder de revisão, presume-se que a constituição é 

escrita e, em segundo lugar, rígida, ou seja, aquela cuja modificação deve seguir um 

procedimento mais complexo do que o previsto para a elaboração das leis ordinárias.
146

 

São as emendas
147

 constitucionais, produto do poder constituinte derivado, 

as alterações formais da constituição que, criando (substituindo, excluindo, 

                                                             
143 “A modificação das Constituições é um fenómeno inelutável da vida jurídica, imposta pela tensão com 

a realidade constitucional e pela necessidade de efectividade que as tem de marcar. Mais do que 

modificáveis, as Constituições são modificadas.” MIRANDA, Jorge. Ob.cit., p. 129. 
144 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O poder constituinte. Cit., p. 108. Segundo Canotilho, “A 
ideia de garantia da constituição contra os próprios órgãos do Estado justifica a constitucionalização quer 

do procedimento e limites de revisão quer das situações de necessidade constitucional.” CANOTILHO, 

J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 4ª Edição. Coimbra: Almedina, 2000, p. 861. 
145 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da constituição: mutações 

constitucionais e mutações inconstitucionais. São Paulo: Max Limonad, 1986, p. 6.  
146 Karl Loewenstein afirma que a distinção entre constituições rígidas e flexíveis a partir da constatação 

de um procedimento especial de reforma é completamente ultrapassada na atualidade. Isso porque durante 

o século XIX, e especialmente nas constituições orientadas segundo o princípio monárquico, não foram 

raras as reformas constitucionais sem maiorias qualificadas. O exemplo mais conhecido foi o Estatuto 

Albertino de 1948, o qual, seguindo o modelo das Cartas reais, restou silente sobre a reforma 

constitucional. A consequência fatal foi que, como Mussolini pôde modelar a seu gosto a Constituição por 

via da legislação ordinária com a ajuda de suas câmaras completamente fascistas, obtidas graças a leis 
eleitorais especialmente concebidas, o texto constitucional serviu, tanto antes como depois, de marco 

legal para a completa degeneração do Estado constitucional. Atualmente, a existência de uma técnica 

especial de reforma é tão geral que apenas a Nova Zelândia, cuja constituição é um feixe de leis 

constitucionais em lugar de um único documento, e Israel prescindem de disposições especiais sobre a 

reforma de seus textos fundamentais. LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la constituición. Barcelona: 

Ariel, 1986, p. 177 e 178.  
147 Quanto à terminologia utilizada a respeito dos modos de alteração da constituição, anota Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho que apesar de haver na doutrina em geral diferenciação entre os termos 

“reforma”, “revisão” e “emenda”, o direito constitucional positivo brasileiro “jamais teve uma precisão de 

linguagem a esse respeito”. Contudo, é bom lembrar que se se pretender fazer a distinção (que não será 

feita no presente trabalho), reforma “seria sempre uma alteração que abranja todo o texto”; revisão “seria 
sinônimo de reforma, mas principalmente quando periodicamente programada”; e a emenda “seria apenas 
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modificando) normas constitucionais escritas, atualizam a constituição, adaptando-a às 

novas circunstâncias sociais, políticas ou jurídicas.  

Como assinalado, o poder de reforma fundamenta-se na própria 

constituição, motivo pelo qual, no momento de sua manifestação, ele não pode 

sobrepujá-la com intenção de, indiretamente, substituí-la por outra. É nesse sentido que 

são percebidos os limites da revisão constitucional, os quais visam garantir a identidade 

substancial que caracteriza uma determinada constituição.
148

 Assim, afirma Karl 

Loewenstein que “as reformas constitucionais são absolutamente imprescindíveis como 

adaptações da dinâmica constitucional às condições sociais em constante mudança; mas 

cada uma delas é uma intervenção, uma operação em um organismo vivo, e somente 

deve ser efetuada com grande cuidado e extrema reserva.”
149

 

Para tanto, costuma-se encontrar, entre os limites à alteração constitucional, 

aqueles que estabelecem processos específicos de modificação da constituição, como a 

fixação do órgão a quem é atribuído o poder de revisão e a exigência de maioria 

qualificada para a aprovação das emendas, tornando o procedimento mais complexo do 

que o processo legislativo normal.
150

 Trata-se, nesse caso, das restrições formais ao 

poder constituinte derivado.  

Além das formais, existem outras limitações, que normalmente são 

classificadas em circunstanciais, temporais
151

 e materiais. 

                                                                                                                                                                                   
a alteração pontual do texto constitucional”. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O poder 

constituinte, cit., p. 224. 
148 De acordo com Gustavo Zagrebelsky, a “assunção do pluralismo em uma constituição democrática é 

simplesmente uma proposta de soluções e coexistências possíveis, é dizer, um ‘compromisso de 

possibilidades’ e não um projeto rigidamente ordenador que possa assumir-se como um a priori da 

política com força própria, de cima para baixo. Só assim poderemos ter constituições ‘abertas’, 

constituições que permitam, dentro dos limites constitucionais, tanto a espontaneidade da vida social 

como a competição para assumir a direção política, ambas condições para a sobrevivência de uma 

sociedade pluralista e democrática.” (Grifos não originais). El derecho dúctil, p. 14. 
149 LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la constituición, cit., p. 199. 
150 A aprovação pelo Parlamento por maioria qualificada é, segundo Jorge Miranda, o sistema mais 

corrente de revisão constitucional. Afirma o autor que “A rigidez constitucional revela-se um corolário 

natural, histórica (embora não logicamente) decorrente da adoção de uma Constituição em sentido formal. 

A força jurídica das normas constitucionais liga-se a um modo especial de produção e as dificuldades 

impostas à aprovação de uma nova norma constitucional impedem que a Constituição possa ser alterada 

em quaisquer circunstâncias, sob a pressão de certos acontecimentos, ou que possa ser afectada por 

qualquer oscilação ou inversão da situação política.” MIRANDA, Jorge. Ob. cit., p. 155 e 144.  
151 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O poder constituinte. Cit., p. 135 e segs. “Limitações 

circunstanciais são aquelas que buscam, como o próprio nome sugere, impedir a modificação da 

Constituição em certas circunstâncias especiais, diríamos até em certas circunstâncias anormais, pelo 

motivo óbvio de que essa anormalidade poderia perturbar a livre manifestação dos órgãos incumbidos da 
revisão”. São exemplos de limitações circunstancias as que proíbem a modificação da constituição 
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Reputadas as mais importantes e polêmicas, as limitações materiais são um 

leque de matérias selecionadas pelo constituinte originário, que, por entendê-las como 

opções fundamentais ou cerne material da ordem constitucional, torna-as intangíveis, 

subtraindo-as da disponibilidade do poder de revisão. 

Há, como anunciado, certa polêmica em torno da eficácia jurídica das 

limitações materiais. Isso porque se contesta a possibilidade de os autores da 

constituição originária impingirem seus valores às gerações seguintes, que deveriam ser 

livres para modificar o texto constitucional, adaptando-o ao seu ponto de vista. 

Ademais, seria inaceitável a imposição de limite a um poder que é, na essência, o 

mesmo poder constituinte, ambos (originário e derivado) formas de expressão da 

soberania do Estado, exercidos, num regime democrático, por representantes do povo. A 

partir daí, a declaração de intangibilidade teria muito mais uma força política do que 

jurídica. Nas palavras de Karl Loewenstein: 

Em geral, as disposições de intangibilidade incorporadas a uma constituição 

podem impor uma luz vermelha útil frente a maiorias parlamentares 
desejosas de emendas constitucionais – e segundo a experiência tampouco 

existe para isto uma garantia completa –, mas não se pode afirmar que ditos 

preceitos se acham imunizados contra toda revisão. Em um desenvolvimento 

normal da dinâmica política pode ser que até certo ponto se mantenham 

firmes, mas, em época de crises, são tão só pedaços de papel varridos pelo 

vento da realidade política.152 

É verdade que nenhuma lei constitucional evita o acontecer histórico, 

principalmente quando ela já perdeu a sua força normativa. Contudo, a possibilidade de 

se estabelecer limites materiais à reforma constitucional deve ser entendida a partir de 

uma perspectiva jurídica, tendo em conta os princípios sobre os quais o sistema 

constitucional está assentado. Daí a compreensão de que os limites à reforma 

                                                                                                                                                                                   
durante a vigência do estado de sítio ou quando o território está no todo ou em parte ocupado por tropas 

estrangeiras. As limitações temporais são aquelas que proíbem a alteração da Constituição num prazo 

determinado. “Há uma outra modalidade, porém, que é mais importante, de limitação temporal. É a que 

estabelece a periodicidade das modificações.” Exemplo dessa última modalidade é estabelecido pela 

Constituição portuguesa de 1976 (texto da 5ª revisão, 2001), que “permite à Assembléia da República 

rever o seu texto depois de cinco anos de sua última revisão (art. 284, alínea 1). Excepcionalmente a 

autoriza a iniciá-la, extraordinariamente, desde que requerido por 4/5 dos seus membros em efetivo 

exercício do mandato (art. 284, alínea 2).”   
152 LOEWENSTEIN, Karl. Ob. cit., p. 192. 
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constitucional são uma manifestação da coerência interna de um sistema, que exige a 

presença de requisitos estruturais mínimos para ser definido como tal.
153

 

Há que se partir do pressuposto de que a normatividade da constituição é a 

técnica por meio da qual se busca limitar o poder político. Desse modo, é necessário 

garantir que as constituições tenham a possibilidade de se desincumbir de sua tarefa, o 

que só é possível com a presença de limites que impeçam o exercício de um poder 

absoluto por parte das maiorias.
154

  

Com isso não se quer dizer que a existência de a presença de limites torna o 

sistema constitucional inatingível, especialmente diante de pressões políticas 

insustentáveis. O que se afirma é que diante de  tais pressões eventualmente não se 

estaria diante de  uma reforma constitucional, mas de uma verdadeira ruptura, com a 

aparição de uma nova constituição.
155

  

Admitida, portanto, a imprescindibilidade das limitações materiais como 

garantia de que o propósito do poder de reforma não é criar uma nova constituição, mas 

ajustá-la – mantendo sua integridade – às novas conjunturas, impõe-se uma outra 

conclusão: a de que, além das limitações materiais expressas, existem também 

limitações implícitas ao poder constituinte derivado.
156

   

                                                             
153 BALAGUER CALLEJÓN, Francisco. Ob. cit. p. 125. Nesse sentido, entende Paulo Bonavides que se 

deve consagrar, com o necessário rigor, a distinção entre poder constituinte originário e poder constituinte 

derivado. “O primeiro, entendido como um poder político fora da Constituição e acima desta, de exercício 

excepcional, reservado a horas cruciais no destino de cada povo ou na vida das instituições; o segundo 

com poder jurídico, um poder menor, de exercício normal, achando-se contido juridicamente na 

Constituição e sendo de natureza limitado.” BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 17ª 

edição. São Paulo: Malheiros, 2005. 
154 “Assegurar a continuidade a constituição num processo histórico em permanente fluxo implica, 

necessariamente, a proibição não só de uma revisão total (desde que isso não seja admitido pela própria 

constituição), mas também de alterações constitucionais aniquiladoras da identidade de uma ordem 

constitucional-concreta. Se isso acontecer é provável que se esteja perante uma nova afirmação do poder 

constituinte mas não perante uma manifestação do poder de revisão.” CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito 
constitucional e teoria da constituição, p. 1031. Igualmente encontramos essa noção em Zagrebelsky, 

para quem “a constituição do pluralismo é essencialmente um compromisso garantido pela sua rigidez. 

Como se exprime tal compromisso? Por meio de normas de princípio que correspondem aos valores de 

cada uma das partes da sociedade que tomam parte no compromisso. Junto às regras que disciplinam 

analiticamente as relações entre os órgãos do Estado (corpo eleitoral, parlamentos, governos, chefes de 

Estado, magistraturas, etc), onde o compromisso se realiza, sobretudo, por meio de sempre novas 

instâncias de garantia contra a onipotência das maiorias, multiplicam-se as normas que contêm princípios 

de orientação, que deverão ser depois especificados nos diversos âmbitos da vida social regulados pelo 

direito (...).” ZAGREBELSKY, Gustavo. “Estado Constitucional”, p. 301 e 302. 
155 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, p. 1031. BALAGUER 

CALLEJÓN, Francisco. Ob. cit., p. 125. 
156 MIRANDA, Jorge. Ob. cit., p. 192. 
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Desse modo, enquanto as limitações circunstanciais, temporais e formais 

são necessariamente expressas no texto constitucional, as limitações materiais podem 

ser explícitas e/ou implícitas. Nessa linha, Karl Loewenstein distingue duas situações, 

da seguinte forma:  

(...) de um lado, medidas para proteger concretas instituições constitucionais 

– intangibilidade articulada –, e, por outro lado, aquelas que servem para 

garantir determinados valores fundamentais da constituição que não precisam 

estar necessariamente expressos em disposições ou em instituições concretas, 

mas que vigoram como implícitos, imanentes ou inerentes à constituição. No 

primeiro caso, determinadas normas constitucionais se subtraem a qualquer 

emenda por meio de uma proibição jurídico-constitucional, e, no segundo 

caso, a proibição de reforma se produz a partir do espírito ou telos da 

constituição, sem uma proclamação expressa em uma proposição jurídico-

constitucional.157 

Aceitar a existência dos limites à revisão constitucional parece ser condição 

de realização da constituição normativa, cujo significado superior “manifesta-se, 

finalmente, na quase ilimitada competência das Cortes Constitucionais, (...) que estão 

autorizadas, com base em parâmetros jurídicos, a proferir a última palavra sobre os 

conflitos constitucionais, mesmo sobre questões fundamentais da vida do Estado.”
158

 

Com efeito, na prática, as proibições de alteração da constituição, sejam elas 

expressas ou implícitas, só têm real importância quando existe ou existir um controle 

eficiente de constitucionalidade das leis, de maneira que se possa declarar a 

inconstitucionalidade de eventuais emendas que ultrapassem os mencionados limites.
159

  

3.2 – As fontes-fato de normas constitucionais 

Analisar as fontes das normas constitucionais em face de uma constituição 

escrita e já em vigor é, principalmente, estudar as alterações que são incorporadas ao 

longo da vida dessa constituição com o objetivo de adaptá-la às necessidades evolutivas 

da sociedade na qual vigora.  

                                                             
157 LOEWENSTEIN, Karl. Ob. cit. p. 191. 
158 HESSE, Konrad. A força normativa da constituição, cit., p. 28. 
159 Desse modo, percebe-se que a identificação dos limites implícitos acaba por exigir a manifestação dos 

órgãos jurisdicionais no exercício da jurisdição constitucional. Por esse motivo, esse tipo de norma não é 
objeto da investigação proposta no presente trabalho, já que a existência de tais limites será, finalmente, 

definida por meio da interpretação judicial. 
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Contudo, não é apenas por meio de emendas constitucionais que se 

modificam as constituições. A preferência pela constituição escrita não exclui a 

existência de normas, de nível constitucional, não escritas. E a justificativa do direito 

constitucional não escrito exige, inevitavelmente, o reconhecimento de um componente 

substancial da constituição, que complete ou integre a constituição formal, de modo tal 

que o poder constituinte manifestado por meio da assembleia constituinte específica 

apenas em parte exaure a própria potencialidade normativa, enquanto, por outro lado, 

pode permitir a produção de normas ulteriores, além daquelas que são extraíveis das 

disposições textuais.  

Nesse sentido, afirma Biscaretti di Ruffia que “resultaria gravemente 

errôneo considerar que as únicas modificações dos ordenamentos constitucionais são as 

determinadas pelas reformas formais propriamente ditas dos textos de suas 

constituições. Com efeito, se se quer realmente conhecer o desenvolvimento da vida 

constitucional de um Estado, é necessário também ter presentes as múltiplas 

modificações não formais das normas constitucionais, que sempre ocorrem de modo 

mais acentuado, segundo os diversos ordenamentos.”
160

 

Existem, portanto, outras espécies de normas constitucionais, cuja 

superveniência pode ou não estar prevista no texto constitucional, originadas de fatos e 

não da atuação legislativa dirigida a este fim. Tais fontes, que podem ser exemplificadas 

como o costume, as convenções, a interpretação judicial
161

 e as práticas políticas, dão 

origem a normas constitucionais não escritas, a partir de um processo informal de 

alteração da constituição.
162

 

Além disso, é preciso anotar que, na formalização codificada das 

constituições, é comum que nem todas as práticas e concepções já existentes sejam 

incorporadas aos textos, mantendo-se um conjunto de normas não escritas que 

igualmente têm o condão de orientar o funcionamento das instituições, o exercício do 

                                                             
160 RUFFIA, Paolo Biscaretti di. Introducción al derecho constitucional comparado. Tradução de Héctor 

Fix-Zamudio. México, DF: Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 561. 
161 HAMON, Francis. TROPER, Michel. BURDEAU, Georges. Direito constitucional. Barueri, SP: 

Manole, 2005, p. 47, 52 e seguintes. 
162 VERGOTTINI, Giuseppe de. Diritto costituzionale. Quinta Edizione. Padova: CEDAM, 2006, p. 243. 
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poder e até mesmo a própria elaboração constitucional, possibilitando a eventual 

identificação de um direito supraconstitucional.
163

 

A constatação da existência dessas normas não escritas no texto 

constitucional formal  expõe o problema do exercício do poder constituinte. Isso porque 

a compreensão da constituição como produto do exercício exclusivo do poder 

constituinte soberano produz obstáculo à aceitação de normas outras que não sejam 

elaboradas de acordo com os seus comandos ou a partir de “quaisquer factores 

inorgânicos, vindos donde viessem”.
164

  

Por outro lado, tendência oposta  – que segundo Jorge Miranda teria surgido 

ainda na vigência da Terceira República na França, empenhada em fazer realçar o papel 

do costume, enquanto norma não escrita  – estaria ligada a certos postulados do 

positivismo sociológico.
165

 Grande expoente dessa corrente foi René Capitant, o qual, 

referindo-se à existência do direito constitucional não escrito, além do costume, 

identifica regras inovadoras do direito positivo pela simples adesão e reconhecimento 

direto da nação.
166

  

Já Anna Cândida da Cunha Ferraz, firme na lição de Burdeau, afirma que as 

alterações constitucionais realizadas “fora das modalidades organizadas de exercício do 

poder constituinte instituído ou derivado justificam-se e têm fundamento jurídico: são 

em realidade obra ou manifestação de uma espécie inorganizada do Poder Constituinte, 

o chamado poder constituinte difuso, na feliz expressão de Burdeau.”
167

 

Assim, segundo a autora, a função constituinte difusa que tem por objetivo 

completar a constituição, dando continuidade à obra do constituinte, decorre 

diretamente da constituição, ainda que “implicitamente, e de modo difuso e 

inorganizado.” Trata-se de uma decorrência lógica da constituição, que é uma obra 

essencialmente incompleta.
168

 

A diferença entre as normas constitucionais não escritas e as normas 

constitucionais escritas foi destacada tanto pelos autores que, de um lado, pretenderam 

                                                             
163 A existência dessa modalidade de norma não escrita será analisada adiante, no capítulo das espécies de 

normas constitucionais não escritas. 
164 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, cit, p. 112. 
165 MIRANDA, Jorge. Ob. cit., p. 114. 
166

 CAPITANT, René. “Le droit constitutionnel non écrit. » Recueil d´Etudes sur les sources du droit en 

l´honneur de François Gény. Paris: Librairie du Recueil Sirey, 1934, p. 2. 
167 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da constituição. Cit., p. 10. 
168 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Ob. cit., p. 10. 
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defender a superioridade daquelas sobre estas, em razão de sua espontaneidade; bem 

como por autores que, defendendo as normas escritas, pretenderam resguardar a 

originalidade de sua atuação como limitadoras do poder político. Entretanto, para 

Burdeau, essa “oposição foi fortemente exagerada”, já que as constituições são sempre 

“produtos da reflexão humana valorizada pela aquiescência do grupo”. Por 

consequência, a diferença exterior que distingue as normas constitucionais a partir de 

sua forma, escrita ou não, não afeta sua identidade de natureza. “O que acarreta um 

obstáculo ao reconhecimento dessa identidade é a ausência, na formação da constituição 

costumeira, de uma manifestação expressa da vontade humana; mas por ser tácita, essa 

vontade não existe de menos”.
 169 

Pois bem, é o fenômeno das normas constitucionais não escritas que enseja 

a investigação aqui proposta. Já justificada sua pertinência a determinado ordenamento 

jurídico, portanto, sua validade, a partir da previsão por meio de uma norma sobre 

produção jurídica, ou, na ausência desta, pelo critéiro da efetividade das fontes extra 

ordinem, cumpre agora identificar os vários tipos de normas não escritas, em especial, 

como antes anotado, nos países dotados de constituições formais e rígidas, onde esse 

problema se coloca de maneira mais intensa, considerando-se que tais normas, quando 

existentes, têm o poder de conformar as relações de poder e servir de parâmetro para o 

seu exercício.  

Nesse sentido, dentro do recorte já definido na introdução, analisar-se-á a 

seguir as categorias de normas constitucionais não escritas decorrentes da prática 

institucional, assim como suas características, reconhecendo-se, desde já, a 

variabilidade que ocorre de Estado para Estado, em razão das diferentes experiências 

históricas, políticas e jurídicas que condicionam o surgimento das normas, como será 

com maior precisão indicado no capítulo seguinte. 

                                                             
169 BURDEAU, Georges. Traité de Science Politique, tome III, cit., p. 16-17. 
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PARTE II - Normas constitucionais não escritas decorrentes da prática 

constitucional 

Um dos motivos que explica a ocorrência de estudos sobre normas 

constitucionais não escritas nos mais diversos ordenamentos é a constatação de que o 

poder que elabora as constituições escritas não pode prever todas as circunstâncias do 

futuro, além de  seu trabalho refletir os condicionamentos humanos de cada época, 

resultando textos atrelados a dogmatismos e modas políticas que frequentemente se 

enfraquecem com o tempo.
170

  

Assim, forma-se constantemente uma distância entre o esquema 

constitucional e o regime político verdadeiramente em vigor. Essa questão foi analisada 

por Georges Burdeau no seguinte trecho de seu Traité de Science Juridique: 

“Certas regras parecem cair em desuetudo, outras se flexibilizam para dar 

nascimento a práticas que elas manifestamente não poderiam legitimar, 

outras surgem das lacunas do texto, de modo que os elos que ligam as formas 

governamentais à Constituição original tornam-se mais e mais tênues, 

artificiais e incertos. E foi para manter a vida política sob l’emprise das 
normas constitucionais que os juristas imaginaram a teoria do costume 

constitucional. Não podendo fazer com que a prática se aproximasse da 

Constituição, eles aproximaram a Constituição da prática. Eles construíram a 

noção de costume constitucional para conservar para a atividade política um 

fundamento normativo que ela não mais encontrava na Constituição 

primitiva. Assim, as aparências ficam ao menos salvaguardadas: a ação dos 

governos, o jogo das instituições não é mais comandado pela oportunidade, 

pela paixão ou pelo pragmatismo, são, apesar de tudo, submetidos a regras, 

mas tais regras são aquelas depreendidas da própria prática”.171 

Como visto, tal situação pode ser estudada também sob a perspectiva  do 

distanciamento entre a constituição em sentido material, a qual se confundiria com os 

“fatores reais de poder”, e a constituição em sentido formal. Nesse caso, a alteração ou o 

desaparecimento de forças políticas e/ou de objetivos que concorreram para a aprovação 

de determinadas normas escritas da constituição formal conduziriam à falta de aplicação 

                                                             
170 BURDEAU, Georges. Traité de Science Politique. Tome III, p. 281-282. O autor afirma que, “com 

muito raras exceções, o regime político efetivamente em vigor num Estado reproduz mais do que de 

modo muito infiel o modelo inscrito na Constituição” (p. 281). Burdeau se pergunta, então, se os poderes 

atuais do Presidente da República americana refletem o texto de 1787, ou se o regime de Weimar sob a 

égide do Chanceler Brüning encontrava respaldo na Constituição, ou ainda se a leitura das constituições 

de países socialistas como a Bulgária ou a Iugoslávia permitia conhecer a prática política de seus regimes. 

Nessa realidade, constata que “as constituições não são inúteis, mas se deve tomá-las pelo que elas são, 

ou seja, quadros no interior dos quais as instituições vivem, adaptam-se, evoluem diante das 

circunstâncias” (p. 281). 
171 BURDEAU, Georges. Traité de Science Politique, tome III, p. 282. 
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das mencionadas normas e à sua substituição pela prática e pelos costumes que se 

encontrem em harmonia com as novas forças e os novos fins políticos imperantes.
172

  

Ou seja, é da dinâmica inerente à vida institucional, também dos países 

dotados de constituições documentais, o surgimento de normas constitucionais não 

escritas, o que reflete o movimento natural das relações políticas, sociais e econômicas. 

Tal fenômeno é mais comum quanto mais abertas são as tessituras normativas 

decorrentes dos textos constitucionais e quanto mais antigos são esses textos, 

demandando, assim, maior número de colmatações e adaptações. 

Vista a realidade e o fundamento de validade  das normas constitucionais 

não escritas na primeira parte do trabalho, antes de serem apresentadas suas espécies, 

alguns esclarecimentos são necessários. Vale destacar que não faz parte desta análise a 

distinção entre regras e princípios. Isso porque, sob a perspectiva do fenômeno do 

direito não escrito, não há, a priori, maiores consequências nessa diferenciação.
173

 

Desse modo, tratar-se-á das normas não escritas de maneira a englobar tanto as regras 

quanto os princípios (não escritos).  

Foi assim que, ao proferir sua manifestação de abertura no colóquio 

organizado por Pierre Avril e Michel Verpeaux, em 1998, sobre “As regras e princípios 

não escritos em direito público”, Louis Favoreau propôs inicialmente que, tal como os 

organizadores trataram de maneira conjunta os dois tipos de normas (princípios e 

regras), se tratasse globalmente das normas não escritas sem distinguir o que se 

compreenderia por princípio e o que se compreenderia por regra, já que assim fazendo, 

não se deixaria escapar qualquer uma delas.
174

  

                                                             
172 Assinala Biscaretti de Ruffia que esse fenômeno ocorreu na Itália entre 1947 e a época atual, 

“causando a bem conhecida falta de aplicação parcial do texto escrito da Constituição aprovada naquele 

ano”. Introducción al derecho constitucional comparado, p. 503. 
173 Em seu texto “Estado Constitucional”, Gustavo Zagrebelsky, considerando não ser possível expor, 
como seria oportuno, a diferença entre regra e princípio, traz, em rápidas linhas, informação que, para os 

fins deste trabalho, também é suficiente: “É suficiente observar que os princípios, sendo normas sem 

menção a específicos fatos da vida (fattispecie), indicam essencialmente perspectivas de sentido e de 

valor e, enfim, requerem não obediência passiva, mas adesão. Quem adere a um princípio se dispõe a 

considerar os fatos da vida da perspectiva que o princípio indica. O princípio indica uma inclinação 

espiritual dirigida à compreensão do sentido e do valor dos fatos sociais e disso deriva uma inclinação à 

ação. (...) Com efeito, como foi bem mostrado por Ronald Dworkin, o que chamamos princípio distingue-

se do que chamamos regra precisamente no seguinte: as regras exigem uma aplicação integral, os 

princípios, ao invés podem ser relativizados nos confrontos de uns com os outros, por meio da 

‘ponderação’, do ‘balanceamento’.” ZAGREBELSKY, Gustavo. “Estado Constitucional”, p. 306. 
174 FAVOREAU, Louis. “Rapport Introductif”. Les règles et principes non écrits en droit public. Paris: 
Editions Panthéon-Assas, 2000, p. 13. 
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Pois bem, quanto aos tipos de normas constitucionais não escritas, 

identifica-se, na doutrina, uma primeira divisão em duas grandes categorias: normas não 

escritas originadas da prática constitucional e normas não escritas procedentes da 

interpretação judicial.
175

  

Essa bipartição foi reconhecida como o grande tema do colóquio já 

mencionado realizado em 1998 na França. Naquela ocasião, o mesmo Favoreau afirmou 

que, sob um primeiro aspecto, existem as normas não escritas “emanadas, na falta de 

expressão melhor, da prática”. Nesse grupo, estariam incluídas, segundo ele, as normas 

surgidas a partir das relações entre os poderes executivo e legislativo, bem como do 

funcionamento interno do parlamento e do executivo. Por outro lado, sob um segundo 

aspecto, haveria, segundo Favoreau, normas não escritas “emanadas do juiz”. Cuida-se, 

nesse caso, das normas não escritas provenientes da interpretação judicial.
 176

   

Nota-se que Michel Fromont, ao escrever sobre a experiência constitucional 

da Alemanha, assevera que as regras e os princípios de valor constitucional só podem 

ser escritos. Daí porque existiriam, segundo ele, apenas duas espécies de normas 

constitucionais: as regras escritas, editadas pelo constituinte, e as regras originadas da 

jurisprudência a partir da interpretação constitucional. Essas últimas, no entanto, quando 

se distanciam significativamente do texto da constituição, não podem ser consideradas 

simples produto da hermenêutica judicial, mas verdadeiro resultado de um processo de 

desenvolvimento do direito realizado pelo juiz. Nesse caso, são qualificadas como 

normas implicitamente contidas na constituição escrita.
177

 

Por outro lado, reconhece Fromont que, na realidade, existem outras normas 

constitucionais não escritas, cuja fonte não está na constituição nem direta (normas 

resultantes da simples interpretação), nem indiretamente (normas resultantes de um 

processo de desenvolvimento do direito). Trata-se do costume constitucional, da 

                                                             
175 Paulo Bonavides, diferentemente, considera apenas duas as fontes das normas constitucionais não 

escritas: o costume e os usos constitucionais. BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, p. 55. 
176 FAVOREAU, Louis. “Rapport Introductif”. Les règles et principes non écrits en droit public. Paris: 

Editions Panthéon-Assas, 2000, p. 14. 
177 FROMONT, Michel. “Les normes constitutionnelles non écrites dans la République Fédérale 

D’Allemagne”. Les règles et principes non ècrits en droit public. Paris: Editions Panthéon Assas, 2000, p. 
131. 
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tradição constitucional ou do direito natural, fenômenos jurídicos que teriam, na prática, 

menor importância que os anteriores.
178

 

Bem antes da discussão travada no encontro de 1998, ainda sob a vigência 

da Constituição francesa de 1875, René Capitant publicou, em 1934, importante estudo 

sobre o direito constitucional não escrito. De início, esclarece Capitant que a questão do 

caráter jurídico das normas não escritas está em saber se a ideia de direito positivo 

exclui ou admite a noção de direito não escrito. A isso ele mesmo responde que “bem 

longe de excluir, ela o supõe”, já que positivo “não é o direito posto por um legislador, 

ele é o direito em vigor, é dizer, o direito aplicado, cujas prescrições são executadas de 

maneira geral em uma dada sociedade”.
179

  

Desse modo, segundo Capitant, o direito não escrito, que é para ele positivo, 

não se resume ao costume e, apesar de na linguagem jurídica corriqueira direito 

costumeiro ser, aparentemente, a expressão oposta a direito escrito, na realidade, essas 

noções são distintas, e o costume é apenas um dos aspectos pelos quais o direito não 

escrito pode se revelar.
180

 Pelo que, “se o direito não escrito pode ser costumeiro, pode 

também ser inovador. Regras novas podem surgir no direito positivo, que, longe de 

serem resultado do longo trabalho de elaboração que faz nascer o costume, marcam uma 

ruptura brusca na evolução social e anunciam novos comportamentos”.
181

 

Tais regras, além do costume, seriam, de acordo com esse último autor, de 

três tipos: aquelas que vigoram na transição de uma constituição a outra; as que, em 

tempos de normalidade constitucional, são identificadas a partir da discrepância entre a 

realidade política e o texto da constituição; e, por último, os direitos não enumerados 

que decorrem dos princípios fundamentais do regime social em vigor.
182

 

Assim, o direito, e portanto o direito constitucional também, possui normas 

não expressas em códigos ou, no que interessa ao objeto deste estudo, na constituição. 

                                                             
178 FROMONT, Michel. “Les normes constitutionnelles non écrites dans la République Fédérale 

D’Allemagne”. Les règles et principes non ècrits en droit public. Paris: Editions Panthéon Assas, 2000, p. 

131-132. 
179 CAPITANT, René. “Le droit constitutionnel non écrit”. Recueil d´Etudes sur les sources du droit en 

l´honneur de François Gény. Paris: Librairie du Recueil Sirey, 1934, p. 2. 
180 CAPITANT, René. “Le droit constitutionnel non écrit”. Recueil d´Etudes sur les sources du droit en 

l´honneur de François Gény. Paris: Librairie du Recueil Sirey, 1934, p. 2. 
181

 CAPITANT, René. “Le droit constitutionnel non écrit”. Recueil d´Etudes sur les sources du droit en 

l´honneur de François Gény. Paris: Librairie du Recueil Sirey, 1934, p. 2. 
182   CAPITANT, René. “Le droit constitutionnel non écrit”. Recueil d´Etudes sur les sources du droit en 
l´honneur de François Gény. Paris: Librairie du Recueil Sirey, 1934. 
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Tais normas, que efetivamente não se restringem aos costumes constitucionais, podem 

ser apresentadas em uma relação expositiva de suas distinções, similaridades e regime 

jurídico. Para tanto, admitida a primeira divisão em dois grandes tipos de normas 

constitucionais não escritas, a análise a ser empreendida no âmbito deste trabalho tem 

em consideração apenas as normas constitucionais da primeira espécie (oriundas da 

prática constitucional), consoante já foi ressaltado. 

Portanto, o primeiro gênero, acima identificado, de normas constitucionais 

não escritas, é composto por aquelas que são extraídas da prática constitucional, isto é, 

do exercício cotidiano, pelos órgãos do poder, das atividades constitucionais a eles 

atribuídas. A terminologia prática constitucional abrange, desse modo, várias noções, 

que serão analisadas no presente capítulo, tais como os costumes constitucionais, as 

convenções, as práticas políticas e as normas de correção constitucional. 

Afirma-se que as práticas parlamentares, em especial nos países que adotam 

o parlamentarismo, são o meio mais fértil para o nascimento das normas não escritas.
183

 

Contudo, exemplos dessas práticas são encontrados – ainda que de maneira mais 

acentuada nuns e menos perceptível noutros – nos diversos sistemas constitucionais, 

independentemente da forma de governo, do tipo de constituição existente etc.  

Trata-se, principalmente, de normas surgidas das relações entre o legislativo 

e o executivo, bem como, excepcionalmente, do poder judiciário. Nesse sentido, 

percebe-se a existência de normas não escritas especialmente em assuntos referentes à  

“composição dos ministérios, nomeação de ministros, aceitação de sua demissão, 

relação entre os poderes públicos, colóquio secreto do Chefe de Estado e os Ministros, 

funcionamento e competência do Conselho de Ministros, papel do Primeiro Ministro, 

papel da representação nacional, dissolução das Câmaras, responsabilidade ministerial 

diante do Parlamento, votos de censura, poderes de crise, poderes discricionários, 

etc.”
184

 

Além disso, há que se perquirir da possibilidade de acrescentar, como 

categoria de normas constitucionais não escritas, o conjunto de valores e crenças que, 

identificados como vigentes em uma comunidade, influenciam e mesmo condicionam a 

elaboração da constituição, funcionando como limites ao próprio poder constituinte 

                                                             
183 AVRIL, Pierre. Les conventions de la constitution. Paris: PUF, 1997, p. 136. 
184 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da constituição. Cit., p. 210. 
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originário. Tais normas, acaso existentes, também poderiam ser classificadas como 

decorrentes da prática, por incidirem nos momentos constituintes como normas de 

transição constitucional, cuja existência e aplicação logicamente não decorrem de 

interpretação judicial.  

Por outro lado, esses valores podem ser considerados como direito 

supraconstitucional que, no dia a dia da aplicação da constituição em vigor, será 

revelado a partir da atuação da jurisdição constitucional a impedir a suplantação dos já 

mencionados limites implícitos à revisão da constituição.  

4 – Direito Supraconstitucional 

Já foi citada a compreensão de René Capitant a respeito do direito 

constitucional não escrito. Entre as espécies de normas não escritas do direito 

constitucional, o autor inclui as normas que vigoram durante o período revolucionário, 

antes que uma nova constituição escrita seja votada. Assim, uma vez que o Estado e a 

nação não desapareceram, nesse intervalo já existe a nova constituição – ainda não 

escrita –, formada pelo conjunto das ideias e de doutrinas em nome das quais se fez o 

movimento revolucionário.
185

  

Percebe-se que a definição jurídica de revolução, segundo a qual se cuida da 

substituição de uma ideia de direito por outra enquanto princípio regente da organização 

social,
186

 vai ao encontro dessa visão de René Capitant. Isso porque a vida social, que é 

composta das atividades humanas materiais e espirituais que se interpenetram e se 

completam, é unificada por um certo ideal que anima o conjunto de indivíduos ao 

mesmo tempo em que é o princípio organizador da sociedade. Assim, afirma Manoel 

                                                             
185 CAPITANT, René. “Le droit constitutionnel non écrit”, cit., p. 4.  Para uma análise sobre a revolução, 

enquanto fenômeno constituinte, ver: FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Poder Constituinte, cit., 

p. 33 e seguintes. BURDEAU, Georges. Traité de Science politique. Tome IV, cit., p.  581 e seguintes. 
186 BURDEAU, Georges. Traité de Science politique. Tome IV, cit., p. 595. Sob o ponto de vista da 

Teoria pura do direito, “uma revolução no sentido amplo da palavra, compreendendo também o golpe de 

Estado, é toda modificação ilegítima da Constituição, isto é, toda modificação da Constituição, ou a sua 

substituição por uma outra, não operadas segundo as determinações da mesma Constituição. Dum ponto 

de vista jurídico, é indiferente que esta modificação seja produzida através de um emprego da força 

dirigida contra o governo legítimo ou pelos próprios membros deste governo, através de um movimento 

de massas populares ou de um pequeno grupo de indivíduos. 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, Hans. Teoria pura do direito, cit., p. 233. 
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Gonçalves Ferreira Filho prevalecer, de uma forma mais ou menos elaborada, “uma 

concepção de justiça nas relações entre os homens, entre estes e os grupos, entre os 

próprios grupos, e, num estágio mais avançado, em face do poder institucionalizado, o 

Estado e seu governo (Poder). É uma idéia de justiça, porque, o que é justo para aquela 

comunidade, é idéia de direito, pois dela decorre o que é direito (=é concebido como 

direito) para cada indivíduo e para cada grupo.”
187

 

A unidade alcançada pelo consenso acerca da ideia de direito pode, contudo, 

deslocar-se quando alguns sujeitos, grupos ou classes reivindiquem autonomia, a partir 

de um novo ideal de organização social. Se esse grupo alcança êxito no acolhimento de 

suas concepções, “o resultado necessário das revoluções, ou melhor, seu sentido e sua 

natureza, é ser o fim de uma sociedade e de um tipo de civilização determinados e o 

nascimento de uma outra sociedade nova ou renovada em todos os aspectos. Um 

impulso em direção à unidade do grupo, um retorno à ordem, a uma ordem social à qual 

todos os indivíduos se sentem interessados, tal é o sentido profundo das revoluções.”
188

 

Desse modo, quando termina a revolução, “e a nova ordem triunfa sobre o 

antigo regime, a unidade nacional é reconstituída e se pode falar de uma constituição 

positiva sem esperar que ela tenha sido consignada por escrito.”
189

 Nessa linha, “o poder 

revolucionário é sempre o portador de uma idéia de direito, ainda que esta não seja 

totalmente nova, mas se ponha como a renovação de uma idéia de direito velha, mas 

corrompida.”
190

 

Qualquer que seja a pessoa ou grupo de pessoas a exercer o poder após a 

revolução, a aceitação de sua autoridade é mais que um simples fato, é o sinal de uma 

regra positiva de competência constitucional. No entanto, o que caracteriza essa regra é 

que sua expressão se dá sob a forma do reconhecimento geral, de acatamento ativo ou 

resignado dos sujeitos, e não por escrito. Portanto, a partir do momento em que a regra 

existe e que a nação lhe reconhece o conteúdo e aceita sua aplicação, é natural que seja 

o vetor do  exercício do poder constituinte originário.
191

 

                                                             
187 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Aspectos do direito constitucional contemporâneo. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 57. 
188

 BURDEAU, Georges. Traité de Science politique. Tome IV, cit., p. 595. 
189 CAPITANT, René. “Le droit constitutionnel non écrit”, cit., p. 4.   
190 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Aspectos do direito constitucional contemporâneo, cit., p. 60. 
191 CAPITANT, René. “Le droit constitutionnel non écrit”, p. 4.  
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O fundamento de validade das normas constitucionais não escritas vigentes 

na transição constitucional
192

 está na mudança da ideia de direito dominante sobre o 

grupo.
193

 Assim, na atitude da nação em relação a essa nova ordem de ideias, na sua 

submissão  ou resistência a ela, é que se encontrará a positividade do direito. Em razão 

desse reconhecimento da comunidade, o poder revolucionário, inicialmente ilegítimo – 

já que viola a antiga constituição –, “se choca apenas com uma legitimidade decaída, 

desconstitucionalizada”. “É dessa realidade também que ele recebe, à medida que a 

conquista, tal consagração que o integra, sem ruptura, na cadeia de constituições 

positivas.”
194

 

Nesse quadro, o ato constituinte somente se tornará constituição se “ocorrer 

a observância global das normas por ele editadas.” Manoel Gonçalves Ferreira Filho 

lembra que, “quando líderes chegaram a declarar-se detentores do poder, e mesmo 

outorgaram textos com a pretensão de se tornarem a lei suprema, tudo caiu no vazio em 

face da recusa em dar-lhes cumprimento às ordens.”
195

  

                                                             
192 A expressão transição constitucional aqui é tomada no sentido de momento intermediário entre a 

vigência de uma constituição e outra em razão de uma ruptura revolucionária. Outro sentido da expressão 

é explicitado, entre outros, por Jorge Miranda, que distingue a transição da revolução enquanto 

fenômenos constituintes. Nesse sentido, explica o autor que “na revolução há uma necessária sucessão de 

Constituições – materiais e formais. A ruptura com o regime precedente determina logo o nascimento de 

uma nova Constituição material, a que se segue, a médio ou a longo prazo, a adequada formalização.” Na 

transição, que é um processo mais difícil de se registrar o momento da mudança de regime ou de 
Constituição material, ocorre sempre um dualismo. “Pelo menos enquanto se prepara a nova Constituição 

formal, subsiste a anterior, a termo resolutivo; e nada impede que o mesmo órgão funcione 

simultaneamente (foi o caso do Brasil) como órgão de poder constituído à sombra da Constituição prestes 

a desaparecer e como órgão de poder constituinte com vista à Constituição que vai subsistir. O processo 

de transição é, na maior parte das vezes atípico, dependente das circunstâncias históricas. Outras vezes 

adopta-se o processo de revisão constitucional (como veremos na altura oportuna); e pode até suceder que 

a Constituição admita expressamente formas agravadas de revisão para se alterarem princípios 

fundamentais da Constituição e, portanto, para se transitar para uma nova Constituição.” MIRANDA, 

Jorge. Manual de direito constitucional, cit., p. 87. 
193 BURDEAU, Georges. Traité de Science politique. Tome IV, cit., p. 603. 
194 CAPITANT, René. “Le droit constitutionnel non écrit”, p. 5. Nesse sentido, Kelsen também afirma 

que “uma Constituição é eficaz se as normas postas de conformidade com ela são, globalmente e em regra 
aplicadas e observadas. (...) Se a revolução não fosse bem-sucedida, quer dizer, se a Constituição 

revolucionária – que não veio a existência de acordo com a antiga Constituição – não se tivesse tornado 

eficaz, não haveria qualquer motivo para pressupor uma nova norma fundamental no lugar da antiga. (...). 

O princípio que aqui surge em aplicação é o chamado princípio da efetividade. O princípio da 

legitimidade é limitado pelo princípio da efetividade.” KELSEN, Hans. Teoria pura do direito, cit., p. 

234-235. Assim também, Manoel Gonçalves Ferreira Filho assevera que “o fato de que a revolução 

exprime sempre uma ‘nova’ idéia de direito a torna uma decisão política sobre o modo de vida (ainda que 

apenas político da comunidade. Em outros termos, é esse fato que torna o Poder Constituinte decorrente 

de uma revolução o portador de uma idéia de direito que se imputa à comunidade, sempre que logra por 

parte desta a legitimidade e em conseqüência a efetividade das regras que edita.” FERREIRA FIHO, 

Manoel Gonçalves. Aspectos do direito constitucional contemporâneo, cit., p. 61. 
195 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Poder Constituinte, cit., p. 45. 
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Decorre dessa ideia outro aspecto da manifestação do direito 

supraconstitucional não escrito. Como visto, a noção de direito dominante em uma 

comunidade,
196

 que vigora até a formalização da constituição documental, inspira o 

trabalho constituinte
197

 a partir de determinados princípios e concepções de justiça e de 

organização social.  

Nesse sentido, há importante corrente doutrinária, com origem na 

Alemanha,
198

 que admite a existência de um direito suprapositivo, ao qual as normas 

constitucionais escritas, ainda que elaboradas pelo constituinte originário, devem se 

submeter. É assim que, apesar de haver largo espaço para edificação do sistema de 

valores na constituição, o legislador constitucional originário só poderá atuar, como 

livre expressão do poder constituinte, consentindo exceções ao direito que estabelece, 

dentro dos limites fixados pelo direito suprapositivo, cujo conteúdo são os postulados 

fundamentais da justiça e a lei moral reconhecida pela comunidade jurídica 

respectiva.
199

 

No caso da Alemanha, em que o próprio legislador da Lei Fundamental 

incorporou valores metafísicos no sistema constitucional, reconhecendo-os como direito 

constitucional positivo (especialmente mediante os artigos I, 3, 20, n.º 3, e 25), entende-

se que, ainda assim, não há garantia de que essa positivação tenha esgotado “o conteúdo 

do direito supralegal e, por maioria de razão, não demonstra que todas e cada uma das 

regras do direito constitucional formal estejam em harmonia com o direito supralegal 

assim positivado – e muito menos com o que não foi, possivelmente, abrangido pela 

positivação.”
200

 Pelo que, “uma norma constitucional também pode ser inconstitucional 

em virtude da violação de direito constitucional material não escrito.”
201

 Essa norma, 

                                                             
196 “A crença que serve de base ao Poder político inscreve-se, em última análise, na concepção que tem a 

comunidade do que seja justo em matéria de sua detenção ou exercício. Ou seja, apóia-se na ‘ideia de 

direito’ (que melhor se diria ‘ideia do direito’), na concepção que faz o povo do que seja justo.” 
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Aspectos do direito constitucional contemporâneo, cit., p. 57. 
197 Nesse sentido, “Tal ideia de direito vive na consciência da comunidade. Precede a sua explicitação em 

regras, especialmente quanto às regras escritas, que podem até estar em contraste com ela. É aí que 

aparece o milenar conflito entre o direito e a lei, que Sófocles imortalizou na tragédia Antígona.” 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Aspectos do direito constitucional contemporâneo, cit., p. 58. 
198 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional, cit., p. 316. 
199 BACHOF, Otto. Normas constitucionais inconstitucionais? Tradução José Manuel M. Cardoso da 

Costa. Coimbra: Almedina, 1994, p. 3-43. 
200

 BACHOF, Otto. Normas constitucionais inconstitucionais? Tradução José Manuel M. Cardoso da 

Costa. Coimbra: Almedina, 1994, p. 41. 
201 Otto Bachof arrola espécies de direito constitucional não escrito e estabelece sua relação com a 
autonomia do legislador constituinte para regulamentar e fixar exceções às normas que cria. Para o autor, 
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segundo Otto Bachof, não pode reivindicar nenhuma obrigatoriedade jurídica,  porque 

“o direito supralegal é imanente a toda a ordem jurídica que se reivindique 

legitimamente deste nome e, portanto, também, e até mesmo em primeira linha, a toda a 

ordem constitucional que queira ser vinculativa.”
202

 

Para Manoel Gonçalves Ferreira Filho, a questão dos limites ao poder 

constituinte originário foge do âmbito do direito constitucional e encontra respostas 

diferentes conforme o ponto de vista filosófico sobre a natureza do poder constituinte. A 

partir de uma perspectiva positivista, não há limitação, já que não há direito antes da 

manifestação do poder constituinte. Por outro lado, afirma o autor que, “logicamente, 

ele é, juridicamente, ilimintado, o que não significa que o Poder Constituinte não seja 

moralmente limitado. Isto já é outro aspecto da questão. Mas diria um positivista que 

isto é um problema metajurídico.”
203

 

Certo é que o poder constituinte, seja sua manifestação decorrente de uma 

revolução, seja de uma transição constitucional ou mesmo instauração ex novo de um 

Estado, nunca surge num vácuo histórico-cultural. Pelo que a teoria clássica do poder 

constituinte, segundo a qual era este um poder onipotente,
204

 juridicamente 

                                                                                                                                                                                   
fazem parte do direito constitucional não escrito os “princípios constitutivos menos patentes do sentido da 

Constituição”, o direito constitucional consuetudinário e o direito supralegal não positivado. As duas 
primeiras espécies são, como se vê, direito constitucional não escrito, de modo que interessa no presente 

tópico a análise desenvolvida quanto à terceira categoria: o direito supralegal não positivado. BACHOF, 

Otto. Normas constitucionais inconstitucionais? Tradução José Manuel M. Cardoso da Costa. Coimbra: 

Almedina, 1994, p. 64. 
202 BACHOF, Otto. Normas constitucionais inconstitucionais? Tradução José Manuel M. Cardoso da 

Costa. Coimbra: Almedina, 1994, p. 68. 
203 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Poder Constituinte, cit., p. 75. 
204 Apesar de se atribuir toda essa radicalidade da teoria do poder constituinte à doutrina francesa 

(CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e Teoria da constituição, cit., p. 81), Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho adverte para que se entenda bem a característica ilimitada do poder constituinte 

no pensamento de Sieyès: “significa que o Poder Constituinte da nação não está de modo algum limitado 

pelo direito anterior. Assim, o Poder Constituinte não tem de respeitar limites postos pelo direito positivo 
anterior. (...)  

Ressalte-se, por outro lado, que Sieyés é expresso em afirmar que o Poder Constituinte da nação está 

limitado pelo Direito Natural. É ele adepto do Direito Natural, à moda, é claro, da Escola do Direito das 

Gentes, e de Rousseau.  

É o que está no capítulo V do Que é o terceiro Estado?. Textualmente Sieyès afirma: ‘A nação existe 

antes de tudo, é a origem de tudo, sua vontade é sempre legal, ela é a própria lei; antes dela e acima dela 

somente existe o direito natural.’” FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Poder Constituinte, cit., p. 

14-15. 

Nesse sentido, Zagrebelsky cita “o conceito que Joseph Maistre contrapunha ao ‘poder constituinte’ dos 

revolucionários do fim do Século XVIII na França: ‘a razão e a experiência [...] convergem para a 

convicção de que tudo o que há de mais fundamental e de mais essencialmente constitucional nas leis de 
uma nação não poderia ser escrito.” ZAGREBELSKY, Gustavo. Estado Constitucional, cit., p. 292. 
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desvinculado, podendo fazer tudo como se partisse do nada político, jurídico e social, se 

é que algum dia chegou a vingar, não tem mais lugar atualmente.
205

 

Nesse sentido, a grande maioria da doutrina hoje reconhece a existência do 

direito supraconstitucional não escrito a limitar a amplitude de disposição do poder 

constituinte originário. Confira-se, sobre esse ponto de vista, o pensamento de Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho: 

“Este direito inscrito nas consciências certamente não importa senão em 

princípios, tomo este termo no sentido de normas generalíssimas, que são, 

todavia, vistas como critério de validade substancial das regras, mormente 

quando explicitadas pelo Poder. Sim, porque é ele sempre concebido como 

superior a este direito positivado.”206  

Igualmente afirma Canotilho a “indispensabilidade de observância de certos 

princípios de justiça que, independentemente da sua configuração (como princípios 

suprapositivos ou como princípios supralegais mas intra-jurídicos) são compreendidos 

como limites da liberdade e omnipotência do poder constituinte.”
207

 

Ainda Jorge Miranda reconhece a existência de uma “axiologia transpositiva 

que não está na disponibilidade do positivo constitucional ou de que não é titular sem 

limites o poder constituinte.” Nessa linha, assevera que “há limites transcendentes que 

correspondem a imperativos de Direito natural, tal como, em cada época e em cada 

lugar, este se refrange na vida social.”
208

 

Nota-se, todavia, que, se por um lado, é teoricamente aceita a tese da 

existência de limites suprapositivos ao exercício do poder constituinte originário,
209

 por 

                                                             
205 Na verdade, de acordo com Manoel Gonçalves Ferreira Filho, essa ideia foi desprezada pelo 

positivismo, que veio a identificar o direito com a lei formal editada por um legislador, mas “a existência 

de tal direito, no passado, assumiu a tese de um direito natural. É a concepção de Cícero no De legibus, de 

Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, de Grócio, no De jure belli ac pacis, da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, segundo a qual da natureza humana derivam direitos para o 

homem, inalienáveis, imprescritíveis, anteriores às leis que não podem ser válidas se os contradizerem.” 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Aspectos do direito constitucional contemporâneo, cit., p. 58. 
206 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Aspectos do direito constitucional contemporâneo, cit., p. 58. 
207 O autor refere-se à “vontade de constituição” que condiciona a vontade do criador. “Por outro lado, 

este criador, este sujeito constituinte, este povo ou nação, é estruturado e obedece a padrões e modelos de 

conduta espirituais, culturais, éticos e sociais radicados na consciência jurídica geral da comunidade e, 

nesta medida, considerados como ‘vontade do povo’.” CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional 

e Teoria da Constituição, cit., p. 81. 
208 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional, cit., p. 319. 
209 Assim também Gilmar Ferreira Mendes assevera que “o constitucionalismo moderno se caracteriza, 

dentre outros aspectos, pelo esforço desenvolvido no sentido de positivar o direito natural.” Contudo, em 

sentido contrário, ressalta o autor que embora as teorias das limitações implícitas tenha encontrado 

excepcional desenvolvimento doutrinário e jurisprudencial nos Estados Unidos, conforme comprovam os 
escritos de Cooley e Story, e, a despeito de se reconhecer a base jusnaturalista dos direitos fundamentais, 
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outro, discute-se a possibilidade de reconhecimento de tais conteúdos, não escritos, 

como parâmetro para o controle de constitucionalidade das normas constitucionais 

originárias com eles incompatíveis. Na dicção de Gilmar Ferreira Mendes,  “de um lado, 

coloca-se o problema referente à existência do direito suprapositivo. De outro, cumpre 

indagar se um Tribunal, erigido com base na Constituição, pode ultrapassar os limites 

dessa Constituição e declarar a nulidade de normas integrantes desse complexo 

normativo.”
210

 

Na Alemanha, após a II Guerra Mundial – relata Gilmar Ferreira Mendes –, 

o problema ganhou nova dimensão. Inicialmente, a Corte Constitucional da Baviera 

reconheceu, em 10 de junho de 1949, que “o constituinte deveria reconhecer que os 

direitos naturais fundamentais restingiam os poderes do Estado, impondo-lhe limites 

intransponíveis.” Uma segunda decisão foi proferida pela mesma Corte em junho de 

1950, admitindo “a possibilidade de que uma disposição originária pudesse contrariar 

princípios fundamentais da própria Constituição.”
211

 Por fim, em 14 de março de 1951, 

“afirmou a Corte Constitucional da Baviera que o constituinte está vinculado aos 

valores fundamentais da dignidade humana e aos princípios da Justiça. Todos os 

poderes de Estado e, portanto, também o Poder Constituinte estão vinculados à idéia de 

direito. Somente um positivismo extremado, que considere o Constituinte como o 

criador isolado do direito, permitiria imputar ao Tribunal o propósito de usurpar 

faculdades próprias do Poder Constituinte. A remissão expressa do texto constitucional 

a alguns princípios de direito suprapositivo, como a proteção da dignidade humana, a 

defesa da igualdade como concretização do princípio de justiça material, demonstra que 

                                                                                                                                                                                   
a sua aplicação ao poder constituinte não parece ter merecido grande acolhida da doutrina e da 

jurisprudência americanas.” MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional, cit., p. 1191. 

Nesse último sentido, afirma Karl Loewenstein que “el problema de normas constitucionales 
anticonstitucionales no ha surgido jamás em los Estados Unidos, por lo menos em la Unión misma, y no 

sólo porque las enmiendas constitucionales sean de hecho tan poco frecuentes, sino porque uma 

limitación impuesta al legislador constitucional es um fenómeno completamento extraño al pensamento 

jurídico americano. Cuando la Supreme Court se vio obligada a enfrentarse com este problema, la 

cuestión de la conformidade constitucional fue tratada siempre como um assunto de tipo político y, por lo 

tanto, no justiciable.” LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la constitución, cit., p. 195. 
210 MENDES, Gilmar. Jurisdição constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil e na Alemanha. 

3ª ed.. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 117. 
211

 Nessa decisão, sobre o art 184 da Constituição da Baviera, afirmou a Corte que “existiriam princípios 

constitucionais vinculantes do legislador constituinte, e as normas constitucionais, que não tivessem essa 

hierarquia, seriam nulas no que lhes contrariassem.” MENDES, Gilmar. Jurisdição constitucional, cit., p. 
115. 
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a Constituição limitou-se aqui a incorporar postulados jurídicos superiores. Tais 

princípios superiores restringem a própria soberania do Constituinte.”
212

 

Na sequência dessas decisões, Otto Bachof, professor da Universidade de 

Hidelberg,  “da primeira geração de professores alemães posterior à guerra de 1939-45, 

geração à qual coube a tarefa de empreender e realizar a reforma e renovação do 

pensamento e da dogmática jurídica de Além-Reno”
213

, em conferência proferida em 20 

de julho de 1951, afirmou não só a possibilidade de ocorrência de normas 

constitucionais inconstitucionais, como também concluiu que o Tribunal Constitucional 

tem competência para aferir a validade de normas constitucionais com base em 

parâmetros suprapositivos. Nesse sentido, para Bachof, todo o direito alemão, inclusive 

as normas constitucionais formais, são sucetíveis de controle sob o ponto de vista da sua 

compatibilidade com a “Constituição no mais amplo sentido, incluindo mesmo o direito 

supralegal não escrito (não positivado)”.
 214

  

Então, o Tribunal Constitucional (Bundesverfassungsgericht), “na trilha da 

jurisprudência do Tribunal da Baviera e com o apoio de muitos doutrinadores,” entre 

eles, Otto Bachof, reconheceu, em 23 de outubro de 1951, “a existência de direito 

suprapositivo e a sua competência para aferir a validade das normas com base nesses 

princípios.” Em decisão posterior, continua a relatar Gilmar Ferreira Mendes, 

“acrescentou o Tribunal que negar a possibilidade de existência de norma constitucional 

inconstitucional significaria ‘uma recaída na concepção intelectual de um positivismo 

despido de valores, há muito superada pela doutrina e jurisprudência’. Assim, seria 

plenamente legítimo que, em caso de insuportável contradição entre a lei e os 

parâmetros de justiça, o direito positivo tivesse de ceder lugar aos princípios 

suprapositivos.” Apesar de ressaltar que a probabilidade de que o legislador 

democrático e liberal viesse a ultrapassar esses limites afigurava-se bastante reduzida, 

afirmou o Tribunal, como visto, sua competência para efetuar a verificação da validade 

                                                             
212 MENDES, Gilmar. Jurisdição constitucional, cit., p. 115. 
213 CARDOSO DA COSTA, José Manuel M. “Nota do Tradutor”. Normas constitucionais 

inconstitucionais?, cit., p. X. 
214 BACHOF, Otto. Normas constitucionais inconstitucionais?, cit., p. 73-74. O autor fundamenta seu 

ponto de vista afirmando não poder imaginar que “a judicatura, que recebe a sua dignidade e autoridade 

unicamente da ideia de justiça, possa renunciar em princípio a um controlo cujo padrão seja esta ideia, 

sem com isso perder ao mesmo tempo essa sua dignidade e autoridade. Uma jurisdição que ‘se queira 

livre’ da  sua ‘responsabilidade pelo conteúdo jurídico da lei’ degrada-se necessariamente, pelo menos de 
maneira potencial, num auxiliar do mero poder.” Ob., cit., p. 77. 
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dos textos constitucionais, “uma vez que a ele competiria, em última instância, garantir 

a intangibilidade das decisões fundamentais consagradas na Lei Fundamental.”
215

  

No Brasil, esse tema já foi levado ao Supremo Tribunal Federal, e a decisão 

proferida excluiu a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade de normas 

constitucionais originárias, em razão da incompetência do Tribunal para fiscalizar o 

comportamento do poder constituinte originário, “ainda quando se admita a existência 

desse direito suprapositivo.”
216

 

Já o Tribunal Constitucional Português, nas duas ocasiões em que encarou a 

questão da inconstitucionalidade de normas constitucionais não verificou, nos casos 

concretos, tal contradição.
217

 Porém, com essas decisões, “reconheceu-se implicitamente 

o poder de apreciação da constitucionalidade de normas constitucionais, quando o 

legislador constituinte originário infringisse uma axiologia suprapositiva e inscrevesse 

no texto constitucional normas que fossem não-direito.”
218

 

Na doutrina portuguesa, contudo, sem desconsiderar a existência do direito 

supraconstitucional não escrito a restringir a amplitude de disposição do poder 

originário, Jorge Miranda recusaque se esteja diante de uma questão de 

inconstitucionalidade quando ocorre qualquer forma de contradição ou de violação a 

esses princípios suprapositivos. O problema, segundo o autor, ultrapassa essa questão e 

deve ser encarado e solucionado “em plano diverso – no da Constituição material que é 

adotada ou no do tipo constitucional ao qual pertence. No extremo, poderá haver 

invalidade ou ilegitimidade da Constituição. O que não poderá haver será a 

inconstitucionalidade: seria incongruente invocar a própria Constituição para justificar a 

desobediência ou a insurreição contra as suas normas.” 
219

 

                                                             
215 Contudo, ao fim da narrativa, assinala Gilmar Ferreira Mendes que “a multiplicidade de doutrinas 

sobre direito natural, tal como já reconhecido pelo próprio Bundsverfassungsgericht, parece constituir 

obstáculo intransponível para a definição dos princípios fundamentais do direito suprapositivo que 
deveria servir de parâmetro de controle.” E acrescenta que “na verdade, é de reconhecer-se que, até agora, 

nem o Bundesverfassungsgericht nem qualquer outro Tribunal Constitucional lograram aferir a 

legitimidade de normas constitucionais com base em parâmetros suprapositivos.” MENDES, Gilmar 

Ferreira. Jurisdição constitucional, cit., p. 119. 
216 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 815, Rel. Min. Moreira Alves, D.J. de 10/05/1996. 
217 “No parecer nº 9/79 da Comissão Constitucional, de 27 de Março de 1979 e no acórdão nº 480/90 do 

Tribunal Constitucional, de 13 de Julho de 1990.” MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional, 

cit., p. 320, nota 2. 
218

 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional, cit., p. 320, nota, 2. 
219 “Não concordamos, pois, com Bachof quando, reivindicando para toda e qualquer ordem 

constitucional valores supralegais, daí retira suscptibilidade de inconstitucionalidade. Ainda que 
aceitemos que em toda e qualquer ordem jurídica se encontram aqueles valores, nem sempre eles 
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Enfim, pode-se concluir que o direito supraconstitucional não escrito, seja 

ele admitido ou não como parâmetro para controle de constitucionalidade de normas 

constitucionais originárias, é um conjunto de valores e princípios de justiça, que, apesar 

de todas as divergências quanto aos seus detalhes, há de ser reconhecido o consenso 

existente em relação aos seguintes conteúdos: “respeito e  a proteção da vida humana e 

da dignidade do homem, a proibição da degradação do homem num objeto, o direito ao 

livre desenvolvimento da personalidade, a exigência da igualdade de tratamento e a 

proibição do arbítrio.”
220

  

Essa enumeração, de Otto Bachof, é confirmada pela seguinte sequência, 

talvez mais atualizada com elementos globais, indicada por Zagrebelsky:  

 

“dignidade do ser humano como premissa, tornada concreta na cultura de um 

povo (e, em seguida de toda a humanidade) por meio dos direitos 

fundamentais; consciência da longa história da qual proviemos e esperança e 

vontade de criação de um futuro no sinal da continuidade, portanto uma 

aposta sobre o futuro da humanidade; em particular, a seguir, a constituição 

como contrato entre os vivos e as gerações; divisão dos poderes; princípios 

do estado de direito e do estado social; independência da jurisdição e garantia 

dos direitos fundamentais; natural abertura à dimensão constitucional 
mundial da convivência. Falta algo? Há algo de belo e de bom que tenhamos 

esquecido e que deveria constar dessa linha de pensamento?”221 

 

O certo é que a realidade demonstra a necessidade de o poder constituinte 

originário observar “as concepções mais arraigadas – a cosmovisão – da comunidade, 

porque, do contrário, não obterá a adesão dessa comunidade para as novas instituições, 

que permanecerão letra morta, serão ineficazes.”
222

 Por isso, apesar de os valores acima 

enumerados já virem expressos na grande maioria dos textos constitucionais atuais
223

 – 

                                                                                                                                                                                   
alcançam força suficiente para conformarem a Constituição e, portanto, para determinarem 

constitucionalidade e inconstitucionalidade dos actos jurídico-públicos. No interior da mesma 

constituição originária, obra do mesmo poder constituinte (originário), não divisamos como possam surgir 

normas inconstitucionais. Nem vemos como órgãos de fiscalização instituídos por esse poder seriam 

competentes para apreciar e não aplicar, com base na Constituição, qualquer de suas normas. É um 
princípio de identidade ou de não contradição que o impede.” MIRANDA, Jorge. Manual de direito 

constitucional, cit., p. 319-320. 
220 BACHOF, Otto. Normas constitucionais inconstitucionais?, cit., p. 2. 
221 ZAGREBELSKY, Gustavo. Estado Constitucional, cit., p. 295. 
222 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Poder Constituinte, cit., p. 76. Um exemplo citado pelo 

autor é a Constituição francesa de 1793, “que trazia uma série de inovações interessantes e foi votada em 

meio a grande entusiasmo pelos Constituintes, os quais supunham estar realizando uma obra imortal e de 

grande relevância, mas apesar de tudo, essa Constituição permaneceu letra morta, jamais foi aplicada.” 
223

 Afirma Zagrebelsky que um dos traços característicos “do constitucionalismo do nosso tempo consiste 

na fixação, mediante normas constitucionais, de princípios de justiça material destinados a informar todo 

o ordenamento jurídico. Isto constitui uma mudança importante a respeito das concepções do Estado de 
direito.” Durante muito tempo não foi assim considerado e “tais princípios foram relegados ao limbo das 
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o que os faz direito constitucional escrito, tornando a questão aparentememte 

desimportante no plano prático –, há que se compreender, ao contrário, que não se trata 

de mera catalogação, mas uma seleção, segundo critérios de valor “acerca do que parece 

bom e belo, entre as experiências da humanidade, em termos de convivência entre 

indivíduos e povos e é por isso merecedor de ser valorizado como elemento positivo da 

cultura da constituição.”
224

 

O fato de, em larga medida, constarem textualmente das constituições, 

demonstra que se pode compreender a o significado da expressão “Estado 

Constitucional” que hoje é afirmada, entre outros, por Zagrebelsky, 
225

 como algo mais 

profundo que apenas um Estado acompanhado por uma constituição. Recorre-se, então,  

à ideia de constituição como ciência cultural,
226

 cujos objetivos são “compreender a 

complexidade e iluminar os significados histórico-espirituais e histórico-políticos das 

formas de vida constitucional; tomar consciência das ciladas das suas implicações, ou 

seja, dos seus pressupostos e das suas consequências necessárias; discernir quanto é 

essencialmente constitucional do que é inconstitucional.”
227

  

Essas metas do Estado Constitucional, na acepção acima indicada, são 

definidas a partir de critérios fundamentais buscados não no direito positivo, mas nos 

seus pressupostos, não escritos, pois, “o que é sem dúvida fundamental, por isso mesmo 

não pode nunca ser posto, mas deve ser sempre pressuposto. Por isso, os grandes 

problemas jurídicos jamais se acham nas constituições, nos códigos, nas leis, nas 

                                                                                                                                                                                   
proclamações meramente políticas, sem incidência jurídica prática.” ZAGREBELSKY, Gustavo. El 

derecho dúctil, cit., p. 93. 
224 ZAGREBELSKY, Gustavo. Estado Constitucional, cit., p. 295. 
225 Segundo Zagrebelsky, a ideia de “Estado Constitucional” como entidade com suas próprias 

características, distinto do “Estado de direito”, “é produto de uma elaboração que devemos, sobretuto a 
Peter Häberle e é um conceito que ele ajudou a construir como cricritério sua doutrina da constituição 

como ciência cultural. ZAGREBELSKY, Gustavo. Estado Constitucional, cit., p. 291. 
226 “A constituição como produto da cultura não é direito positivo, no sentido do positivismo jurídico; não 

é uma teoria (apenas) descritiva e não é nem mesmo uma filosofia constitucional. Ao mesmo tempo, 

porém, parece ser algo das três.  Não ignora, de fato, os textos jurídicos formais, pelo contrário, atribui a 

eles um grande significado (até mesmo aos seus enunciados, inclusive aqueles simbólicos: penso, por 

exemplo, o Hino à Alegria de Schller-Beethoven do art. I-8 do projeto de Tratado Constitucional 

Europeu), não, porém, como ‘fontes’ no sentido do positivismo jurídico, mas antes como documentos 

oficiais do caminho do espírito humano. Assume seus conteúdos não de uma filosofia da justiça ou da 

verdade ou do social, mas de uma recapitulação dos grandes eventos histórico-espirituais que fizeram a 

história da humanidade.” ZAGREBELSKY, Gustavo. Estado Constitucional, cit., p. 294.  
227 ZAGREBELSKY, Gustavo. Estado Constitucional, cit., p. 292. 
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decisões dos juízes ou em outras manifestações parecidas do ‘direito positivo’ com as 

que os juristras trabalham, nem nunca acharam ali suas soluções.”
228

  

É assim, portanto, que os constituintes somente podem se acreditar 

fundadores de um ordenamento constitucional se, a seu turno, fundarem-se em algo que 

preexiste à sua obra.
229

 

No encerramento deste tópico resta necessário esclarecer que, ao abordar o 

tema do direito supraconstitucional, é sempre mencionada a questão dos tratados 

internacionais de direitos humanos. Entretanto, esse assunto não se inclui na análise 

levada a efeito no presente trabalho, pelo simples fato de que os tratados são normas 

escritas, incorporadas ao direito estatal com força de constituição, superior ou inferior a 

ela, conforme a opção adotada por cada ordenamento jurídico considerado.
230

 

5 – Costume Constitucional 

Uma das formas de alterar a constituição é por meio do costume 

constitucional, 
231

  que é  mudança produzida por fatos, sem ensejar modificação formal 

no texto da constituição. A essa situação, Jellinek dá o nome de mutação 

constitucional.
232233

 

O costume constitucional consiste na prática reiterada de determinados atos 

ou comportamentos, não previstos formalmente na constituição, mas adotados 

efetivamente pelos órgãos do poder público. Todavia, cumpre ressaltar que a 

caracterização do costume, bem como sua eficácia, podem variar conforme o 

ordenamento jurídico tomado em consideração.
234

 

                                                             
228 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil, cit., p. 9. 
229 ZAGREBELSKY, Gustavo. Estado Constitucional, cit., p. 292-293. 
230 Contudo, durante a vigência das Leis constitucionais francesas de 1875 afirmava-se que os princípios 

da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 faziam parte do direito positivo graças à sua 

transmissão consuetudinária, atribuindo-lhe um valor superior ao reconhecido aos textos constitucionais, 

e, portanto, figuravam como princípios de natureza supraconstitucional. GOUET, Yvon. La coutume e 

droit constitutionnel, cit., p. 97-99. Essa compreensão não exclui o que se afirmou a respeito de serem 

normas escritas, incorporadas ao ordenamento interno conforme a opção adotada pelo sistema respectivo. 
231 FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Processos informais de mudança da constituição, cit., p. 175. 
232 JELLINEK, G. Reforma y mutación de la constitución. Trad. Christian Förster. Madrid: Centro de 

Estudios Constitucionales, 1991, p. 7. 
233 FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Processos informais de mudança da constituição, cit., p. 175. 
234 Segundo Biscaretti de Ruffia “basta pensar, por ejemplo, en las numerosas normas no escritas que 
todavia regula el delicado juego de la forma de gobierno parlamentário en los diversos Estados europeos 
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Nesta parte do trabalho, busca-se apreciar o costume enquanto norma 

constitucional não escrita, sob a perspectiva da possibilidade de seu reconhecimento nos 

sistemas de constituição escrita e rígida, assim como a respectiva juridicidade das 

normas consuetudinárias constitucionais.
235

  

Sabe-se que, de forma primitiva do direito em todos os seus ramos,
236

 o 

costume passou, durante o positivismo jurídico do século XIX, a fonte secundária e, se 

tanto, complementar. Já no século XX, grandes discussões foram travadas sobre o papel 

do costume, especialmente do costume constitucional, destacando-se a controvérsia 

doutrinária na França a partir da vigência da Constituição de 1875. Enfim, o costume 

constitucional nos dias de hoje, sob os auspícios do Estado Constitucional, cuja 

constituição normativa tem como valor absoluto o pluralismo de valores, é de grande 

importância no desenvolvimento de normas que são efetivamente vivenciadas nas 

relações entre os órgãos do poder.  

Para a compreensão dessa importantíssima fonte do direito constitucional 

não escrito, considera-se fundamental a análise da mencionada controvérsia doutrinária 

ocorrida na França em razão de sua importância para o constitucionalismo em geral.
237

 

                                                                                                                                                                                   
dotados de Constituciones adoptadas en el curso del siglo XIX. Em efecto, se conoce que estas 

Constituciones, por ejemplo las de los Estados nórdicos, Bélgica y Holanda, son completamente omisas 

en esta materia, puesto que se limitan, a lo más, a disponer que el rey nombra y revoca a sus ministros, 
lacónica frase recogida en el artículo 65 del Estatuto Albertino. Por otra parte, como ya se há dicho, sólo 

las Constituciones adoptadas en Europa en los años más recientes (a partir de la de Irlanda de 1937, arts. 

13-28, hasta las de Francia de 1946, arts. 45-55, y de 1958, arts. 49-50; de Italia de 1947, arts. 94-95; de 

Alemania Occidental de 1949, arts. 63-69, y la de España de 1978, arts. 99-101) han ‘racionalizado’ 

finalmente el dilicado juego del sistema de gobierno parlamentário, al traducir las reglas mencionadas em 

precisas normas jurídicas escritas. Pero inclusive algunas de las últimas reglas no tienem la posibilidad (ni 

probablemente ha sido jamás realmente su intención) de regular de manera completa esta materia, la que 

queda, por tanto y em todo caso, abandonada en buena parte a las mencionadas normas no escritas, cuyo 

conocimiento resulta necessário par quien quiera realmente compreender el funcionamiento efectivo del 

sistema.” RUFFIA, Paolo Biscaretti di. Introducción al derecho constitucional comparado, cit., p. 566. 
235 Interessante a observação de Charles Cadoux quanto à precisão terminológica: “une Constitution 

coutumière est une Constitution principalement orale dont l’interprétation n’est limitée par aucun texte 
écrit; une coutume constitutionnelle, c’est um usage ayant force de loi et né dans le cadre d’une 

Constitution écrite. CADOUX, Charles. Droit constitutionnel et intitutions politiques – Théorie générale 

des institutions politiques. Quatrième édition. Paris: Cujas, 1995, p. 170, nota10. 
236 GOUET, Yvon. La coutume en droit constitutionnel interne et en droit constitutionnel international. 

Paris: A. Pedone, 1032, p. 34. 
237 Ao tratar do tema da reforma constitucional mediante revoluções, Jellinek encontra na França 

respostas para várias questões importantes quanto aos limites e extensão da reforma. Isso porque, segundo 

ele “La respuesta la encontramos en un país que – como ningún otro – transformo su ordenamento estatal 

mediante una serie continuada de revoluciones: Francia.” JELLINEK, G. Reforma y mutación de la 

constitución, cit., p. 9. Nesse sentido, a riqueza do constitucionalismo francês, e, consequentemente da 

doutrina que ali se desenvolveu, é fundamental para o tema deste trabalho, justificando a escolha de 
análise aqui levada a efeito. 
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Assim, após essa exposição, examinam-se os elementos do costume constitucional, o 

fundamento de sua juridicidade, bem como suas espécies. 

5.1 – A Evolução do Papel do Costume Constitucional na Europa e a Discussão 

Doutrinária na França a partir da III República 

Deve-se lembrar que o costume já desempenhou papel fundamental na 

elaboração das concepções constitucionais que regeram diferentes governos de 

comunidades humanas, como foi o caso, na Antiguidade, das unidades políticas da 

Grécia Antiga, da Monarquia e da República romana, onde grande parte das normas 

eram de origem consuetudinária.
238

  

Na história do direito francês, registra Yvon Gouet que foram os costumes a 

regular, durante séculos, as regras de sucessão da Coroa, o exercício do poder, os 

direitos do poder central ou a divisão do reino entre os filhos de um príncipe, tanto sob 

o império Merovíngio (481-751) quanto o Carolíngio (751-987).
239

  

Na sequência dos registros da História francesa, o costume, após o 

desmembramento do império Carolíngio, entra numa fase ainda mais ativa e tende a 

suplantar todas as outras fontes do direito até o final do período feudal. Desde a metade 

do Século X, o costume substituiu, de maneira geral, as antigas leis e tornou-se a única 

fonte do direito até a metade do Século XII,
240

 quando o poder legislativo, ainda 

disperso entre os grandes senhores feudais e o rei,  reorganiza-se e se afirma.
241

 No 

                                                             
238 Segundo Yvon Gouet, “La royaté romaine, elle aussi, fut de constitution toute traditionnelle et la 

république qui lui succéda donnait, dans ses institutions, une telle part à la coutume que l’empire put em 

sortir par une simple tradition d’accumuler sur la meme tête, celle d’Auguste d’abord puis celle de chacun 

de ses successeurs, la plupart des dignités républicaines, la dictature avec l’imperium, le titre d’imperator 

ou general vainqueur, le pontificat supreme, la dignité tribunicienne et le principat du Sénat. Comme celle 

de la république, la constitution imperial faite d’usages et d’habitudes devenues peu à peu le Droit, dut 
être toute coutumiere: la division ultérieure de l’Empire entre des Césars et des Auguste, également.” 

GOUET, Yvon. La Coutume en Droit Constitutionnel Interne et en Droit Constitutionnel International. 

Paris: A. Pedone, 1932, p. 3-4. 
239 GOUET, Yvon. La Coutume en Droit Constitutionnel Interne et en Droit Constitutionnel International. 

Paris: A. Pedone, 1932, p. 4. 
240 “Toutes les lois promulguées, anciennes ou recentes, sont méconnues et cedente la place à la coutume 

territoriale qui se développe. Sans doute, la coutume nouvelle ne sera parfois que la reproduction des 

dispositions des anciennes leges tombées em désuétude, mais il n’em reste pas moins que ce n’est plus en 

tant que loi qu’elle s’applique, mais comme coutume.” LEBRUN, Auguste. La coutume: ses sources – 

son autorité en droit privé. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1932, p. 18.   
241 Registra Auguste Lebrun que o poder legislativo não demora a manifestar sua atividade, publicando as 
primeiras ordonnances. “Le premier acte royal, auquel on s’accorde à reconnaître cette qualité, est une 
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entanto, durante esse primeiro período, as relações entre lei e costume caracterizavam-

se pela ausência de hostilidade e antagonismo, já que as leis então promulgadas 

buscavam apenas corrigir os excessos do costume e colmatar suas lacunas. Foi em 1454 

que se deu a promulgação da primeira medida legislativa (Ordonnance de Montis-lès-

Tours), que invadiu claramente o domínio do costume, determinando a redação, por 

escrito, de todas as normas costumeiras do reino e colocando fim à sua 

preponderância.
242

 

Com efeito, enquanto a Idade Média assistiu à ruína do poder centralizado, 

o Século XV viu sua restauração completa nas mãos do rei. Daí em diante, apesar de o 

costume não ser mais considerado a única fonte do direito, constituiu o principal 

elemento de constatação e de desenvolvimento do direito constitucional francês durante 

o Antigo Regime.
243

  

Adotando, a partir de 1791 uma constituição escrita, nota-se, desde então, 

uma sucessão de textos constitucionais, e, em razão disso, sob o ponto de vista 

histórico-constitucional, uma experiência bastante rica.
244

 A rigidez e a codificação 

constitucional na França, bem como sua importância para o constitucionalismo dos 

demais países dotados de constituição escrita  explicam a ênfase que se dá à doutrina 

francesa neste trabalho.
245

 

                                                                                                                                                                                   
constitution rendue en 1155 par Louis VII avec le concours de ses barons et imposant une paix générale 

de diz ans. Mais la production législative ne devint abondante qu’à partir de Philippe le Bel.  

La plupart des ordonnances promulguées au Moyen-Age concernente le droit public. Elles ont pour objet 

l’administration générale du royaume, les eaux et forêts, la condititon des Juifs, le régime monétaire, 

etc...”. LEBRUN, Auguste. La coutume: ses sources – son autorité en droit privé. Paris: Librairie 

Générale de Droit et de Jurisprudence, 1932, p. 25. 
242 Por esse motivo Lebrun escolheu essa data, em 1454, como o marco do fim da Idade Média, ao menos 

no que toca à história das fontes do direito. La coutume: ses sources – son autorité em droit privé, p. 27. 
243 GOUET, Yvon. La coutume em droit constitutionnel interne et em droit constitutionnel international, 

p. 5. 
244 Biscaretti di Ruffia, ao descrever os ciclos do constitucionalismo, no primeiro deles, denominado 
“Constituições Revolucionárias do Século XVIII”, resume a sucessão de textos franceses a partir de 1791, 

passando a tratar posteriormente do ciclo das “Constituições Napoleônicas (1799-1815)”. Nota-se que o 

autor citado, naturalmente, restringe sua análise e exemplificação principalmente à experiência francesa, 

que inspirou as demais constituições da mesma época mencionadas na obra. RUFFIA, Biscaretti di. 

Introducción al derecho constitucional comparado, p. 506 e 507.  
245 Quanto à Constituição dos Estados Unidos, lembra Biscaretti di Ruffia que “é forçoso reconhecer que 

a Constituição federal norteamericana só teve repercussões diretas no mundo vários anos depois, por 

exemplo quando, durante a primeira metade do Século XIX, as possessões espanholas na América Lativa 

obtiveram sua independência depois de lutar bravamente contra as tropas enviadas pela Metrópole, e se 

inspiraram no modelo estadunidense, tanto em relação à forma de governo presidencial, quanto a respeito 

da organização federal do Estado.” RUFFIA, Biscaretti di. Introducción al derecho constitucional 
comparado, cit., p. 506. 
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Com o Iluminismo e seus consectários grassando por toda Europa, a ideia 

que se instalou foi a de que o obscurantismo anterior havia acumulado erros grosseiros 

na forma de governar os povos. Daí a desconfiança pela tradição e o culto à razão, que 

levaramos teóricos da Revolução Francesa a redigir constituições segundo doutrinas 

consideradas mais perfeitas, as quais, testadas e provadas equivocadas, eram logo 

substituídas por outras.  

Na França, então, , foram vários os textos constitucionais que se sucederam 

após a queda do Antigo Regime, nenhum com vigência superior a dezoito anos.
246

 Com 

o objetivo de não se tornar apenas uma plataforma para a próxima restauração 

monárquica, a Assembleia Nacional francesa cumpriu de “má-vontade” sua missão 

constituinte e elaborou as Leis Constitucionais de 1875 (de 24 e 25 de fevereiro e de 16 

de julho). Concebidas sem preocupações doutrinárias, foram redigidas com o objetivo 

de servirem provisoriamente até que, dentro de poucos anos, fosse elaborada a 

constituição definitiva, o que, entretanto, só ocorreu em 1946.
247

 

A Constituição de 1875, contida em três leis puramente orgânicas, 

caracterizadas pela extrema brevidade, cujo objetivo era regular, em curto espaço de 

tempo, apenas a estrutura e o funcionamento do Estado, possibilitou o desenvolvimento 

de instituições e praxes à margem daqueles textos constitucionais. Nesse sentido, é 

ilustrativo o comentário de Marcello Caetano: 

                                                             
246 Confira-se a “Relação das Constituições francesas” sob a elaboração de Marcello Caetano: “1ª -  

Constituição de 1791: tentativa de Monarquia parlamentar; 2ª – Constituição de 1793: 1ª República 

(governo de assembleia) – Convenção; 3ª – Constituição de 1795 (ano III): Directório (separação rigorosa 

dos poderes com executivo colegial); 4ª – Constituição de 1799 (ano VIII): Consulado (governo 

autoritário – poder pessoal ‘encoberto’); 5ª – Constituição de 1802 (ano X): Consulado vitalício (poder 

pessoal); 6ª – Constituição de 1804 (ano XII): Primeiro Império (Monarquia cesarista); 7ª – Constituição 

senatorial de 1814: tentativa de Monarquia parlamentar; 8ª – Carta Constitucional de 1814: Restauração 

(Monarquia auto-limitada ou constitucional); 9ª – Acto adicional às Constituições do Império de 1815: 

Primeiro Império liberal (tendência parlamentar); 10ª Carta Constitucional de 1830: Monarquia de Julho 

(parlamentar); 11ª – Constituição de 1848: 2ª República (presidencialista, depois de tentativa de república 

democrática e socialista); 12ª – Constituição de 1852: Janeiro: governo autoritário e poder pessoal; e logo 
a seguir (Dezembro): Segundo Império (Monarquia cesarista); 13ª – Constituição de 1870: Segundo 

Império liberal (tendência parlamentar); 14ª – Constituição de 1875: 3ª República (parlamentar); 15ª  - 

Constituição de 1946: 4ª República (parlamentar com franco predomínio da assembleia); 16ª – 

Constituição de 1958: 5ª República (presidencialista com algumas instituições parlamentares; prática até 

Abril de 1969, poder pessoal).” CAETANO, Marcelo. Manual de ciência política e direito constitucional. 

Tomo I. Coimbra: Almedina, 1993, p. 118 e 119. 
247 Marcello Caetano observa ainda que “enquanto das treze constituições francesas anteriores completas 

e harmoniosas, elaboradas na ideia de que perdurariam por séculos e quase todas ratificadas pelo 

referendum popular, nenhuma havia resistido mais de dezoito anos e algumas apenas tinham vigorado 

durante breves dias, - a Constituição de 1875, contida em três leis secas e sumárias, feitas na ideia de que 

seria por pouco tempo, e apenas votadas pela Assembleia Nacional, durou quase sem alterações setenta 
anos!” CAETANO, Marcelo. Manual de ciência política e direito constitucional. Tomo I., p. 108-109. 
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Como acabamos de ver a França, em um século e meio, experimentou as 
mais diversas formas de regime e de sistema político. A sua História 

constitucional, mais do que qualquer outra, corresponde à imagem de um 

‘laboratório’ em que se podem estudar as origens, a evolução, o termo e a 

sucessão dos regimes. Todas as doutrinas e ideologias têm repercutido nas 

suas tentativas constitucionais e, dir-se-ia que para assinalar bem o perigo e a 

inconveniência das aventuras ideológicas, a Constituição que mais tempo 

durou intacta foi a que permitiu mais livre desenvolvimento das instituições, 

fora de doutrinas preconcebidas e apenas segundo alguns princípios 

fundamentais firmemente assentes: a de 1875.248 

Como se disse, o fato de serem extremamente breves, associado à sua 

longevidade, foi condição suficiente ao desenvolvimento de práticas, como, por 

exemplo, as que firmaram e consolidaram a função do Presidente do Conselho, 

inexistente no seu texto.
249

  

Assim também, sob a Quarta República, apesar de ter vigorado por muito 

menos tempo e de ser mais analítica e precisa que as Leis Constitucionais de 1875, a 

Constituição francesa de 1946 igualmente conheceu desvios na aplicação de suas 

normas, como a continuação da prática dos decretos-leis, que eram contrários à letra do  

art. 13 desta última Constituição.
250

  

Por último, a Constituição de 1958, que, assim como a anterior, é detalhada 

(o que dificultaria o desenvolvimento de práticas costumeiras), possui um texto 

considerado ambíguo e contraditório, que não corresponde, na visão de alguns, ao 

                                                             
248 CAETANO, Marcelo. Manual de ciência política e direito constitucional. Tomo I., p. 117. 
249 Segundo Gonzalez Trevijano, a instituição do Presidente do Conselho e a prática dos decretos leis 

contrariava o espírito da Constituição de 1875. GONZALEZ TREVIJANO, Pedro Jose. La costumbre em 

derecho constitutional. Madrid: Publicaciones del Congresso de los Diputados, 1989, p. 268, nota. 241. 

Também são entendidas como práticas distantes do texto constitucional o não exercício, pelo Presidente 

da República de prerrogativas constitucionais expressamente previstas nos artigos 5º da Lei 

Constitucional de 25 de fevereiro de 1875 e 7º da Lei Constitucional de 16 de julho de 1875. O não 

exercício do direito de dissolver a Câmara e da faculdade de demandar a segunda deliberação de uma lei, 

respectivamente, foi considerado desuso, o que teria acarretado sua revogação pela prática. 

CHEVALLIER, Jacques. “La coutume et le droit constitutionnel Français”. Revue du droit public, 1970, 

p. 1382.  LAFERRIÈRE, Julien. “La coutume constitutionnelle: son role et sa valeur en France”. Revue 
du Droit Public, 1944, p. 20-44.  
250 Dizia o art. 13 da Constituição de 1946 que “L'Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut 

déléguer ce droit.” Além dos decretos-leis, Chevallier ressalta outras práticas: “La technique de la double 

investidure réduit la portée de l’article 45 de la Constitution qui prévoyait l’investiture personelle du 

Président du Conseil,  et l’accent ainsi mis sur la présentation collective du ministère est consacré par la 

reforme du 7 décembre 1954; les Présidents du Conseil renouent dès 1947 avec l’ancienne question de 

confiance posée cesse e facteur décisif d’instabilité gouvernementale; les cabinets se retirent dès qu’um 

vote défavorable est émis contre eux à la majorité simple, alors que la Constitution n’imposait cette 

démission que si le voto avait recueilli la majorité absolue; la dissolution prononcée par M. Edgar Faure 

em 1955 est considerée  par l’ensemble des hommes politiques comme la violation d’une règle non écrite, 

imposant depuis Mac-Mahon la dessuétude de ce droit.” CHEVALLIER, Jacques. “La coutume et le droit 
constitutionnel Français”. Revue du droit public, 1970, p. 1383/1384. 
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“espírito de seus inspiradores”.
251

 Foram essas as características que possibilitaram a 

preponderância do Presidente da República com o incremento de diversas práticas 

distantes dos artigos constitucionais fiéis ao princípio parlamentar. Nesse sentido, 

Chevallier afirma que na ocasião “se desenvolveu a ideia segundo a qual o Presidente é 

a pedra de toque das instituições e o único detentor da autoridade do Estado”.
252

  

Diante do quadro delineado a partir da Constituição de 1875, os teóricos do 

direito constitucional na França realizaram, ao longo de todos esses anos, uma 

proveitosa discussão sobre a natureza jurídica dos usos que não encontravam respaldo 

no texto escrito das respectivas constituições. Daí a afirmação de Laferrière, em 1944, 

quanto à relevância do estudo dessas práticas: “o problema do costume constitucional 

conserva seu interesse para o futuro, quando ele continuará a se colocar. Ora, as 

conclusões que, sob a Constituição de 1875, eram tomadas em função da sua rigidez, 

terão o mesmo valor para todos os sistemas de constituição rígida”.
253

 

 

Com a possibilidade de analisar o tema já considerando todas as 

constituições mencionadas, Jacques Chevallier publica, em 1970, importante artigo 

sobre o costume e o direito constitucional francês, no qual expõe, retrospectivamente, a 

doutrina que se desenvolveu até então e a realidade contemporânea. Nas conclusões, 

deixa claro que, a seu ver, a importância dada ao costume é meramente artificial, cujo 

objetivo é apenas dar explicação às  práticas políticas contrárias ao direito.
254

 

Chevallier, na análise empreendida, identifica dois períodos bastante 

distintos na maneira como o costume foi abordado pela doutrina constitucional francesa. 

No primeiro, que se desenvolve durante a vigência das Constituições de 1875 e 1946, a 

corrente majoritária parece, segundo ele, reticente em reconhecer o papel do costume 

como fonte normativa nas relações constitucionais. Ao contrário, no segundo momento, 

a partir do estabelecimento do texto constitucional de 1958, nota-se uma substancial 

mudança de atitude na doutrina, passando o costume de fenômeno contestado a uma 

realidade consagrada.
255

  

                                                             
251 CHEVALLIER, Jacques. “La coutume et le droit constitutionnel Français”, cit., p. 1389. 
252

 CHEVALLIER, Jacques. “La coutume et le droit constitutionnel Français”, cit., p. 1391. 
253 LAFERRIÈRE, Julien. Ob. cit. p. 21. 
254 CHEVALLIER, Jacques. “La coutume et le droit constitutionnel Français”, cit., p. 1379-1380. 
255 CHEVALLIER, Jacques. “La coutume et le droit constitutionnel Français”, cit., p. 1379-1380. 
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Assim, na primeira fase, apesar dos exemplos apontados, durante a III e IV 

Repúblicas, a teoria constitucional, fortemente marcada pelas características do direito 

constitucional da época em que surgiu o constitucionalismo, mostrou-se em boa parte 

contrária à existência de costumes constitucionais no direito francês. Apegada à noção 

formal de constituição, que sendo um documento escrito e rígido, goza de uma 

“autoridade reforçada”, a doutrina chamada “clássica” não admitia  a formação paralela 

de regras constitucionais consuetudinárias.  

Esse argumento, ou seja, o significado formal da constituição rígida, foi 

defendido principalmente por Carré de Malberg, para quem sempre que os autores se 

acham obrigados a invocar o costume para justificar um estado de coisas estabelecido 

de fato, isso equivale a dizer que tal situação carece de base no direito.
256

 

Nessa linha rechaçando o costume constitucional, além de Carré de 

Malberg, manifestam-se Julien Laferrière,
257

 Georges Vedel
258

 e Maurice Hauriou, para 

quem os costumes e as práticas que modificam o funcionamento de um regime político, 

contrariamente à constituição escrita, são chamados faussements de la constitution.
259

   

                                                             
256 MALBERG, Carré. Teoría General del Estado. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 

621. 
257 “L’idée d’une coutume constitutionnelle, au sens propre du mot, c’est-á-dire d’une règle non écrite 

mais juridiquement obligatoire, qui ne s’applique pas seulement à une question d’ordre constitutionnel, 
mais qui posséderait force et valeur constitutionnelles, est em réalité incompatible avec la notion de 

constitution écrite rigide.” LAFERRIÈRE, Julien. “La coutume constitutionnelle”, cit., p. 24.  
258 “En résumé, on voit que la coutume peut bien être une source du droit politique sur les points où la 

Constitution  ou la loi sont lacunaires; elle n’est pas dans un pays à Constitution écrite et rigide une 

source du ‘droit constitutionnel’ au sens formel de ce mot.” VEDEL, Georges. Manuel Elémentaire de 

Droit Constitutionnel. 5ª ed.. Paris: Recueil de Sirey, 1949, p. 122. 
259 “On appelle faussements de la constitution les déformations que la pratique apporte au fonctionnement 

des institutions gouvernementales et aux rapports des pouvoirs publics. La pratique établit souvent des 

usages qui sont contraires au texte même de la constitution et qui posent la question de l’abolition de ces 

textes par le non-usage. Chacun sait, par exemple, que le jeu de notre Constituition de 1875, qui 

cependant ne remonte pas à beaucoup plus d’un demi-siècle, a été considérablement faussé par les 

pratiques suivies, surtout en ce qui concerne les pouvoirs du président de la République dans ses rapports 
avec les Chambres; son droit de dissolution de la Chambre des députés, comme son droit de demander 

une nouvelle délibération d’une loi, bien respectivement prévus par l’article 5 de la loi constitutionnelle 

du 25 février 1875 et par l’article 7 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, sont comme tombé en 

désuétude.  

Il convient de poser en principe, tant à cause de la rigidité de la constitution qu’à raison du fait que notre 

droit n’admet pas l’abrogation des lois par le non-usage, que les faussements de la constitution sont de 

simples états de fait qui ne modifient pas l’état de droit. Dès que, politiquement parlant, le retour aux 

prescriptions et prérogatives de la constituition redevient possible, le texte em sommeil peut se réveiller. 

Cela serait d’autant plus juste, en ce qui concerne le droit de dissolution de la Chambre des députés, que 

cette prerogative du Chef de l’État est de droit commun dans le régime parlementaire et le faussement de 

la constituition est ici condamné par le droit commun.” HAURIOU, Maurice. Précis de Droit 
Constitutionnel. Paris: Recueil Sirey, 1929, p. 260, 261. 
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A principal argumentação contra a admissibilidade do costume 

constitucional  está na superioridade e na rigidez constitucionais, bem como na 

fragilidade e na instabilidade da regra costumeira, uma vez que “seria suficiente uma 

única atitude em contrário para que um dos seus elementos constitutivos, o uso, 

desaparecesse”. Além disso, não haveria costume capaz de resistir ao poder do 

legislador. Nas palavras significativas de Carré de Malberg: 

Os termos constituição e costume são incompatíveis, pois não sendo o 

costume escrito, para modificá-lo não é necessário qualquer procedimento de 

revisão. O costume não possui, pois, a força superior que caracteriza o direito 

verdadeiramente constitucional; unicamente as regras consagradas por uma 

constituição escrita aparecem revestidas de tal força especial.260 

Geoges Vedel afirma que, para se admitir o costume constitucional a alterar 

a constituição escrita, “é preciso retomar todo o sistema jurídico francês e renunciar à 

ideia de constituição no sentido clássico da palavra, já que o direito constitucional 

buscaria sua fonte tanto nas violações à constituição quanto nas suas prescrições.” Isso 

porque o pressuposto lógico, na visão do autor, deve ser a compreensão de que as 

constituições escritas são válidas apenas como formulações das regras costumeiras a 

elas subjacentes e perdem seu valor quando estiverem em desacordo com as 

transformações daquelas.
261

 

A seu turno, Laferriére sustenta que o único meio pelo qual a constituição 

pode ser alterada é por meio do procedimento de revisão que ela mesma prescreve. 

Desse modo, o costume, qualquer que seja o procedimento pelo qual ele se realize, não 

pode produzir esse resultado. Nesse sentido, é demonstrativo o seguinte trecho de seu 

pensamento: 

“A Constituição de 1875 é uma constituição rígida, cujas disposições não 

podem ser modificadas, senão pela observância do procedimento especial de 

revisão. Para dizer a verdade, não há necessidade de mencionar a rigidez da 
Constituição de 1875; é suficiente constatar que ela é inteiramente escrita, já 

que mesmo em um país cuja constituição é flexível, mas escrita, pela simples 

razão de ser um ato do Paralmento, não pode ser modificada pelo costume. 

Somente isto é suficiente para restringir consideravelmente, ou mesmo 

excluir, a possibilidade do estabelecimento de regras constitucionais 

costumeiras novas, ou seja, normas que não sendo simplesmente a 

                                                             
260 MALBERG, Carré de. Teoría general del Estado, cit., p. 1246, nota 10.  
261 VEDEL, Georges. Manuel Elémentaire de Droit Constitutionnel, cit., p. 121. 
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interpretação ou a dedução de regras já formuladas pelas leis de 1875, viriam 
lhes completar ou acrescentar.”262  

Assim, considera esse último autor que, mesmo sob a vigência da sintética 

Constituição de 1875, as práticas que se desenvolveram não podem ser consideradas 

costumes. Segundo ele, todas elas, ainda que aparentemente não estivessem expressas, 

podiam e foram deduzidas da própria Constituição pela via da interpretação.
263

   

Passando àqueles que admitem a existência do costume constitucional na 

França, foi, segundo a análise de Chevallier, a teoria do direito proposta por León 

Duguit que lançou o germe dessa ideia.
264

 Com efeito, para Duguit o direito não é uma 

criação do Estado, mas existe fora e acima dele. A força jurídica da norma resulta da 

consciência social e a lei positiva é apenas um modo de expressão da regra de direito, 

que é constatada pelo legislador e não criada por ele.
 265

 Assim, o direito também pode 

ser constatado por meio do costume, que, no âmbito público, resulta das práticas 

seguidas durante certo tempo pelos governantes e seus agentes.
266

  

Além de Duguit e seus discípulos, como Yvon Gouet e Marc Réglade,
267

 

que desenvolveram a teoria do mestre, também Louis Rolland, Georges Scelle
268

 e René 

Capitant reconhecem a existência de normas constitucionais de origem consuetudinária.  

                                                             
262 LAFERRIÈRE, Julien. “La coutume constitutionnelle”, cit., p. 31. 
263 “Un texte aussi bref que la Constitution de 1875 ne doit pas être  l’objet d’une interpretation restrictive 

ou strictemente littérale. Toute consequence peut en être tirée qui n’est pas exclue et écartée par les 

termes qu’elle emploie, par la combinaison de ses dispositions ou par son esprit certain. Les règles ainsi 

déduites de la constitution par voie d’interpretation auront valeur constitutionnelle, parce qu’elles étaient 

comprises dans la constitution elle-même.” LAFERRIÈRE, Julien. “La coutume constitutionnelle”, cit., p. 

42. 
264 CHEVALLIER, Jacques. “La coutume et le droit constitutionnnel”, cit., p. 1387. 
265 DUGUIT, León. Traité de Droit Constitutionnel. Troisième Édition. Tome I. Paris: Ancienne Librairie 

Fontemoing & Cie., Éditeurs, 1927, p. 65 a 183. 
266 DUGUIT, León. Traité de Droit Constitutionnel, cit., p. 159 e 688. “Enfin, dans le domaine du droit 

public, le caractère exclusivement constructif de la coutume est d’evidence. C’est la pratique suivie 
exclusivement par les agents publics qui constitue l’usage générateur de la règle technique. C’est parce 

que l’habitude a été prise par les détenteurs de la force de proceder de telle et telle façon pour sanctionner 

une règle préexistante qu’eux-mêmes se considèrent obligés de continuer à proceder ainsi. Peut-on parler 

ici de la conscience du peuple, puisque la masse des individus n’intervient point, mais seulement um petit 

groupe détenteur de la puissance, les gouvernants ou leurs agentes? Le procédé employé par eux devient 

peu à peu une règle de droit parce qu’il a pour but de sanctionner une règle qui a profondément pénétré la 

masse des esprits, une règle que est conçue par celle ci comme nécessaire à la solidarité sociale et 

conforme la justice.” 
267

 O trabalho de Marc Réglade citado por Chevallier trata-se da tese de doutorado na Faculdade de 

Direito da Universidade de Bordeaux, intitulada La coutume em droit public interne, publicada em 1919. 

CHEVALLIER, Jacques. Ob. cit., p. 1382 e 1387. 
268 CHEVALLIER, Jacques. Ob. cit., p. 1387. 
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Portanto, na linha doutrinária de Duguit, Gouet entende o costume como um 

modo de constatação do direito, que se opõe ao direito escrito pela sua origem 

espontânea a partir dos usos e das necessidades da vida social e pode ser definido como 

“a regra que é adotada pela consciência social do grupo e se desenvolve pela repetição 

de um certo número de fatos.”
269

  

Em resposta aos argumentos contrários à existência e à validade do 

costume, afirma Gouet, em primeiro lugar, que, se o costume não é um modo válido de 

constatação do direito, não se poderia falar em direito nas sociedades primitivas, bem 

como no direito privado vigente na Idade Média, e apenas teriam valor jurídico os 

documentos escritos da Constituição inglesa (Magna Charta, Bill of Rights etc.). 

Ademais, segundo o autor, “se o costume não é um modo de constatação do direito na 

ordem interna, ele não o é também na ordem internacional.” E, nesse caso, lembra 

Gouet, seria efetivamente negar valor a grande parte do direito internacional 

universal.
270

 

Em segundo lugar, afirma o discípulo de Duguit que às objeções de que os 

costumes são instáveis por poderem ser modificados por outros e de que bastaria um 

único fato em contrário para o desaparecimento de um dos seus elementos constitutivos, 

deve-se responder que todos os modos de constatação do direito “padecem” desse 

primeiro problema, pois a lei, por exemplo, pode ser ab-rogada por outra lei. Além 

disso, um fato que eventualmente viole o costume não o altera, mas, se estiver de acordo 

com a consciência do grupo, apenas contribui para a constatação de que a regra antiga 

tende a mudar, ou seja, “ele traduz no direito positivo uma evolução do Direito.”
271

  

Consoante dito, de modo parecido, Réglade, Georges Scelles e Louis 

Rolland admitem a existência de costumes, inclusive contrários ao fixado na 

                                                             
269 GOUET, Yvon. La coutume em droit constitutionnel interne et em droit constitutionnel international, 

cit., p. 26. É importante notar que Gouet considera que os fatos repetidos de modo a gerar a regra 
costumeira resultam essencialmente de uma prática do Parlamento, que, por isso, não pode ter valor 

superior à Constituição (“La coutume constitutionnelle, comme la loi ordinaire est inférieure em force à 

loi constitutionnelle rigide”, p. 89. “Une loi em contradiction avec la Constitution rigide, n’a point de 

valeur ni même d’existence juridique. Il em va de même de la coutume constitutionnelle”, p. 96.) No 

entanto, essa teoria não leva em conta a ausência de controle, em direito público francês, da 

constitucionalidade das regras de valor legislativo. Daí porque ela permite, na prática, conferir ao costume 

valor constitucional. BATAILLER, Francine. Le Conseil d’État – Juge Constitutionnel. Paris: LGDJ, 

1966, p.143. 
270

 GOUET, Yvon. La coutume em droit constitutionnel interne et em droit constitutionnel international, 

cit., p. 28-29. 
271 GOUET, Yvon. La coutume em droit constitutionnel interne et em droit constitutionnel international, 
cit., p. 30-31. 
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constituição. Nesse sentido, confira-se a afirmação de Rolland, ao analisar a questão da 

extensão do poder regulamentar do Presidente da República: 

Enfim, o Presidente da República exerce seu poder regulamentar de tempos 

em tempos sobre matéria em que não existe qualquer habilitação legislativa e 

em que não existe lei cuja execução deva ser regulamentada. Nesse caso é 

difícil invocar o artigo 3º, ainda que seja ele o invocado geralmente nos 

decretos em questão. Encontramo-nos, então, simplesmente, na presença de 

um dos costumes constitucionais dentre tantos que existem no nosso direito 
público.272 

Em uma linha de pensamento um pouco distinto, René Capitant assevera a 

importância do costume constitucional, segundo Chevallier, a partir de um ponto de 

vista mais pragmático que teórico.
273

 Como o direito positivo, para Capitant, é o direito 

em vigor, ou seja, aquele efetivamente aplicado e observado (e não apenas o direito 

estabelecido pelo legislador), é possível que uma regra de direito escrita deixe de ser 

aplicada em razão da efetividade de outra, consuetudinária, em sentido diferente. Nesse 

caso, no âmbito constitucional, a conclusão que se impõe é a de que os costumes podem 

revogar normas constitucionais escritas, ainda que rígidas.
274

  

Para tanto, o fundamento exposto por Capitant é de que o costume é o 

conjunto de regras postas diretamente pela nação, enquanto constituinte supremo e 

permanente. São bem esclarecedoras de seu pensamento as seguintes palavras: 

Ora, o que é o costume, senão regras diretamente postas pela nação, não 

escritas, ou melhor, escritas no pensamento e na consciência dos indivíduos 

                                                             
272 “C’est une erreur, croyons-nous, de croire que toutes les règles constitutionnelles fixant et limitant le 

domainde de l’activité des organes constitués soient contenues dans les dispositions fort bréves et 

solvente peu, precises de 1875. Les règles concernant l’organisation de l’État, l’agencement et les 

rapports des pouvoirs publics sont, pour une bonne part, des règles coutumières. Nous voulons dire 

qu’elles correspondent à des usages et à des pratiques bien établis, dont la continuité peut résulter et 

resulte surtout de la répétition de textes votés para les deux Chambres sous forme de lois ordinaires et, 

qu’em outre, le public des gens réfléchis a le sentimento qu’ells s’imposent à tous dans l’État, qu’une 

sanction juridique, em cas d’inobservation, est concevable, voire désirable. Devant ces règles, le 

Parlement doit s’arreter. S’il les viole, la loi qu’il elabore est em somme inconstitutionnelle, au même 
degré que celle qui violerait une disposition écrite de l’une quelconque de nos trois lois de 1875.” 

ROLLAND, Louis. “Le projet du 17 janvier et la question ‘des décrets-lois’”. Revue du Droit Public, 

1924, p. 49-50 e 52. 
273 CHEVALLIER, Jacques. “La coutume et le droit constitutionnel français”, cit., p. 1387. 
274 “En réalité, si une règle écrite cesse d’être appliquée et reconnue, si une autre règle la supplante dans 

l’opinion commune, entraîne l’adhésion des consciences et réussit à se réaliser dans la conduite conforme 

des sujets, il faut bien admettre qu’une règle non écrite s’est substituée à une règle écrite; et si la 

procédure de modification législative était diferente et ne prévoyait que l’intervention expresse du 

législateur, il faudra em conclure simplement que, ne s’étant pas appliquée, elle ne correspond pas 

pleinement au droit positif, mais on ne pourra l’invoquer pour exclure du droit la règle nouvelle, sous 

peine de substituer à la réalité positive la réalité transcendante d’une doctrine”. CAPITANT, René. “Le 
droit constitutionnel non écrit”, cit., p. 2. 
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que compõem o grupo social, conhecidas por essa razão, sem terem sido 
publicadas e obedecidas sem serem impostas? O que é o costume senão a 

consciência e a vontade nacionais? E se a nação é soberana, se ela é o 

constituinte supremo, e se todos os outros poderes são necessariamente 

constituídos por ela, não seria o costume, por meio do qual ela se exprime, a 

base de toda a ordem jurídica? A fonte de toda constituição não é 

costumeira? 

Assim, a força constituinte do costume é apenas um aspecto da soberania 

nacional.275 

Como se vê, a doutrina francesa restou dividida a respeito do valor jurídico 

das práticas estranhas aos textos constitucionais de 1875 e 1946. Todavia, não foi 

apenas sob a vigência dessas Constituições que se manifestaram tais atividades. 

Igualmente, a Constituição de 1958, com seu texto ambíguo e contraditório,
276

 deu 

ensejo a usos institucionalizados nas relações entre os diferentes poderes públicos.    

As transformações ocorridas no contexto político da época são fundamentais 

para se perceber o ambiente em que atuações constitucionais se desenvolveram 

aparentemente em divergência com a Constituição de 1958. Nesse sentido, é importante 

notar que, enquanto – sob as Leis Constitucionais de 1875 – a França viveu um regime 

cuja preponderância do Parlamento ensejou o enfraquecimento do papel do Presidente 

da República, a partir da Vª República, ocorre a inversão desse panorama. Eleito o 

General Charles De Gaulle, muito brevemente se verificou a subalternização do 

Parlamento, com a minimização da ação dos partidos políticos e a conversão do 

Governo em mero executor do pensamento presidencial.
277

  

A preponderância do Chefe de Estado, possibilitada pela ambiguidade do 

texto constitucional (de inspiração gaullista), levou a que a Vª República deixasse o 

parlamentarismo clássico por meio de práticas que conduziram os juristas a reconhecer, 

não sem oposição,
278

 a existência de vários possíveis costumes constitucionais.  

                                                             
275 CAPITANT, René. “La coutume constitutionnelle”. Revue du Droit Public, 1979, p. 968. 
276 Segundo Maurice Duverger, não era possível saber com clareza a natureza do regime político adotado, 

pois nota-se a presença de elementos pertencentes tanto à teoria parlamentar clássica, quanto à forma 

presidencialista. Nesse sentido, o autor afirma que “la Constitution de 1958 laissait un doute à ce sujet par 

ce qu'elle donnait au président des prérogatives inhabituelles – notamment le référendum et l'article 16 - 

qui éloignaient du régime parlementaire classique et rapprochaient plutôt du systeme ‘orléaniste’, où le 

chef de l'État a une autorité réelle, où ses pouvoirs ne sont pas nominaux.” DUVERGER, Maurice. “Le 

pouvoirs du Président”. Le Monde. 30 novembre 1965, p. 5. 
277 CAETANO, Marcello. Manual de ciência política e direito constitucional, cit., p. 115. 
278

 Chevallier afirma que as práticas instauradas sob a Vª República são originais, precisamente naquilo 

em que elas se chocam frontalmente com disposições expressas do texto constitucional. Sob as 

Repúblicas anteriores, segundo ele, se podia sempre encontrar um fundamento textual para as práticas 
contrárias a um artigo constitucional (por exemplo, o enfraquecimento dos poderes do Presidente da 
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As práticas objeto da discussão doutrinária nessa segunda fase delimitada 

por Chevallier referem-se à atuação do Primeiro Ministro apenas como executor das 

políticas governamentais definidas pelo Presidente da República,
279

 à negativa do 

Presidente da República em convocar o Parlamento para uma sessão extraordinária,
280

 

ainda que houvesse a demanda da maioria dos deputados nesse sentido, e, ainda, a 

utilização, em 1962
281

 e 1969, pelo Presidente da República, do procedimento 

legislativo previsto no art. 11 da Constituição para alterá-la (em aparente 

desconsideração ao art. 89 que estabelece o procedimento de reforma constitucional).
282

  

                                                                                                                                                                                   
República sob a IIIª República encontrava uma justificação na existência geral da necessidade de 

chancela ministerial.); doravante (sob a Vª República) isso não é mais possível. CHEVALLIER, Jacques. 

“La coutume el le droit constitutionnel français”, cit., p. 1391.  
279 Os artigos 20 e 21 da Constituição francesa estabelecem, respectivamente, o seguinte: “Le 

Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.”, e, “Le Premier ministre dirige l’action du 

Gouvernement. »  
280 Os artigos 29 e 30 da Constituição francesa estabelecem, respectivamente: “Le Parlement est réunit em 

session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant 

l’Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.”, e, “Hors les cas dans lesquels le Parlement se 

réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la 

République.” 
281 Por lei adotada mediante o referendo de 28 de outubro de 1962, foram modificados os artigos 6º e 7º 

da Constituição de 1958, que regulavam a eleição do Presidente da República. O art. 6º do texto 

originário, que estabelecia que o Presidente da República era eleito “por um colégio eleitoral que 

compreende os membros do Parlamento, os dos conselhos gerais e das assembleias dos territórios do 

ultramar, assim como dos representantes eleitos dos conselhos municipais”. A partir da reforma de 1962 

se estabeleceu o sufrágio universal e direto, e como sistema eleitoral, o escrutínio majoritário em dois 
turnos. DUVERGER, Maurice. Instituciones politicas y derecho constitucional. 5ª ed. Barcelona: Ariel, 

1970, p. 301. 
282 Dispõe o art. 11 da Constituição francesa de 1958: “Le Président de la République, sur proposition du 

Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées 

au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des 

pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique sociale ou environnementale de la 

nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans 

être contraire à la Constituition, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. 

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque 

assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat. 

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un 

cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes 
électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet 

l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an. 

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect 

des dispositions de l’alinéa précedent sont déterminées par une loi organique. 

Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi 

organique, le Président de la République la soumet au référendum. 

Lorsque la proprosition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de 

référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans 

suivant la date du scrutin. 

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la 

République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la 
consultation.” 
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A doutrina nessa fase, segundo Chevallier, é unânime em reconhecer a 

possibilidade de modificações costumeiras ao texto constitucional
283

 e os fundamentos 

teóricos para tanto são idênticos àqueles expostos por Duguit e René Capitant 

anteriormente.
284

 A diferença, nos termos da análise citada, está em que o costume, a 

partir de 1958, retira sua autoridade e, por conseguinte, a legitimidade de seus efeitos, 

da adesão dos governados, uma vez que é essencialmente o resultado da ação conjunta 

do Chefe de Estado e do povo.
285

 

Considerada unânime, a doutrina mencionada – Duverger, Prélot, Vedel – 

foi extraída, por Chevallier, principalmente de artigos de jornal que buscavam analisar 

juridicamente os acontecimentos da época. Assim, para o autor, são fundamentais o 

artigo do Le Monde, publicado em 1965, em que Duverger defende a amplitude dos 

poderes do Presidente da República, mesmo em detrimento do Primeiro Ministro, ,
286

 

bem como o de de Georges Vedel, publicado em 1968, cuja posição hostil aos costumes 

constitucionais parece mudar para admitir a validade até mesmo de um costume 

contrário ao texto escrito, em razão do aval popular concedido a partir da reforma de 

1962.
287

  

André Hauriou, entre os que aceitam os costumes constitucionais, distingue 

“costumes” de “práticas”, considerando que aqueles existem apenas em países onde a 

constituição é essencialmente consuetudinária, como a Grã-Bretanha. As práticas seriam 

                                                                                                                                                                                   
A seu turno, o art. 89 da mesma Constituição estabelece: “L'initiative de la révision de la Constitution 

appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux 

membres du Parlement. 

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième 

alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après 

avoir été approuvée par référendum. 

Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République 

décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès; dans ce cas, le projet de révision n'est 

approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est 

celui de l'Assemblée nationale. 
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du 

territoire. 

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.” 
283 Nessa linha, os autores citados por Chevallier são Maurice Duverger, André Hauriou, Marcel Prélot, 

Georges Vedel principalmente. CHEVALLIER, Jacques. “La coutume et le droit constitutionnel 

français”, cit., p. 1394. 
284 CHEVALLIER, Jacques. “La coutume et le droit constitutionnel français”, cit., p. 1395. 
285 GICQUEL, Jean. Essai sur la pratique de la Vᵉ République: bilan d’un septennat. Paris: LGDJ, 1968, 

p. 39. 
286 DUVERGER, Maurice. “Les pouvoirs du Président”. Le Monde, 30 novembre 1965, p. 5. 
287 VEDEL, Georges. “Le droit, le fait et la coutume”. Le Monde, 26 juillet, 1968. E “Le droit par la 
coutume.” Le Monde, 22-23 décembre 1968. 
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as regras não escritas que podem, além de completar, modificar as normas estabelecidas 

em uma constituição escrita.
288

 Como se vê, ao entender que as práticas alteram normas 

escritas, a distinção feita por Hauriou acaba por se restringir à terminologia. O problema 

para ele estaria em diferençar as admitidas práticas constitucionais, que seriam aquelas 

aceitas pelos diversos poderes públicos interessados, das “violações à Constituição”, 

que, a seu turno, seriam atos de apenas um dos poderes públicos, sobretudo quando 

praticados contra a vontade dos outros poderes interessados.
289

 

Utilizando exemplos que considera demonstração de costumes 

constitucionais na história constitucional francesa, Jean Gicquel afirma que o costume 

desempenha, lado a lado com o texto escrito, o papel de auxiliar  e o de superior, já que 

ele pode ser utilizado tanto para interpretar e complementar a constituição quanto para 

revogar suas normas, substituindo-as. O direito constitucional, portanto, consagra a 

existência não somente de um costume praeter legem, mas também contra legem.
290

 

Interessante mencionar a compreensão de Marcel Prélot sobre o tema. 

Segundo ele, a partir da concepção de que o direito constitucional é aquele efetivamente 

aplicado, constata-se que sua origem é quase sempre mista, pois não existem 

constituições nem plenamente costumeiras, nem exclusivamente escritas. Assim, os 

sistemas constitucionais podem ser quase inteiramente costumeiros, como o da Grã-

Bretanha, por exemplo; sistemas semi-costumeiros, como a Terceira República na 

França; e, finalmente, sistemas subsidiariamente costumeiros, em que as constituições 

detalhadas também “pagam tributo ao costume”.
291

  

Ao contrário, Burdeau, que é mencionado por Chevallier como dos únicos 

autores que resistem à ideia do costume constitucional, realmente rechaça essa solução, 

mas não invoca o significado formal da constituição rígida como forma de estabelecer 

sua superioridade em relação a outros modos de expressão do direito. O que Burdeau 

                                                             
288 HAURIOU, André. GICQUEL, Jean. GÉLARD, Patrice. Derecho constitucional e instituciones 

políticas. 2ª ed. Barcelona: Ariel, 1980, p. 355. 
289 Entre as práticas constitucionais válidas estariam a instituição do Presidente do Conselho sob a 

Constituição de 1875, e a prática dos decretos-lei durante a III e a IV Repúblicas. Ao contrário, seriam 

violações, a negativa de convocação da Assembléia Nacional em sessão extraordinária e a utilização do 

art. 11 da Constituição de 1958 no lugar do art. 89 para modificar o texto constitucional. HAURIOU, 

André. Droit Constitutionnel et institutions politiques. Paris: Montchrestien, 1975, p. 326-327. 
290

 GICQUEL, Jean. Essai sur la pratique de la Vᵉ République: bilan d’un septennat. Paris: LGDJ, 1968, 

p. 32. 
291 PRÉLOT, Marcel. Instituitions Politiques et Droit Constitutionnel. 4ª ed. Paris: Dalloz, 1969, p. 195-
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considera impedir o reconhecimento de costumes no âmbito constitucional é o ”seu 

valor profundo dirigido por uma preocupação política legítima e pelas exigências de 

uma ordem jurídica estável. Sendo a constituição o estatuto do poder, não se reconhece 

aos agentes do exercício desse poder a faculdade de transformá-la sob qualquer 

pretexto.” Isso porque a constituição não tem por objetivo apenas descrever o regime 

em vigor, mas visa garantir a primazia da ideia de direito em determinada 

comunidade.
292

   

Diante da quase unanimidade doutrinária a favor da possibilidade de 

reconhecimento do costume constitucional, inclusive modificando  normas escritas, 

Chevallier assevera que as razões do que ele considera uma “evolução impressionante” 

de posição,
293

 estão relacionadas, principalmente, com a atitude do próprio Presidente 

da República, que não só ratificou tais práticas, mas foi quem as desencadeou. Isso 

porque, escorado no texto constitucional de 1958 que lhe atribui o papel de o guardião 

das instituições, o General De Gaulle, autentificava e garantia que suas atividades 

estavam de acordo com a Constituição. Por outro lado, a instituição da eleição do 

Presidente da República por meio de sufrágio universal, acarretando a mudança 

constitucional através do referendo popular previsto no art. 11, fez com que o 

argumento de René Capitant no sentido de que “a força constituinte do costume é um 

aspecto da soberania nacional” adquirisse ainda mais prestígio.
294

  

Por fim, Chevallier encerra sua análise da doutrina de então, asseverando 

que a noção de costume constitucional serve para habilitar juridicamente práticas 

desprovidas de valor ou mesmo formalmente contrárias à constituição, de modo que o 

fenômeno costumeiro não existe e não tem como vir a existir no direito constitucional 

francês. Assim, conclui que uma observação rigorosa da definição jurídica de costume 

restringe a possibilidade de sua configuração no âmbito constitucional. Isso porque é 

extremamente difícil se estabelecer uma prática durável e constante nesse ramo do 

                                                             
292 BURDEAU, Georges. Traité de science politique. Tome IV. 2ª ed. Paris: LGDJ, 1969, p. 294-295. 
293 Segundo Chevallier, “Devant telles pratiques, surprenantes parce que violant sans aucun doute les 

textes, il peut sembler pour le moins inopportun de parler de coutume constitutionnelle. Or, chose étrange, 
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de la coutume constitutionnelle, les seules discussions portanto désormais sur ses conditions de 

formation. Et ce sont ces mêmes juristes qui, après avoir condamné les diverses violations commises, les 

justifient pour l’avenir par l’idée de coutume constitutionnelle.” Ob. cit., p. 1393. 
294 CHEVALLIER, Jacques. Ob. cit., p. 1396. 
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direito, assim como o sentimento de obrigação jurídica, cuja presença é indispensável é, 

na maior parte dos casos, inexistente.
295

  

Posteriormente, Jean Claude Maestre retomou o assunto, concluindo, 

também ao contrário da doutrina dominante, que não existem costumes constitucionais, 

pois não apenas os elementos constitutivos do costume não se configuram, mas, 

sobretudo, a força obrigatória dos ‘pseudo-costumes’ é inconcebível e 

indemonstrável.
296

 

O debate, no entanto, não teria ainda se encerrado. Em 1974 e em 1977, 

Denis Levy publicou, respectivamente, dois artigos defendendo a existência do costume 

constitucional. No primeiro, a partir de uma definição material desse ramo do direito, 

entende que as suas normas, que são as relativas aos órgãos supremos do Estado e suas 

relações, podem ser encontradas principalmente na constituição escrita, mas também no 

direito não escrito. Para tanto, é necessário partir da ideia de que o direito positivo é 

aquele efetivamente aplicado e, por conseguinte, na realidade constitucional importa 

observar quais são os comportamentos efetivos dos órgãos supremos do Estado. Se as 

práticas não encontrarem apoio na constituição, o jurista deverá decidir se se trata de 

puro fato ou se o comportamento traduz a adoção de uma regra nova, que é aceita 

apesar de contrária ao texto constitucional escrito. Nesse caso, possivelmente se está 

diante de um verdadeiro costume constitucional.
297

  

No segundo artigo, Denis Levy retoma não só o argumento de René 

Capitant quanto ao direito positivo ser aquele efetivamente aplicado, como também sua 

demonstração de que o costume não é a única espécie de direito não escrito. Não 

esconde sua surpresa quanto ao tratamento que a doutrina dá ao assunto: 

É impressionante constatar que, quarenta anos após essa demonstração 

concludente, ainda seja em termos de ‘costume constitucional’ que o 

problema das fontes seja debatido. Tem sido, portanto, arbitrariamente 

limitado porque a doutrina parece não poder justificar as regras não escritas 

senão pelo recurso à ideia de costume.298     

                                                             
295 CHEVALLIER, Jacques. Ob. cit., p. 1398 e segs. 
296 MAESTRE, Jean Claude. “A propos des coutumes et des pratiques constituionnelles: l’utilité des 

constitutions.” Revue du Droit Public, 1973, p. 1280. 
297 LEVY, Denis. “Le role de la coutume et de la jurisprudence dans l’elaboration du droit 

constitutionnel.” Mélanges offerts a Marcel Waline. Tome I. Paris: LGDJ, 1974, p. 41-43. 
298 LEVY, Denis. “De l’idée de coutume constitutionnelle à l’esquisse d’une théorie de sources du droit 

constitutionnel et de leur sanction.” Recueil d’etudes em hommage a Charles Eisenmann. Paris: Editions 
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Nesse sentido, ele reconhece que, entre as práticas até então discutidas, 

existem aquelas que não deveriam mesmo ser consideradas costume constitucional, e 

sim outra espécie de norma não escrita. No entanto, respondendo especialmente a 

Chevallier e Maestre, afirma que os elementos do costume devem ser analisados a partir 

de uma perspectiva diferente daquela do direito privado, já que as circunstâncias e a 

natureza das relações no âmbito constitucional são peculiares.
299

   

Charles Cadoux, para quem a argumentação a favor ou contra uma 

modificação da constituição escrita pelo costume tem necessariamente natureza política, 

admite que o texto constitucional pode ser completado ou interpretado por costumes 

supletivos ou interpretativos, mas considera inaceitável a possibilidade de um costume 

modificativo: “se a opinião é em favor dessa alteração, mais vale então revisar a 

Constituição escrita neste ponto. Será mais regular e... mais claro.”
300

 

Também distanciado no tempo das práticas que suscitaram toda essa 

controvérsia em torno do costume no direito constitucional francês, escreve Pierre 

Pactet, sem se referir especificamente a qualquer uma delas: 

Duas regras permitem resolver as dificuldades suscetíveis de se apresentar 

quanto ao papel das regras costumeiras nos Estados dotados de constituição 

escrita. 

a) Primeira regra: o costume não pode jamais modificar ou ab-rogar uma 

disposição constitucional escrita e precisa. Esta última não perde seu valor 

jurídico mesmo se não for aplicada durante longo período. Se assim não 

fosse, seria possível modificar a constituição sem recorrer ao procedimento 

de revisão que ela institui, o que é evidentemente inaceitável. Seria 
igualmente admitir que as regras do direito constitucional positivo busca sua 

fonte não somente no texto, mas também nas violações repetidas, e, 

finalmente encorajadas, o que não é irrelevante. 

b) Segunda regra: o costume pode, em certas condições, acrescentar algo à 

constituição escrita no caso de silêncio, e, sobretudo, permitir sua 

interpretação no caso de incerteza. Ele é então supletivo ou interpretativo. 

                                                             
299 LEVY, Denis. “De l’idée de coutume constitutionnelle à l’esquisse d’une théorie de sources du droit 

constitutionnel et de leur sanction.” Recueil d’etudes em hommage a Charles Eisenmann. Paris: Editions 
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Mas, mesmo nessas hipóteses, convém ser bastante exigente quanto à 
existência e muito prudente quanto ao valor jurídico do costume. 

Notadamente, é necessário que as condições requeridas para que exista uma 

regra costumeira estejam reunidas, o que supõe que tenha havido precedentes 

suficientes, que eles sejam convergentes e que contem com a adesão de 

todos. Desse modo, se certos precedentes forem infirmados por outros, em 

sentido contrário, o nível da regras costumeira não pode ser atingido e a 

questão se mantém no nível da prática política, ou seja, do fato.301 

 

Atualmente, Philippe Ardant e Bertrand Mathieu asseveram que a questão 

na França tem um interesse prático limitado:“Nem se coloca a respeito do costume 

contra legem. Este seria um ‘monstro jurídico’.” A constituição, assim, só pode ser 

modificada conforme os procedimentos previstos pelo texto de 1958. “De que serviria 

adotar regras complicadas para revisar a constituição se bastassem violações repetidas 

para chegar ao mesmo resultado?”
302

 Como se vê, o quadro doutrinário francês 

demonstra ainda a existência de dificuldades teóricas referentes à rigidez e à hierarquia 

da constituição escrita.
303

  

5.2 – Aspectos Gerais do Costume Constitucional 

A partir da análise da experiência do constitucionalismo francês sobre o 

costume constitucional, pode-se concluir que, com a superveniência do Estado de 

direito do século XIX, que trouxe consigo o nascimento das constituições escritas e o 

culto à lei, enquanto expressão da vontade nacional, houve uma significativa redução do 

prestígio do costume, o que se projetou no pensamento doutrinário a esse respeito.  

Por outro lado, a realidade impôs aos constitucionalistas franceses a 

necessidade de debater a natureza das práticas desenvolvidas à margem dos textos 

constitucionais a partir de 1875, com a conclusão, ao fim do século XX, num sentido 

que parece exacerbar o papel do costume em detrimento de outras espécies de normas 

igualmente não escritas.  

O fato é que os mesmos autores concordam, de maneira geral, quanto aos 

elementos constitutivos da noção de costume, divergem consideravelmente quando se 

                                                             
301

 PACTET, Pierre. Instituitions politiques Droit constitutionnel. 19ª ed. Paris: Dalloz, 2000, p. 68. 
302 ARDANT, Philippe. MATHIEU, Bertrand. Institutions politiques et droit constitutionnel. 23ᵉ édition. 

Paris: LGDJ, 2011, p. 78. 
303 HAMON, Francis. TROPER, Michel. BURDEAU, Georges. Direito constitucional. Cit., p. 48. 



 

 

92 

 

trata de discerni-los na prática, de modo que a imprecisão dos termos e a ausência de 

rigor nas análises empreendidas estão na origem dessa hipertrofia da função do 

costume.
304

 

É verdade que constituições mais enxutas, ou aquelas cuja linguagem 

permite múltiplas interpretações, são mais propensas ao desenvolvimento de costumes e 

práticas na sua efetiva aplicação, mas disso não se pode extrair que todas as práticas 

sejam costumes. Além do mais, não se pode aceitar que o eventual fato de uma 

constituição mal redigida e ambígua seja motivo suficiente para se enquadrar as práticas 

que nela não encontram apoio como costumes.Também não é pela dificuldade de se 

justificar, a partir de normas constitucionais escritas, a efetividade de determinados atos, 

que se poderá concluir pela existência de um costume constitucional. Enfim, não é com 

o argumento de se evitar o abuso que se deve reconhecer o costume, para, desse modo, 

alcançar-se a limitação de sua amplitude.  

Averiguar a existência de costumes constitucionais é missão que deve partir 

não da prática para a teoria, mas o contrário, de modo a serem fixados previamente os 

parâmetros que permitem maior segurança na sua identificação.  Isso porque se, de um 

lado, não se discute a importância das normas não escritas para a vitalidade do sistema 

constitucional, por outro há que se preservar a garantia e a estabilidade alcançadas por 

meio das constituições escritas nos países em que tal situação não ocorreu naturalmente 

como na Inglaterra.  

 

É necessário admitir a realidade dos costumes constitucionais como normas 

dotadas de caráter jurídico, mas, em face da gravidade das consequências dessa 

constatação, é fundamental que a sua configuração efetiva dependa da demonstração 

severa, em cada caso, dos requisitos reconhecidos como elementos da espécie. Afinal, 

há de se lembrar que, se o próprio poder de reforma estabelecido constitucionalmente 

sofre limitações expressas e implícitas, não se poderia admitir o nascimento de um 

costume, revocatório ou não, sem a observação das respectivas condições.  

O rigor que se impõe para a identificação de um verdadeiro costume no 

âmbito constitucional pode levar à conclusão da sua inexistência, até aquele momento, 
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em vários ordenamentos jurídicos. Contudo, dessa ilação circunstancial não deriva a 

impossibilidade definitiva de sua verificação, uma vez que o costume, enquanto fonte-

fato do direito constitucional,
305

 é expressão do poder constituinte difuso,
306

 que se 

encontra latente nos órgãos constituídos competentes para atuar a norma constitucional 

e que a qualquer tempo pode se manifestar.
307

 

5.2.1 – Elementos constitutivos do costume constitucional 

Já foi mencionada a concordância geral da doutrina quanto à definição de 

costume constitucional no sentido de ser uma prática reiterada sob a convicção de sua 

obrigatoriedade.
308

 Da mesma forma, praticamente não há discussão a respeito de seus 

elementos constitutivos: um de natureza material ou objetiva, que é o uso; e outro, de 

natureza imaterial ou psicológica, que é a convicção do caráter jurídico obrigatório 

daquele uso.
309

  

Esses elementos, que de resto coincidem com os requisitos exigidos, em 

regra, para a configuração do costume jurídico geral,
310

 devem ser adaptados à natureza 

das relações no direito constitucional. Isso porque o nascimento do costume nesse ramo 

do direito tem como característica específica a preponderância da intenção sobre o fato, 

e da razão que a justifica a prática sobre sua reiteração.
311

 Além disso, no ambiente em 
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que se desenvolve o costume constitucional, este não tem o caráter anônimo, que é 

típico da regra costumeira no direito privado. Desse modo, consideram-se sempre 

atuações concretas e conhecidas quanto ao autor, o tempo e a intenção política.  

No entanto, mesmo com as necessárias adaptações, oselementos do costume 

precisam estar presentes,  caso contrário, pode-se falar de outra espécie de direito 

constitucional não escrito, mas não de costume.
312

  

a) Uso: repetição, duração, constância e clareza 

Como elemento constitutivo do costume, para que o próprio uso se 

configure, é necessário que quatro condições estejam reunidas: a repetição, a duração, a 

constância e a clareza.
313

  

Diz-se que o hábito começa no primeiro ato. Com efeito, um ato isolado não 

pode ser considerado uso e, na ausência de repetição do comportamento, o primeiro ato 

deixa de ser o primeiro para se tornar o único. Assim, exige-se, para a formação do 

costume, que haja pluralidade de comportamentos, o que é, na verdade, uma das 

características fundamentais do direito consuetudinário. 

Apesar disso, grande parte da doutrina entende que, no caso de matérias 

relacionadas à vida política e, especialmente, nas relações submetidas ao direito 

constitucional, deve-se ser menos exigente, admitindo-se a possibilidade de uma norma 

costumeira ter origem de forma imediata, pela prática de um único ato, desde que este 

se apresente de maneira clara e evidente.
314

  

Desse modo, o elemento de repetição não seria condição de validade da 

norma costumeira, mas tão somente indicativo, de maneira que sua importância estaria 

mais em propiciar a publicidade para que seja possível concluir que a maioria dos 

sujeitos de direito aceitam a regra em questão. Sendo o direito constitucional, em seu 

nível superior, o direito que determina a organização dos poderes públicos e suas 

relações mútuas, não haveria necessidade de um processo lento e repetido. A regra teria 

caráter obrigatório desde que a maioria dos atores da vida política tenha podido 
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conhecê-la, o que não exige mais que um número bem limitado de repetições e, até 

mesmo, em certos casos, uma única aplicação.
315

 

Entretanto, mesmo admitindo que no caso do direito constitucional as 

exigências devam ser adaptadas em face da sua natureza e do número exíguo de 

sujeitos,
316

 não é aceitável a formação do costume a partir de um fato único.
317

 Trata-se 

de um requisito absolutamente necessário para que se possa falar de costume com 

propriedade em qualquer ramo do direito em que se desenvolvam. Isso porque é uma 

contradição admitir a existência de um direito consuetudinário sem costume, ou seja, a 

partir de um único fato.
318

 Assim, o nome que se pode dar ao comportamento  

eventualmente candidato a se tornar um costume é, a princípio, precedente.
319

  

Não é possível, contudo, fixar um número exato de fatos idênticos 

necessários à formação do costume constitucional, pois sendo um produto do meio 

humano social, o precedente gerador do costume pode assumir, por múltiplos motivos, 

características e intensidades variadas, mesmo em se tratando de sujeitos como os 

órgãos do poder, pois estes atuam por meio de pessoas que ali exercem os cargos 

públicos.
320

 

Repetição de comportamentos e costume são conceitos indissoluvelmente 

unidos e vinculados entre si, de modo que, nas situações em que isso não ocorre, seria 

mais correto se falar de direito constitucional não escrito (práticas, convenções etc.), 

uma vez que, na falta da reiteração, não existe o verdadeiro costume.  

                                                             
315 Enquanto Denis Levy afirma a possibilidade de se formar um costume com a prática de um único ato 

e, para confirmar sua posição cita o exemplo da dissolução da Câmara, em 1877, pelo então Presidente da 

República, o Marechal Patrice de Mac Mahon, Marcel Prèlot, em artigo publicado no Le Monde, diz 

exatamente o contrário a respeito do mesmo fato: “L'affirmation que la dissolution malheureuse de 1877 a 

entrainé la paratysie de celle-ci est excessive. L'attitude ultérieure des successeurs de Mac-Mahon n'a pas 

dependu d'une désuétude qui serait passée en coutume impérative, mais d'une disposition de droit positif: 

la nécessité de l’avis conforme du Senat.” LEVY, Denis. “Le role de la coutume et de la jurisprudence 

dans l’elaboration du droit constitutionnel”, cit., p. 43. PRÉLOT, Marcel. “Sur une interprétation 

‘coutumiere’ de l’article 11.” Le Monde, 15 mars 1969, p. 6. 
316 VERGOTTINI, Giuseppe de. Diritto Costituzionale, cit., p. 246.  
317 Georges Vedel, bem como outros juristas que o seguiram, sustentaram que a utilização, em 1962, do 

art. 11 da Constituição francesa para alteração da forma de eleição do Presente da República, mesmo 

sendo um único ato, foi suficiente para criar um costume constitucional em razão da manifestação direta 

da nação e da ausência de contestação quanto à legitimidade do presidente assim eleito. MAESTRE, Jean-

Claude. Ob. cit., p. 1280-1281. Stéphane Rials critica a afirmação de Vedel por entender que ele se coloca 

na perspectiva do elemento psicológico do costume, a opinio iuris, dissimulando assim as necessidades 

objetivas de configuração do elemento material em nome da amplitude nacional e de um animus 

instantâneo. RIALS, Stéphane. Ob. cit., p. 266. 
318 BOBBIO, Norberto. La consuetudine come fatto normativo. Torino: Giappichelli, 2000, p. 59. 
319 BOBBIO, Norberto. “Consuetudine.” Enciclopedia del Diritto. Tomo IX. Giuffré, 1961, p. 428-429. 
320 CARBONE, Carmelo. La consuetudine nel diritto costituzionale. Padova: CEDAM, 1948, p. 33. 
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Com efeito, os autores que admitem a configuração do costume a partir de 

um único ato justificam seu entendimento com exemplos tirados da prática, o que 

parece confirmar o diagnóstico de Carré de Malberg no sentido de que sempre que se 

recorre ao costume para explicar um estado de coisas estabelecido de fato significa que 

tais fatos carecem de base no direito.
321

 

Outra condição para a materialização do uso é a duração. Trata-se da 

exigência do decurso de um período de tempo durante o qual a repetição dos fatos deve 

ocorrer. Quanto a isso também nenhuma determinação prévia é possível. Segundo Jean-

Claude Maestre, tantas são as respostas à pergunta sobre o prazo durante o qual os fatos 

devem se repetir, que, por sua diversidade, equivalem a uma não resposta.
322

 Desse 

modo, igualmente no caso da duração, há que se avaliar concretamente o tempo exigível 

para se considerar firmada uma norma consuetudinária.
 323

  

O certo, entretanto, é que a duração poderá ser tanto menor quanto maior a 

frequência com que os fatos se repitam. Por outro lado, no âmbito constitucional, sendo 

determinados os sujeitos aptos a dar origem ao processo de formação consuetudinária, 

pode ocorrer que um costume demore muitas décadas para se aperfeiçoar. Considerando 

que, nas relações entre os diferentes órgãos situados no vértice da organização 

constitucional, não há normalmente um grande número de ocasiões para que possam 

assumir certos comportamentos, a configuração de uma norma consuetudinária pode 

ocorrer com o decurso de um longo intervalo de tempo, em razão de práticas pouco 

frequentes. 

Ademais, exige-se que o uso seja constante. Isso significa que todos os 

eventos devem ser regulamente seguidos e no mesmo sentido, ou seja, sem interrupção 

                                                             
321 MALBERG, Carré de. Teoría general del Estado, cit., p. 621. 
322 MAESTRE, Jean-Claude. “A propos des coutumes et des pratiques constitutionnelles”, cit., p. 1280. 
323 Marcel Prélot, considerando também que não há como determinar exatamente o lapso de tempo 

necessário para a formação das regras costumeiras em direito constitucional, cita alguns exemplos de 

prazos variados: “La formation des règles de dévolution héréditaire de La Couronne, le passage de La 

desgnatio à la coronatio a demande plus de deux siècles, de 987 à 1223, lorsque Louis VIII ne fut sacré 

qu’à son avènement. La formation du regime parlementaire em Angleterre a dure au moins 150 ans, de 

1689 à 1837, lorsque Victoria à son avènement fut écartée des réunions du Cabinet. Sénat de la IIIᵉ 

République a duré prés de 25 ans, de la retraite, manifestemente inattendue du ministère Tirard (13 mars 

1890) à la démission d’Aristide Briand qui avait remis lui-même Le sort du gourvernement entre lês 

mains des sénateurs (18 mars 1913).” PRÉLOT, Marcel. Les Institutions Politiques et Droit 
Constitutionnel, cit., p. 198. 
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pela prática de atos contrários. “Um fato em sentido contrário coloca o costume em 

dúvida e mais de um o arruína.”
324

 

Com efeito, os fatos repetidos devem ser uniformes e constantes, o que de 

certo modo já está incluído na noção de repetição. Porém, não é a identidade absoluta 

entre os vários atos que se impõe, basta que exista o mesmo princípio diretivo, o que 

permite algumas variações aceitáveis, de modo que permaneça inalterável 

principalmente o fim que se pretende alcançar.
325

  

Não há, necessariamente, descaracterização da constância quando 

comportamentos isolados em sentido contrário sejam identificados.
326

 Também deverão 

ser avaliadas as circunstâncias próprias de cada caso, mas se o uso já é estabelecido por 

longo período objeto de frequente aplicação, alguns casos de inobservância poderão  

nem ser notados ou serão considerados violação à norma, com a possibilidade da 

aplicação de sanção correspondente.
327

   

 

Por fim, para a caracterização do uso, enquanto elemento do costume, é 

necessário que haja clareza nos precedentes. Assim, os fatos que se sucedem, além de 

uniformes, não podem ser passíveis de interpretações diversas ou ambiguidades, 

inclusive para possibilitar o aperfeiçoamento da constância que exige, no mínimo, a 

identidade de fins.
328

  

Tudo isso mostra que a valoração necessária para que seja apropriado falar 

de costume é relativa e dependente do ambiente social de que se trate, da natureza das 

situações e da maior ou menor frequência das ocasiões em que ocorrem. Todavia, em 

que pese ao fato de que, nos costumes constitucionais, as relações tendentes a 

estabelecer o uso se dão entre os mais altos dignatários e, portanto, são facilmente 

conhecidas desde os primeiros momentos em que se estabelecem, não se pode, por esse 

motivo, ser flexível na exigência da verificação de todos os elementos para que se 

                                                             
324 PRÉLOT, Marcel. Les Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, cit., p. 198. 
325 Essa questão do fim que se pretende alcançar foi desenvolvida, no sentido que aqui interessa, por 

Costantino Mortati, ao estabelecer que o ato jurídico nunca pode estar determinado por uma vontade 

subjetiva, mas por uma vontade organizativa que tem como objetivo a realização de um fim. MORTATI, 

Cotantino. La constitución en sentido material, cit., p. XXV. 
326 “Il carattere della costanza dell’uso vale a stabilire che la ripetizione dei comportamenti uniformi deve 

essere contiua, cioè tale da non presentare interrzioni di rilievo.” PIZZORUSSO, Alessandro. Ob. cit., p. 

357. BOBBIO, Norberto. “Consuetudine.” Enciclopedia del Diritto, cit. p. 428. 
327 PIZZORUSSO, Alessandro. Ob. cit., p. 358. 
328 PRÉLOT, Marcel. Ob. cit., p. 198-199. RIALS, Stéphane. Ob.cit. p. 266.  
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configure o costume de maneira válida e  produza os efeitos jurídicos que lhe são 

inerentes.  

b) Opinio iuris 

Visto que o uso, para se aperfeiçoar como elemento material do costume, 

demanda a identificação de uma prática repetida por algum tempo, com clareza e 

constância, necessário analisar o critério pelo qual se passa a considerar jurídico o 

costume. A maior parte da doutrina entende que é a opinio iuris o requisito 

indispensável à juridicidade da regra costumeira e à sua distinção das meras práticas 

políticas e convenções. 

Antes de mais nada, no entanto, é importante assentar quem são os sujeitos 

do direito constitucional consuetudinário. É pacífico na doutrina que o costume 

constitucional só pode se formar nas relações recíprocas entre os órgãos constitucionais 

do Estado, o que exclui a generalidade dos cidadãos.
329

 Assim, os sujeitos considerados 

aptos a desenvolver práticas que levam à formação do costume são apenas os órgãos 

constitucionais competentes para atuar a norma constitucional.
330

 Tais órgãos podem 

variar conforme o ordenamento jurídico-constitucional de cada Estado, mas há consenso 

de que são os poderes públicos previstos pelo texto da constituição,
331

 já que se 

encontram na posição de aplicar grande número de preceitos constitucionais, assim 

como de executar concretamente os atos da vida política do Estado.
332

 Nesse sentido, é 

ilustrativa a seguinte afirmação de Duguit: 

                                                             
329 Entre muitos, CARBONE, Carmelo. La consuetudine nel diritto costituzionale. Padova: CEDAM, 

1948, p. 33 e seguintes.  GIROLA, Carlo. “Le consuetudini costituzionali”. Recueil d'étude en' honneur 

de Francois Gény. T. 1. Paris: Sirey, 1934, p. 13. 
330 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da constituição: mutações 

constitucionais e mutações inconstitucionais. São Paulo: Max Limonad, 1986, p. 187. 
331 CHEVALLIER, Jacques. “La coutume et le droit constitutionnel français”, cit., p. 1378. 
332 GONZALEZ TREVIJANO, Pedro Jose. La costumbre em derecho constitucional. Madrid: 

Publicaciones del Congreso de los Diputados, 1989, p. 393. VERGOTTINI, Giuseppe. Ob. cit. p. 245. 

Carlo Girola afirma que os órgãos constitucionais ou imediatos do Estado são aqueles que, pela natureza 
da sua atividade, são completamente autônomos e independentes, subtraindo-se, portanto a qualquer 

injunção de outro órgão, e, além disso, na hierarquia do Estado, constituem-se como órgãos essenciais ao 

exercício e à realização do poder supremo de comando. Com essas características o autor indica, na Itália, 

os órgãos do poder executivo e legislativo. Quanto aos juízes, igualmente considerados órgãos imediatos, 

detentores de autonomia e independência, Girola ressalva que “Tutto il campo próprio della funzione 

giurisdizionale e potere al formasi di um diritto consuetudinário. I rapporti, poi, fra potere giurisdizionale 

e potere legislativo e potere giurisdizionale e potere executivo sono rapporti di separazione; interferenze 

non sono possibili e quindi ogni ragione di dubblio viene meno. E’ vero che il giudice può applicare una 

norma consuetudinaria per dati rapporti; ma ciò solo nei casi in cui la legge glie lo consente. Il che prova, 

appunto, che il potere giurisdizionale, a differenza degli altri poteri, come vedremo, non può essere 

obbligato da uma qualsiasi manifestazione di volontá dello Stato (tale potrebbe essere per ipotesi la norma 
consuetudinaria). Dunque, é chiaro, che um atto di volontá della Stato, può vincolare il potere 
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No campo do direito público o caráter construtivo do costume é evidente. 
Trata-se da prática que surge exclusivamente pela atuação dos agentes 

públicos e que constitui o uso gerador da regra técnica. É a partir do hábito 

desenvolvido pelos detentores da força pública de agir desta ou daquela 

maneira que eles mesmos se consideram obrigados a continuar a proceder 

conforme suas ações anteriores. Pode-se falar aqui de consciência popular? Já 

que a massa de indivíduos não intervém, mas apenas um pequeno grupo de 

detentores do poder: os governantes ou seus agentes? O procedimento por 

eles empregado se torna pouco a pouco uma regra de direito por ser conforme 

à solidariedade nacional e à justiça.333 

Pois bem, partindo do costume jurídico em geral, a exigência do 

consentimento dos sujeitos envolvidos na sua elaboração, ou seja, a expressão de 

vontade tácita, sempre foi tida como a forma pela qual se atribui caráter jurídico 

obrigatório aos atos usualmente praticados.
334

 Assim, no estudo da noção de costume 

jurídico, aparece, ao lado do elemento material, um requisito interno ou psicológico, que 

se apresenta como componente essencial da fonte consuetudinária de direito e que se 

denomina de modos diferentes, como opinio iuris, opinio necessitatis, opinio iuris atque 

necessitatis, opinio iuris seu necessitatis e opinio iuris aut necessitatis.
335

 

Deixando de lado questões terminológicas, são duas as funções atribuídas à 

opinio iuris, como elemento constitutivo do costume: de um lado serve para explicar o 

valor vinculante da regra, de modo que, sendo o uso acompanhado da convicção de que 

se trata de uma obrigação jurídica, pode-se considerar formada a norma 

consuetudinária; por outro, é utilizada para diferenciar as normas jurídicas 

consuetudinárias daquelas que não o são. 

Entretanto, a falta de um conceito universal do que se entende por opinio 

iuris, a pluralidade de significados, a inexistência de um conteúdo unívoco do elemento 

subjetivo como conformador das regras jurídicas consuetudinárias,
336

 além das 

                                                                                                                                                                                   
giurisdizionale solo ed in quanto tale atto trovi la sua concreta espressione nella legge”. GIROLA, Carlo. 

Ob. cit., p. 14. No mesmo sentido encontra-se Quiroga Lavié: “Pero quando la costumbre constitucional 
es producida por los órganos públicos, sólo lo hacen los poderes políticos (legislativo y ejecutivo); el 

poder judicial no crea costumbre constitucional. QUIROGA LAVIÉ, Humberto. Derecho constitucional. 

3ª edición. Buenos Aries: Depalma, 1993, p. 72-73. 
333 DUGUIT, León. Traité de Droit Constitutionnel. Troisième Édition. Tome I. Paris: Ancienne Librairie 

Fontemoing & Cie., Éditeurs, 1927, p. 159. 
334 Uma detalhada exposição histórica acerca do requisito psicológico do costume em STOLFI, Nicola. 

Diritto Civile. T. I, Turín: UTET, 1919, p. 125-126.  
335 Sobre a ambiguidade da expressão, ver BOBBIO, Norberto. La consuetudine come fato normativo, 

cit., p. 52-57. 
336 Gonzalez Trevijano arrola pelo menos 40 significados propostos por diferentes doutrinadores sobre o 

significado da expressão opinio iuris. GONZALEZ TREVIJANO, Pedro José. La costumbre em derecho 
constitucional, cit., p. 117-121. 
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múltiplas críticas de que tem sido objeto esse confuso requisito, levam a que se 

estabeleça uma controvérsia sobre a sua necessidade para a formação do costume.
337

  

 Entre muitos outros, entendendo imprescindível a opinio iuris, afirma 

Giuseppe Ferrari que o costume é produto dos dois requisitos (material e subjetivo).
338

 

Nessa mesma linha, Vezio Crisafulli assevera que, ausente a opinio iuris na repetição 

dos comportamentos desenvolvidos pelos órgãos constitucionais, esses poderão ser 

práticas sociais ou normas de correção constitucional, mas não um verdadeiro costume, 

fonte de direito objetivo.
339

  

O fato é que, na doutrina especificamente constitucional, não se encontram 

estudos aprofundados sobre esse requisito do costume em geral, que passou a ser 

considerado também requisito do costume constitucional. Salvo a análise elaborada por 

Gonzalez Trevijano, o tema no âmbito constitucional parece reproduzir a discussão 

geral, sem maiores considerações específicas.   

Quanto a esse último autor, após descrever longamente as concepções 

doutrinárias clássicas no campo do direito privado e da teoria geral do direito, bem 

como suas matizações e novos aportes, conclui, com Bobbio, que a opinio iuris não 

pode ser o critério definidor da juridicidade das normas consuetudinárias, inclusive 

constitucionais.
340

 

Segundo Bobbio, quando a doutrina exige que os atos gozem da opinio iuris 

necessitatis para se admitir falar em normas consuetudinárias de natureza jurídica,  

entende-se que cada um dos sujeitos deve concluir o ato formativo do costume com a 

convicção, a crença, o sentimento ou a consciência de que seja comportamento 

obrigatório por ser conforme a uma norma jurídica. Isso significa que a norma 

consuetudinária pressupõe a preexistência de uma regra jurídica na convicção de quem a 

                                                             
337 GONZALEZ TREVIJANO, Pedro José. La costumbre em derecho constitucional, cit., p. 149 e 
seguintes. ESPOSITO, Carlo. “Consuetudine (Diritto Costituzionale).” Enciclopedia del Diritto. T. IX. . 

Milán: Giuffré, 1961, p. 461. 
338 FERRARI, Giuseppe. Introduzione ad uno Studio sul diritto pubblico consuetudinario. Milano: 

Giuffré, 1950, p. 58. 
339 CRISAFULLI, Vezio. Lezione di Diritto Costituzionale. Padova: CEDAM, 1993, p. 188. MAESTRE, 

Jean-Claude. Ob. cit., p. 1281. GIROLA, Carlo. Ob. cit., p. 75. Segundo Lavagna, “la consuetudine è ogni 

comportamento uniforme e costante (di durata relativa) atto ad esprimere la convinzione delle collettività 

interessate (e non solo di coloro che assumono tale comportamento) che il particolare modo dia gire, in 

cui il comportamento si sostanzia, sia conseguenza di uma necessità giuridica (opinio juris ac/seu 

necessitatis).” LAVAGNA, Carlo. Istituzioni di diritto pubblico. Quinta edizione. Torino: UTET, 1982, p. 

152.  
340 GONZALEZ TREVIJANO, Pedro José. La costumbre em derecho constitucional, cit., p. 360-361. 
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cumpre, de modo que se forma um círculo vicioso: “de um lado se considera a opinio 

como elemento constitutivo da norma consuetudinária, ou seja, um pressuposto 

necessário da obrigatoriedade; de outro, se define a opinio como convicção de 

submeter-se a uma norma jurídica, ou seja, a opinio pressupõe uma obrigação 

preexistente.” Como consequência, a introdução desse elemento na definição do 

costume ou  leva ao absurdo de fundamentar todo o direito consuetudinário em um erro, 

ou conduz à contradição de conceber o costume como formador de um direito que, vice-

versa, já deve existir. A superação do círculo vicioso exige, segundo Bobbio, a exclusão 

da opinio iuris da definição das regras consuetudinárias. O outro argumento crítico de 

Bobbio em relação à opinio diz com a dificuldade probatória do elemento psicológico, 

cuja natureza é interna.
 341

 

c) O Fundamento da Juridicidade do Costume Constitucional 

A questão relativa à opinio iuris, apresentada como elemento constitutivo do 

costume e discriminador da sua juridicidade, remete ao assunto já abordado no primeiro 

capítulo deste trabalho, qual seja, os critérios para se reconhecer a juridicidade das 

normas em geral e, especificamente, das normas não escritas. Neste ponto da análise, 

então, busca-se dar resposta à mesma questão, tendo em conta agora as regras de caráter 

consuetudinário constitucional. 

Como se percebe da doutrina tradicional, a solução é a existência da opinio 

iuris, que, enquanto elemento constitutivo do direito consuetudinário, desempenharia 

dois papéis: como convicção da juridicidade da norma, seria utilizada para diferençar as 

práticas de caráter jurídico daquelas que poderiam muito bem ser denominadas usos ou 

meras práticas sociais; e, por outro lado, serviria para explicar a força vinculante de uma 

norma costumeira, já que, constatado o uso, se ele estiver acompanhado da mencionada 

convicção, restaria estabelecida a norma jurídica.
342

  

Porém, a definição do caráter jurídico da norma a partir da opinio iuris, 

além de acarretar o problema do círculo vicioso apontado por Bobbio, parece deixar em 

aberto outro problema, anterior, que é o de individualizar o critério pelo qual se 

                                                             
341 O elemento psicológico resta, portanto, erradicado da formação do direito consuetudinário, podendo, 

todavia, ser observado no processo de conservação da norma. Contudo, mesmo aí, a opinio não é o 

fundamento da juridicidade, mas simples consequência da obrigatoriedade jurídica do costume, que surge 

não de particulares atos individuais, mas da norma geral. BOBBIO, Norberto. La consuetudine come fatto 

normativo, cit., p. 57-60. 
342 ZAGREBELSKY, Gustavo. Sulla consuetudine costituzionale nella teoria delle fonti del diritto. 
Torino: UTET, 1970, p. 102. 
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fundamenta a juridicidade do próprio direito (e especialmente do direito não escrito).
343

 

Pelo que, afirmar que a validade de uma norma pode depender da compreensão 

subjetiva que o sujeito, ou mesmo a comunidade, tenham a respeito de sua juridicidade,  

só é admissível se se adotar uma teoria psicologista acerca da origem do direito.
344

 

Cumpre lembrar o que já se declarou no primeiro capítulo sobre o caráter 

zetético da definição dos conceitos de direito e de norma. Por esse motivo, apesar de se 

reconhecer que são questões abertas, típicas da filosófica jurídica, adota-se aqui o 

conhecido conceito de direito a partir do ponto de vista do ordenamento jurídico e o 

critério definidor da juridicidade das normas como o pertencimento a esse ordenamento,  

nos termos expressos, por exemplo, em Bobbio.  

A compreensão  do direito a partir dessa  perspectiva, como visto, descarta a 

análise das normas de maneira isolada, de modo que o enfoque mais adequado busca a 

solução do problema da sua juridicidade tendo em vista o sistema como um todo. Por 

esse motivo, não se encontrará o pretendido caráter jurídico das normas 

consuetudinárias na opinio iuris, já que, para se identificar esse elemento, seria 

necessária uma averiguação de cada norma singularmente considerada.  

Assim como as demais normas, o costume se converte em fonte jurídica 

quando passa a pertencer a um ordenamento jurídico, o que ocorre pela sua instituição 

como fonte produtora de direito por outra norma, denominada norma sobre produção 

                                                             
343 Nesse sentido, afirma Zagrebelsky que “Non v’è dubbio, a mio modo di vedere, che la teoria che pone 

a fondamento della giuridicità della consuetudine l’opinio iuris senza assumersi l’onere di precisare a 

quali nozioni di diritto ci si voglia riferire sai, in fondo, um modo di aggirare senza compromettersi il 

problema che invece si pretenderebbe di risolvere, cioè quello della individuazione del critério di 

giuridicità della consuetudine. L’affermazione: è giuridica la norma assistita dall’opinio iuris (intesa 

come credenza di giuridicidtà), appare in sè e per sè priva di significato, quando si osservi, come ormai 
dovrebbe essere chiaro, che affermare la giuridicità di uma norma altro non significa se non affermare che 

essa è ritenuta giuridica, la giuridicità resultando da um certo modo di considerar ela norma e no in um 

carattere obiettivamente sussistente della norma stessa. Se così è, resulta allora vero che l’affermazione 

poco sopra riportata: è giuridica la norma assistita dalla opinio iuris, altro non può significare che questa 

affermazione tautologica ed inutile: è ritenuta giuridica la norma che è ritenuta giuridica.” 

ZAGREBELSKY, Gustavo. Sulla consuetudine costituzionale nella teoria delle fonti del diritto. Torino: 

UTET, 1970, p. 115. 
344 BOBBIO, Norberto. “Consuetudine (Teoria Generale)”. Enciclopedia del Diritto, T. IX, cit., p. 431. O 

autor anota que mesmo depois de a teoria psicologista do direito ter caído em descrédito a partir da 

prevalência do positivismo jurídico, ainda assim o requisito da opinio iuris é frequentemente submetido a 

crítica, e, enquanto continua a ser acolhido pela jurisprudência, é visto com desconfiança por parte da 
doutrina. 
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jurídica, a qual estabelece os requisitos de validade daquela e pode estar  expressa tanto 

na constituição quanto nas leis infraconstitucionais.
345

 

Contudo, já se viu que a inexistência de norma que pré-estabeleça o costume 

como fonte normativa em determinado ordenamento jurídico não impede seu 

reconhecimento e aplicação pelos órgãos competentes.  Essa compreensão é autorizada 

a partir da perspectiva da doutrina italiana das fontes extra ordinem, como categoria 

distinta das fontes normativas formalmente reconhecidas pelo ordenamento e cujo 

fundamento é o princípio da efetividade.
346

 

Trata-se, portanto, daquelas normas jurídicas que não podem ser 

reconduzidas às chamadas normas sobre produção do direito ou à própria constituição 

enquanto norma das fontes formais. Nessa linha, é o princípio da efetividade que 

justifica as fontes extra ordinem como fontes sempre efetivas.
347

  

Especificamente quanto às normas constitucionais, o fundamento jurídico 

dos comportamentos dos órgãos do poder criadores de verdadeiras normas jurídicas 

consuetudinárias não está na convicção que os seus dignitários tenham da existência de 

uma regra jurídica (opinio iuris). O que basta para a formação do costume 

constitucional é a reiteração dos atos como condutas consideradas dignas de repetição 

pelos sujeitos que as seguem.  

Essa prática, contudo, para ser reconhecida como jurídica, segundo o 

critério apontado, deve pertencer a um determinado ordenamento jurídico. O 

pertencimento, ou seja, o caráter jurídico, é a nota diferencial entre as simples práticas 

ou usos e as normas consuetudinárias.  

Desse modo, pode-se dizer que existe uma norma consuetudinária 

juridicamente válida quando há  norma expressa na constituição admitindo o costume 

como fonte do direito no respectivo ordenamento. Porém, ainda que não exista tal 

previsão é possível reconhecer a validade da norma consuetudinária, a partir da 

perspecitva das fontes extra ordinem, desde que sejam efetivas e respeitadas as práticas 

e comportamentos em questão.  

                                                             
345 No caso dos costumes constitucionais, a norma sobre produção jurídica que os institucionaliza como 

fonte, se houver, deve estar prevista necessariamente na constituição. 
346

 PIZZORUSSO, Alessandro. Delle fonti del diritto, cit., p. 540 e seguintes. 
347 PIZZORUSSO, Alessandro. Ob. cit., p. 540. CRISAFULLI, Vezio. Lezioni di Diritto Costituzionale, 

cit., p. 192-194. ZAGREBELSKY, Gustavo. Manuale di Diritto Costituzionale. Il sistema dell fonti del 
diritto. Torino: UTET, 1984, p. 259 e seguintes.  
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Trata-se, como visto, do retorno ao princípio da efetividade como via de 

inserção da norma consuetudinária no ordenamento jurídico. Nesse sentido, afirma 

Santiago Nino que, “para que norma consuetudinária seja ao mesmo tempo uma norma 

jurídica, ela deve fazer parte de um sistema jurídico, isto é, tem que ser reconhecida 

pelos órgãos primários do sistema.” 
348

 Ou seja, “ser reconhecida pelos órgãos primários 

do sistema” nada mais é que a efetividade: a aplicação e a aceitação da norma visada 

por esses órgãos.  

Concluindo, a definição da juridicidade da norma a partir da perspectiva do 

ordenamento jurídico parece mesmo excluir a opinio iuris desse papel. Ao criticar a 

doutrina que apoia a juridicidade do costume nesse fundamento, Carmelo Cabone 

assevera que “os órgãos constitucionais, ao darem origem a um costume, não querem 

uma norma, mas agem do modo sugerido por uma necessidade de direito. O fato de que 

o costume seja posto por um órgão constitucional não basta para se considerar que a 

vontade do Estado surgiu daí.”
349

 

Isso não implica, porém, a erradicação absoluta da presença de um elemento 

valorativo, subjetivo ou espiritual nas normas consuetudinárias. Esse elemento não é o 

critério diferenciador do direito consuetudinário e não é exclusivo dele, pois os simples 

usos sociais são obrigatórios se se pensar em uma situação na qual o próprio uso indica 

uma determinada conduta que os membros de uma comunidade esperam dos demais.  

Nesse sentido, não se nega que, no surgimento das regras jurídicas 

consuetudinárias, possa ter ocorrido a influência de crenças subjetivas acerca da 

conveniência ou até da juridicidade do comportamento. O que se recusa é a relevância 

atribuída tradicionalmente às motivações subjetivas como se constituíssem o grande 

diferencial do verdadeiro direito consuetudinário. Isso porque, como se viu, do ponto de 

vista do ordenamento jurídico como um todo, tais motivações são indiferentes à 

verdadeira juridicidade das normas jurídicas,
350

além de serem praticamente 

indemonstráveis.
351

 

                                                             
348 NINO, Carlos Santiago. Introdução à análise do direito, cit., p. 176. 
349 “Ma questa dottrina erra quando equipara la consuetudine ad um atto di volontà. La consuetudine non 

è um derivato della volontà bensì della convinzione giuridica, che è qualcosa che domina e vincola la 

volontà.” CARBONE, Carmelo. La consuetudine nel diritto costituzionale. Padova: CEDAM, 1948, p. 

66. 
350 GONZALEZ TREVIJANO, Pedro José. La costumbre en derecho constitucional, cit., p. 163 
351 CHEVALLIER, Jacques. “La coutume et le droit constitutionnel français,” cit., p. 1406-1408. Com 
razão questiona Chevallier: “Comment savoir concrètement si les organs constitutionnels observant une 
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5.2.2. Tipos de costume  

Presentes os requisitos necessários à configuração do costume, impõe-se 

admitir que se trata de uma solução adequada para a contradição constante entre as 

exigências de estabilidade e renovação em que se encontra o direito e, em especial, o 

direito constitucional. Por meio das normas consuetudinárias, é possível evitar 

alterações constitucionais frequentes e, por outro lado, permitir a adaptação das regras 

de direito à pressão dos fatos.
352

  

Diante dessa realidade, são numerosos os autores, cujos motivos variam, 

que admitem a existência do costume a complementar a constituição. Jorge Miranda 

arrola as seguintes razões que justificam a presença dos costumes constitucionais nos 

ordenamentos jurídicos em geral: 

porque, por exemplo, o Direito constitucional se não reduza às normas 

escritas, à ‘normalidade normada juridicamente’; ou porque o costume dê 

este ou aquele caráter e tom ao Direito constitucional e se manifeste, de modo 

especial, no exercício das funções próprias do regime político pelos órgãos 

do Estado; ou porque o costume exerça uma função supletiva, admitida 

tacitamente pelo legislador constituinte; ou porque ele se afirme, com 

efectividade nas crises do ordenamento, permita confirmar a vigência de 

regras sobre produção jurídica, elimine lacunas constitucionais ou contribua 
para a estabilização dos princípios do ordenamento; ou porque mais 

frequentes que as revisões constitucionais sejam as mutações operadas por 

transformações da realidade de configuração do poder político, da estrutura 

social e do equilíbrio de interesses; ou porque seja a própria rigidez de certas 

Constituições que dê azo a costumes constitucionais; ou porque, a par da 

Constituição escrita, se desenvolva uma Constituição não escrita, enformada 

por princípios constitucionais fundamentais ou por regras consuetudinárias; 

ou porque o parâmetro da constitucionalidade deva ser tomado em face da 

experiência jurídica concreta; ou porque a insuficiência ou a indeterminação 

de uma pré-objectivação normativa obrigue a recorrer à prática ou a uma 

                                                                                                                                                                                   
pratique pour des motifs d’opportunité politique, ou pour des motifs purement juridiques? Il s’agit là 
d’une appreciation subjective, éminemment delicate.” Para demonstrar a dificuldade de se identificar o 

sentimento de obrigação jurídica no âmbito constitucional, o autor cita exemplos da experiência 

constitucional francesa em que se pode duvidar da existência mesma desse sentimento nos participantes 

do jogo político: “Sous la Vᵉ République, Le Général de Gaulle a été l’um des seuls à croire em la 

régularité constitutionnelle des diverses inflexions introduites par la pratique, mais s’ils a estime que le 

Président de la République, ‘garant du destin de la France’, est par conséquent charge de lourds devoirs et 

dispose de pouvoirs étendus, Il est un peu abusif de penser que l’usage des articles 29 et 11 par exemple 

ait répondu à un sentiment d’obligation juridique: chacun sait qu’une motion de censure risquait d’être 

votée em 1960 sur la politique agricole, et que l’hostilité du Sénat paralysait les projets de reforme 

constitutionnelle de 1962 et de 1969.”  
352 LAFERRIÈRE, Julien. “La coutume constitutionnelle: son role et sa valeur en France”. Revue du Droit 
Public, 1944, p. 21 e 23. 
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constituinte pela determinação pela prática; ou porque o costume decorra da 
própria necessidade de aplicação da Constituição.353 

Como se vê, o debate não gira mais em torno da existência dos costumes 

constitucionais. O ponto mais sensível atualmente diz com o status desses costumes e 

com a admissibilidade dos costumes contra constitutionem nos sistemas de constituição 

rígida.
354

 Fazendo uma distinção entre maximalistas e minimalistas, Stéphane Rials 

relaciona os autores franceses que reconhecem o papel do costume na ordem 

constitucional. No conjunto dos minimalistas, estão aqueles que admitem apenas a 

existência dos costumes praeter constitutionem, sendo, portanto, reservado o título de 

maximalistas àqueles que aceitam a possiblidade dos costumes contra constitutionem.
355

 

Na doutrina portuguesa, é esse o sentido que se pode extrair da afirmação de 

Canotilho, que inclusive discute o valor dos tipos de costume em relação à constituição 

escrita: 

A admitir-se um direito constitucional não escrito, no qual se integre o direito 

consuetudinário, este apenas poderá ser um costume secundum 

constitutionem. Ponto discutível é o de saber se o costume secundum 

constitutionem tem valor supra legislativo, de forma a poder considerar-se 

como parâmetro constitucional para o juízo da constitucionalidade. Ao 

costume deve ser atribuída uma função de integração ou complementação do 
direito constitucional.356 

Contudo, a partir da perspectiva global do ordenamento jurídico, aceita a 

efetividade como fator de juridicidade, “reconhecida ainda a interpenetração de norma e 

realidade constitucional,”o lugar do costume no direito constitucional “haverá de ser o 

que resultar da sua capacidade para conformar situações de vida – neste caso, situações 

de vida política, situações constitucionalmente significativas”.
357

 

Diante dessa realidade, a doutrina, inclusive a constitucionalista, reconhece 

três categorias de costumes: o costume secundum constitutionem, o costume praeter 

constitutionem e o costume contra constitutionem.  

                                                             
353 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional, cit., p. 115-116. 
354 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da constituição: mutações 

constitucionais e mutações inconstitucionais. São Paulo: Max Limonad, 1986, p. 183. 
355 Segundo o autor, os maximalistas seriam pouco numerosos e teriam como principal representante 

León Duguit. RIALS, Stéphane. “Réflexions sur la notion du coutume constitutionnelle”, cit., p. 268.  
356 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4ª ed. Coimbra: 

Almedina, 2000.  
357 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional, cit., p. 118. 
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Fala-se de costume interpretativo, ou secundum constitutionem, quando há 

no texto constitucional qualquer ambiguidade que o costume venha a esclarecer. Em 

princípio, a interpretação costumeira não contradiz a norma escrita; apenas a 

desenvolve. Por outro lado, diz-se que o costume é supletivo ou praeter constitutionem 

se a constituição é omissa em algum ponto e o costume surge para completá-la. Essa 

circurnstância ocorre quase sempre quando a constituição é do tipo resumida. E, 

finalmente, o costume é contrário à constituição ou contra constitutionem, quando 

contradiz a regra constitucional escrita.  

Há certa discussão quanto à autonomia ou à utilidade de um costume 

secundum constitutionem ou interpretativo. Isso porque, sendo mera interpretação da 

constituição, não faria mais que confirmar o texto escrito.
358

  Nesse sentido, assevera 

Rials que “se a interpretação se confunde, por uma ficção necessária, com o ato 

interpretado, então, o pretendido costume interpretativo não tem existência fora da 

constituição formal.”
359

Assim, não existiria um verdadeiro costume, “mas um elemento 

lógico, histórico ou sociológico do procedimento interpretativo”.
360

 

.  

Considerando possível a existência autônoma do costume interpretativo, 

haverá, segundo Jorge Miranda, “costume constitucional verdadeiro e próprio, contanto 

que o comando constitucional seja cumprido não por mera força da sua inserção na 

Constituição formal, mas por força dessas mesmas práticas tidas por obrigatórias; e é na 

medida em que a norma acatada efetivamente se desprende, de certo modo, da 

Constituição formal, que pode haver relevância do costume.”
361

 

Na função interpretativa, portanto, o costume constitucional fixa, amplia ou 

restringe o significado da Constituição, e atua a partir de uma “norma constitucional 

imperfeita, imprecisa, genérica, contendo conceitos que admitem mais de um 

                                                             
358 LEVY, Denis. “De l’idée de coutume constitutionnelle a l’esquisse d’une théorie des sources du droit 

constitutionnel et de leur sanction”, cit., p. 82. 
359 RIALS, Stéphane. “Réflexions sur la notion de coutume constitutionnelle”, cit., p. 266. 
360 FERRARI, Giuseppe. Introduzione ad uno studio sul diritto pubblico consuetudinário. Milano: 

Giuffré, 1950, p. 126. Sob outro ponto de vista, Carmelo Carbone considera que a diferença entre 

costume introdutivo e interpretativo está mais na sua origem que no seu conteúdo. Um e outro se 

equivalem por introduzirem uma norma de direito. Diante disso, o autor reúne ambos na mesma categoria 

– a do costume introdutivo –, pois, ao interpretar uma norma escrita, o costume secundum legem cria um 

preceito jurídico. CARBONE, Carmelo. La consuetudine nel diritto costituzionale, cit., p. 69. 
361 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional, cit., p. 119-120. 
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sentido.”
362

 Nesse sentido, Anna Cândida da Cunha Ferraz define o costume 

interpretativo como aquele que se forma para embasar interpretação de uma norma 

escrita, considerando-se relevante o trabalho por ele desenvolvido para criar preceitos 

novos.
363

 

Apesar da controvérsia, alguns são os exemplos citados pela doutrina de 

normas consuetudinárias secundum constitutionem. No que toca ao direito 

constitucional italiano, Biscaretti di Ruffia indica como caso dessa espécie de costumes  

a interpretação do art. 64 da Constituição no sentido de que a maioria dos integrantes 

das câmaras, exigida para as deliberações, pode ser alcançada, a partir do disposto nas 

normas contidas nos regulamentos internos das casas, subtraindo-se do conjunto dos 

parlamentares aqueles que estejam legitimamente ausentes (em razão de licença ou em 

missões oficiais).
364

 Igualmente seriam evidências de uma construção costumeira sob a 

vigente Constituição italiana os diferentes valores atribuídos ao longo dos anos à 

exigência de chancela ministerial aos atos do Presidente da República. Na aplicação da 

mesma norma, sedimentou-se o entendimento no sentido de que a chancela ministerial é 

mera formalidade naqueles atos que são tipicamente presidenciais, mas adquire valor 

constitutivo nos atos de natureza administrativa ou referentes à direção política, nos 

quais a relação se inverte, estando a assinatura do Presidente associada a um controle de 

legitimidade por ele exercido.
365

   

É possível perceber que a regra constitucional, nos exemplos citados, 

adquiriu significados mais amplos para, num caso,  abranger um conceito não fixado 

expressamente e, no outro, permitir a atribuição de sentidos diferentes à mesma palavra. 

                                                             
362 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da constituição, cit., p. 201. 
363 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da constituição, cit., p. 191. 
364 Analisando essa mesma prática, Silvano Tosi afirma que essa interpretação é uma manifesta lesão ao 

art. 64 da Constituição italiana, afetando também os artigos 70 e 72. Se trataria, segundo ele, de 

verdadeira modificação tácita contra contitutionem com graves consequências políticas 
constitucionalmente relevantes. Nesse sentido, a exclusão dos ausentes no cômputo da maioria, não só 

para aprovação das leis, mas também para as moções e questões de confiança, ensejaria uma presunção a 

favor da maioria ministerial e da estabilidade do próprio Governo. TOSI, Silvano. Modificazioni tacite 

della Costituzione attraverso il Diritto parlamentare. Milano: Giuffré, 1959, p. 84-88.  
365 RUFFIA, Paolo Biscaretti di. Introducción al derecho constitucional comparado, cit., p. 564-566. 

Apesar da discussão existente na doutrina a respeito da autonomia do costume interpretativo, Vergottini 

registra a decisão proferida pela Corte de cassação em novembro de 1983, a qual reconheceu um costume 

interpretativo na extensão à Câmara dos Deputados das disposições do art. 26 do regulamento do Senado 

que prevê a instituição de órgãos bicamerais, em respeito ao princípio da proporcionalidade na formação 

das comissões. VERGOTTINI, Giuseppe de. Diritto costutizonale, cit., p. 250. VERGOTTINI, Giuseppe 

de. Derecho constitucional comparado. Traducción de Claudia Herrera. Buenos Aires : Editorial 
Universidad, 2005, p. 184. 
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A seu turno, o costume praeter constitutionem trata-se de uma prática 

introdutiva de norma jurídica, complementando disposições, corrigindo omissões ou 

substituindo o silêncio do legislador constituinte.
366-367

 

Sobre a diferença entre o costume interpretativo e o costume complementar, 

Anna Cândida da Cunha Ferraz ressalta que, na prática, nem sempre se pode perceber 

essa distinção, cuja explicação teórica parece fácil:  

“a interpretação costumeira procura verificar como a Constituição responde a 

uma questão; há uma norma escrita e por via costumeira ela é interpretada. O 

costume integrativo ou complementar consiste em resolver uma lacuna 

constitucional, uma questão que a Constituição não responde, expressa ou 

implicitamente. 

A interpretação tende a aperfeiçoar ou aclarar um texto imperfeito ou 
obscuro; a integração tende a descobrir uma regra subjacente.”368 

Diante do fato de que nenhuma Constituição, por mais completa que seja, 

pode prever e regulamentar o conjunto de problemas com os quais se defrontarão os 

órgãos constitucionais nas suas relações cotidianas, reconhece a doutrina que 

inevitavelmente se estabelecem certo número de regras construtivas, destinadas a 

resolver tais questões.
369

 Portanto, quando a prática reiterada de determinados atos gera 

uma norma costumeira que venha completar uma lacuna existente no texto 

constitucional, tem-se um costume supletivo.  

                                                             
366 É uma dentre outras formas de preenchimento de lacunas, tais como a interpretação judicial ou a 

própria emenda constitucional.  
367 A existência de lacunas no texto constitucional é reconhecida pela grande maioria da doutrina. 

Segundo Ferrari, por lacuna entende-se não só a ausência de regra disciplinadora de determinada relação, 

mas também a inadequação superveniente da antiga regra no confronto com novos aspectos identificados 

na evolução da mesma relação. FERRARI, Giuseppe. Introduzione ad uno studio sul diritto pubblico 

consuetudinario, cit., p. 127-128. Karl Loewenstein, a seu turno, classifica em duas categorias as lacunas 

no direito constitucional: lacunas descobertas e lacunas ocultas. As primeiras existem quando o poder 

constituinte teve consciência da necessidade de uma determinada normatividade constitucional, mas por 
motivos específicos, as desconsiderou. As lacunas ocultas produzidas quando na elaboração da 

constituição não se previu ou não se poderia prever a necessidade de regular, normativamente, 

determinada situação. LOEWENSTEIN, Karl. Teoria de la constitución, cit., p. 170 e segs. 
368 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da constituição, cit., p. 203. 
369 Apesar de amplamente reconhecido, há setores da doutrina que não admitem a possibilidade de 

existência de qualquer espécie de costume constitucional. Nesse sentido, há quem suponha uma exaustão 

dos texto constitucionais detalhados e rígidos, como por exemplo Stéphane Rials, o qual não admite a 

possibilidade de que a repetição de atos formalmente inferiores possam ter como efeito completar uma 

constituição cuja supremacia é consagrada pela existência de um procedimento especial de revisão. 

Segundo o autor, o costume não é necessariamente ilegítimo no quadro de um sistema de constituição 

escrita, desde que seja flexível. RIALS, Stéphane. “Réflexions sur la notion de coutume 
constitutionnelle”, cit., p. 270. 
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Até os autores mais críticos a respeito dos costumes constitucionais na 

França
370

 reconhecem que várias práticas supletivas se desenvolveram de modo decisivo 

sob a vigência das leis constitucionais de 1875, em razão da brevidade dos textos. Nesse 

sentido, a instituição da Presidência do Conselho de Ministros e a outorga de poder 

regulamentar ao Chefe de Estado e sua extensão, entre outras práticas, são exemplos 

constantemente mencionados na doutrina francesa.
371

 Por outro lado, sob a IVª 

República, aponta-se, entre outros, o hábito de se complementar a investidura do 

Presidente do Conselho, a título pessoal, com a apresentação do Gabinete, seguida de 

um voto de confiança equivalente a uma segunda investidura, coletiva, desta vez, pela 

Assembleia.
372

  

Também não faltam amostras de costumes supletivos no direito 

constitucional italiano. Primeiramente, na vigência do Estatuto Albertino, cuja concisão 

era uma característica marcante, a nomeação dos Ministros e Subsecretários de Estado 

entre os membros do Parlamento – como consequência do estabelecimento do regime 

parlamentar –, a apresentação do novo Gabinete ao Parlamento, a exigência de que o 

Gabinete apresentasse ao Parlamento uma declaração da orientação política que seria 

seguida, além de outras, são práticas apontadas pela doutrina italiana como 

complementares à Constituição.
373

 Já sob o ordenamento vigente, aponta-se o caráter 

consuetudinário inovador das consultas presidenciais anteriores à formação de um novo 

                                                             
370 Entre eles, Julien Laferrière, que admite o costume praeter constitutionem, desde que não acarrete 

qualquer alteração constitucional: “Ce qu’on peut admettre simplement, c’est la possibilite d’une coutume 

constitutionnelle praeter legem, statuant outre la constitution, d’une coutume s’insérant entre des 

dispositions de la constitution, sans y rien changer, s’établissant sur um terrain laissé vide par elle, 

élaborant une règle à l’occasion d’une question qu’elle n’a pás traitée. Encore ces terrains vides ou la 

coutume pourrait établir des règles qui s’ajouteraient à la constituion sans la modifier sont-ils malaisés à 

découvrir.” LAFERRIÈRE, Julien. “La coutume constitutionnelle: son role et as valeur em France”, cit., 

p. 33.  
371 Reconhecendo a consagração do costume supletivo na vigência da IIIª República francesa, Jacques 

Chevallier, apoiado em Carré de Malberg, atribui esse fato à degeneração progressiva que a ideia da 
soberania nacional sofreu em favor da ideia de soberania parlamentar. “Le raisonnement suivant lequel le 

peuple est censé réaliser as souveraineté par la médiatisation de ses élus a servi à fonder la toute-

puissance du Parlement en transformant la souveraineté nationale em simple fiction. E cette souveraineté 

parlementaire factice, supprimant l’obstacle de la souveraineté nationale, rendait possible la consécration 

de la coutume. Le retour à l’idée de souveraineté nationale aurait dû faire apparaître à l’evidence l’erreur 

juridique du raisonnement.” CHEVALLIER, Jacques. “La coutume et le droit constitutionnel français”, 

cit., p. 1413. 
372 HAURIOU, André. Droit constitutionnel et institutions politiques, cit., p. 325. 
373

 VERGOTTINI, Giuseppe de. Derecho constitucional comparado. Traducción de Claudia Herrera. 

Buenos Aires : Editorial Universidad, 2005, p. 185. Disponível em  

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1476. GIROLA, Carlo. “Le consuetudini costituzionali”, 
cit., p. 32-33. Acesso em 09/06/2012. 
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governo, que não se achariam previstas no artigo 92 da Constituição italiana.
374

 Assim 

também o surgimento das figuras dos Vice-Presidentes do Conselho de Ministros e dos 

Subsecretários de Estado, além dos Ministros “sem pasta”, sobre as quais não há 

qualquer menção no texto constitucional.
375

   

Nota-se que alguns setores da doutrina que não admitem a possibilidade de 

costumes contra constitutionem aceitam os costumes secundum e praeter 

constitutionem, desde que não aportem qualquer alteração ao texto constitucional.
376

 

Contudo, os costumes constitucionais, quaisquer que sejam, são processos de mutação, 

ou seja, procedimentos informais de alteração da constituição.
377

 Assim, mesmo aqueles 

que apenas interpretam ou completam a constituição, não podem fazê-lo sem com isso 

modificá-la.
378

 

Finalmente, os costumes contra constitutionem, que são aqueles 

visivelmente contrários a normas constitucionais escritas,  enfrentam várias ordens de 

argumentos contra a sua admissibilidade, que podem ser assim resumidos: sua 

existência seria contrária à lógica jurídica e à simples prudência, pois acarretaria negar à 

Constituição o caráter de Lei Fundamental, principalmente em se tratando de textos 

rígidos;
379

 “a força jurídica da Constituição formal repele-o por princípio tanto mais 

que, destinando-se a Constituição a reger o processo político, ele haverá de nascer, 

quase sempre, da não rigorosa observância pelos órgãos do poder das normas 

                                                             
374 VERGOTTINI, Giuseppe de. Derecho constitucional comparado. Traducción de Claudia Herrera. 

Buenos Aires : Editorial Universidad, 2005, p. 185. Disponível em 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1476. Acesso em 09/06/2012. 
375 Além dos exemplos citados referentes aos ordenamentos constitucionais francês e italiano Vergottini 

menciona ainda vários casos de costumes praeter constitutionem no direito constitucional comparado. 

Entre eles, pode se destacar, no ordenamento jurídico Norte-Americano, como fruto de um costume 

inovador, a introdução da função de controle político das comissões do Congresso dos Estados Unidos, 

através das quais se superou o princípio da rígida separação de poderes prevista pela Constituição de 

1787.  VERGOTTINI, Giuseppe de. Derecho constitucional comparado. Traducción de Claudia Herrera. 

Buenos Aires : Editorial Universidad, 2005, p. 185. Disponível em 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1476. Acesso em 09/06/2012. RUFFIA, Paolo Biscaretti 
di. Introducción al derecho constitucional comparado, cit., p. 565. 
376 Entre outros: LAFERRIÈRE, Julien. “La coutume constitutionnelle: son role et as valeur em France”, 

cit., p. 33. 
377 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da constituição, cit., p. 200. 

MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 

Direito Constitucional, cit., p. 188 e seguintes. 
378 LAFERRIÉRE, Julien. “La coutume constitutionnelle: son role et sa valeur em France”, cit., p. 31-32, 

nota 16. Nesse sentido, “também no âmbito do Direito novas leituras de um texto velho implicam a 

criação de outras ordenações de conduta, dada a substancial distinção entre texto e norma, hoje 

tranquilamente aceita.” MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo 

Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, cit., p. 190. 
379 CADOUX, Charles. Droit constitutionnel et institutions politiques, cit., p. 171. 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1476
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1476
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constitucionais escritas”;
380

 “o costume para além da constituição ou constitui a 

expressão de uma alteração constitucional à qual ainda se pode estender o programa 

normativo ou extravasa do âmbito do programa da norma constitucional e, nesse caso, 

estremos perante um puro facto que não pode reivindicar qualquer força normativa”;
381

 

as constituições rígidas preveem modo expresso de reforma de suas disposições, de 

maneira que o costume, por não necessitar de um procedimento de revisão específico, 

não possui a força superior que caracteriza as normas constitucionais formais;
382

 para 

que o costume seja admitido, é necessário que a constituição, norma suprema, 

reconheça-o expressamente como fonte de direito (assim como o Estatuto da Corte 

Internacional de Justiça o faz em relação ao costume internacional). Na falta de tal 

afirmação, os costumes são inexistentes.
383

 

Apesar disso, entre os que recusam absolutamente a possibilidade de 

existência dos costumes contra constitutionem e aqueles que os aceitam invocando, por 

exemplo, a soberania nacional, que como tal não se acharia limitada por nenhum 

preceito constitucional,
384

 encontram-se autores que entendem impossível conciliar 

teoricamente tais costumes com a ideia de constituição rígida e, no entanto, 

reconhecem, na prática, a existência de tais normas.
385

 Nesse sentido, Jorge Miranda: 

                                                             
380 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional, cit., p. 120-121. 
381 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 4ª edição. Coimbra: 

Almedina, 2000, p. 836. 
382 MALBERG, Carré de. Teoría general del Estado, cit., p. 1246, nota 10. 

383 MAESTRE, Jean-Claude. “A propros des coutumes et des pratiques constitutionnelles”, cit., p. 1288. 

O autor assevera que todos os exemplos citados pela doutrina a partir da IIIª República (incluindo os da 

IVª e os da Vª Repúblicas) não passam de práticas, que, quando não são necessariamente 

inconstitucionais, refletem as relações de forças políticas diante de um contexto determinado.  
384 CAPITANT, René. “Le droit constitutionnel non écrit”, cit., p. 1-8 e “La coutume constitutionnelle”, 

cit., p. 967-970. 
385 Anna Cândida da Cunha Ferraz, apesar de reconhecer sua existência na prática, considera que 

combate-los e repeli-los é imperativo indiscutível pois, “Inadmissíveis teoricamente diante da concepção 

de Constituição, obra de um poder mais alto, reflexo de uma ideia de direito na comunidade, decisão 
política fundamental positivada, dotada de caráter impositivo que deve prevalecer sobre todo o sistema 

jurídico e político, abarcando a um só tempo, todos os atos dos governantes e governados, perduram, 

todavia, na prática. Não há como negar-lhes existência.” FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos 

informais de mudança da constituição, cit., p. 250. Assim também Balladore Pallieri: “Del pari, se si 

segue um comportamento contrario a una qualunque norma in materia costituzionale, magari anche in 

base ad una erronea interpretazione della norma stessa, ed anche se in questo errore si è perdurato 

lungamente e si sono formati gli altri requisiti comunemente ritenuti necessari per il sorgere di uma 

consuetudine, ciò non toglie l’obbligo di ritornare a um corretto comportamento, conforme alla norma. O 

almeno, qualora si decidesse di ritornare alla retta osservanza della norma, ciò no sarebbe da definire 

come un comportamento antigiuridico, perchè in contrasto con la norma consuetudinaria formatasi nel 

frattempo, ma come um retorno alla osservanza del diritto, che fino allora era stato violato.”  PALLIERI, 
Giorgio Balladore. Diritto Costituzionale. Undicesima Edizione. Milano: Giuffrè, 1976, p. 166. 
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O costume constitucional contra legem equivale à preteriação da 
constitucionalidade. 

Contudo, isso não permite fechar os olhos à vida a ponto de asseverar que tal 

costume não existe. Condições pode haver que levem à sua formação, ligadas 

a dúvidas de intepretação de preceitos constitucionais e, sobretudo, a 

ausência ou a deficiência de mecanismos de garantia.386  

Precisamente nessa linha, Jean Gicquel assevera que é forçoso constatar, 

“ainda que seja deplorável, que uma constituição rígida está desarmada frente à vontade 

conjunta dos poderes constituídos. Isso depende, em definitivo, de se reconhecer ou não 

livre curso ao costume. A proteção da superlegalidade da constituição por um órgão 

jurisdicional não é um obstáculo absoluto em face do acordo dos representantes da 

Nação. Desse modo, somos conduzidos a admitir que o costume desempenha, diante do 

texto escrito, tanto um papel de auxiliar, quanto de superior, segundo interprete e 

suplemente ou revogue, substituindo-o. O direito constitucional consagra a existência 

não somente de um costume praeter legem, mas também e sobretudo de um costume 

contra legem.”
387

 

Partindo do pressuposto de que uma alteração da Constituição só pode ser 

levada a cabo por meio de um procedimento formal, Otto Bachof reconhece, no entanto, 

que “não deverá ignorar-se que nunca proibições legais do direito consuetudinário 

conseguiram impedir com segurança o seu aparecimento e que, em especial, uma 

mudança gradual do conteúdo de sentido das normas foge a toda a regulamentação 

legal.”
388

 

Sob outro ponto de vista, para Guastini o caráter rígido da constituição 

exclui a admissibilidade de costumes modificativos ou abrogativos de normas 

constitucionais escritas. Contudo, “para que se decida que uma norma consuetudinária é 

incompatível com a Constituição é preciso previamente interpretar a própria 

Constituição. De maneira que, a partir da interpretação que se faça, a alguns pode 

parecer como norma consuetudinária inconstitucional aquilo que para outros parece 

simplesmente direito constitucional vivente.”
389

 

                                                             
386 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional, cit., p. 121. 
387

 GICQUEL, Jean. Essai sur la pratique de la Vᵉ République. Paris: LGDJ, 1968, p. 32. 
388 BACHOF, Otto. Normas constitucionais inconstitucionais? Tradução de José Manuel M. Cardoso da 

Costa. Coimbra: Almedina, 1994, p. 66-67. 
389 GUASTINI, Riccardo. Estudios de teoría constitucional, cit., p. 250. 
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Os argumentos favoráveis à admissibilidade dos costumes contra 

constitutionem variam entre os seguintes: as relações entre os órgãos constitucionais 

escapam ao controle de constitucionalidade;
390

 se submetidas ao controle, pode ocorrer 

que o próprio órgão de fiscalização participe, ao proferir seu juízo, da formação da 

norma consuetudinária revocatória;
391

 a força dos costumes está na constituição 

material, da qual os órgãos constitucionais são a sua mais direta e imediata expressão, 

                                                             
390 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional, cit., p. 119-120. MORTATI, Costantino. 

Istituzioni di diritto pubblico. Tomo I. Nona Edizione. Padova: CEDAM, 1975, p. 324. 
391 GOUET, Yvon. La coutume em droit constitutinnel interne et droit constitutionnel international, cit., 

p. 12 e 32. CHEVALLIER, Jacques. “La coutume et le droit constitutionnel français”, cit., p. 1402. 

CARBONE, Carmelo. La consuetudine nel diritto constitutionnel, cit., p. 88. A respeito da participação 

do juiz na formação da norma consuetudinária afirma Mortati que “in realtà il giudice quando riconosce 

che il rapporto a lui sottoposto è regolato da uma consuetudine si limita a procedere ala sua applicazione, 

presupponendo la consuetudine già preexistente e da lui solo dichiarata. Che poi interpretazioni 

constantemente ripetute da parte dei  giudici possano esse stesse costituire fonte autonoma di diritto non è 
contestabile. Ma si trata di evento verificabile anche nei confronti della legge, e non tocca il problema 

dell’autonomia delle fonti su cui si esercita l’attività interpretativa del giudice. La formazione di 

consuetudini all’interno dell’odinamento statale ha um vasto campo di applicazione potendo provenire, 

oltre che da organi giurisdizionali, da quelli amministrativi, parlamentari ecc. In questi casi i soggetti dei 

rapporti che danno vita alla consuetudine operano all’infuori delle predisposizioni legali che rogolano gli 

atti degli uffici cui appartengono, pur quando i comportamenti che poi assumono valore di consuetudine 

siano in una relazione di strumentalità rispetto agli obblighi propri degli uffici stessi.” MORTATI, 

Costantino. Istituzioni di diritto pubblico. Tomo I, cit., p. 324, nota (1). Também Denis Levy refuta as 

teses segundo as quais a intervenção da jurisdição é fundamental para a formação do costume: “Certains 

auteurs font jouer à la jurisprudence um rôle essentiel dans le développement de la coutume, et pensent 

qu’une coutume ne peut exister que dans la mesure où le juge la sanctionne (voir notamment Édouard 
Lambert, La fonction du droit civil compare, Paris, 1903). D’autres, au contraire, ont tiré argument de la 

décision jurisprudentielle intervenant pour confirmer une coutume, pour affirmer que le juge faisait 

disparaître la règle de droit non écrit et lui substituait une règle jurisprudentielle (Jacques Chevallier, “La 

coutume et le droit constitutionnel français”, cit., p. 1405). La première thèse, dans la mesure où elle 

exige la possibilité d’intervention du juge pouir que puisse se manifester l’existence d’une règle de droit 

non écrit fait bom marché du phénomène, constate même dans des domaines où la juridiction n’a pas 

compétence. Édouard Lmabert l’a defendue em montrant, à três juste titre, que la “common law” était 

jurisprudentielle et non coutumière, comme on l’affirmait encore assez solvente à cette époque. Mais le 

fait que les juges britanniques se refusent à se prononcer sur les conventions de la Constitution n’empêche 

pas que celles-ci existent. Quant à la seconde thèse, elle traduit une nouvelle fois l’a priori, et s’analyse en 

la constatation que le tribunal rejettera la soi-disant coutume, et qu’elle n’existe donc pas, ou l’acceptera, 

et alors qu’il la transforme em règle jurisprudentielle, ce qui montre bien qu’elle n’existe pas. Um tel 
raisonnement nous semble três étrange. S’il était exact, il vaudrait de la même façon pour le droit écrit 

que pour le droit non écrit, et on ne dit pas que parce qu’une juridiction fait l’application littérale d’un 

texte, on puisse conclure que ce texte n’existe pas. En vérité, la jurisprudence peut ou bien entériner des 

règles (de droit écrit ou non écrit) préexistantes, ou bien, soit explicitement, soit en prétendant se borner à 

l’application et à l’interpretation du droit, poser de nouvelles régles. On doit réserver la catégorie de règle 

jurisprudentielle au sens strict (c’est-à-dire de régles dont la jurisprudence est la source) à ce dernier 

groupe. Il se peut, dans cette seconde hypothèse, que certains juridictions, ne trouvant pas de texte qui 

leur permette de fonder leur décision, invoquent la coutume ou les príncipes généraux du droit comme 

nous l’avons vu, pour éviter de sembler jouer um rôle créateur, mais ceci est secondaire. Il arrive donc 

que le juge soit amené à simplement confirmer une régle de droit non écrit, à lui donner une sanction, 

comme il la donne à une régle de droit écrit.” LEVY, Denis. “De l’idée de coutume constitutionnelle a 
l’esquisse d’une théorie des sources du droit constitutionnel et de leur sanction”, cit., p. 88-89. 
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com o único limite nos princípios essenciais sobre os quais o ordenamento repousa;
392

 

trata-se de uma questão que se resolve na efetividade do comportamento e, enfim, do 

ordenamento jurídico como um todo.
393

 Além dessas razões, importa lembrar que, 

sendo a jurisdição constitucional instituição relativamente recente, era considerável o 

número de países em que não existia uma fiscalização de constitucionalidade das leis e 

atos do poder, o que ensejou a consolidação de várias práticas que adquiriram grau 

suficiente de obrigatoriedade para prevalecerem.
394

 

No que se refere ao direito constitucional francês, os exemplos mais 

significativos citados sob a vigência da IIIª República são a prática dos decretos-leis,
395

 

bem como a norma que proibia a reeleição do Presidente da República baseada na 

observação de que, depois da reeleição de Grevy em 1886, nenhum Chefe de Estado 

disputou um segundo mandato presidencial.
396

 Além disso, fala-se do desuso da 

faculdade presidencial de demandar ao Parlamento uma segunda deliberação das leis, 

poder que não havia sido exercido durante toda a vigência da Constituição de 1875.
397

 

Sob a atual Constituição (1958) na França, o exemplo frequentemente 

referido é a utilização, pelo General De Gaulle, em 1962, do referendo previsto no art. 

11 do texto constitucional para a modificação dos artigos constitucionais que regulavam 

a eleição do Presidente da República, quando o procedimento de reforma constitucional 

é  o estabelecido no art. 89.
398

 O desenvolvimento dos poderes do Presidente em 

                                                             
392 MORTATI, Costantino. Istituzioni di diritto pubblico. Tomo I, cit., p. 325. GONZALEZ 

TREVIJANO, Pedro José. La costumbre em derecho constitucional, cit., p. 399-400. 
393 PIZZORUSSO, Alessandro. Comentario del Codice Civile, cit., p. 548-549. 
394 McBAIN, Howard Lee. The Living Constitution: a consideration of the realities and legends of our 

fundamental law. New York: Macmillan, 1928, p. 24-25. 
395 GOUET, Yvon. La coutume em droit constitutinnel interne et droit constitutionnel international, cit., 

p. 20. Durante a IVª República o exemplo mais importante também seria a prática dos decretos-leis, que 

era contrária ao art. 13 da Constituição de 1946 e, entretanto, se institucionalizou de comum acordo entre 

os diferentes governos. HAURIOU, André. Droit constitutionnel et institutions politiques, cit., p. 327. 
396 Isto, apesar da reeleição de Lebrun em 1939. Maestre, ao contrário, considera como simples prática 
política. MAESTRE, Jean-Claude. “A propôs des coutumes et des pratiques constiutionnelles: l’utilité des 

constitutions”, cit., p. 1285.  
397 MAESTRE, Jean-Claude. “A propôs des coutumes et des pratiques constiutionnelles: l’utilité des 

constitutions”, cit., p. 1286. 
398 Jacques Chevallier cita  Georges Vedel que, em 1949 se mostrava hostil à ideia do costume e 

sobretudo o costume contrário à Constituição, e mudou completamente de posição para defender que o 

recurso ao referendo em 1962 seria um costume constitucional. CHEVALLIER, Jacques. “La coutume et 

le droit constitutionnel français”, cit., p. 1394. Segundo André Hauriou, tal utilização do art. 11 foi 

considerada, em 1962 e em 1969, um procedimento incorreto pelo Conselho Constitucional, pelo 

Conselho de Estado e pela quase unanimidade dos juristas da época. HAURIOU, André. Droit 

constitutionnel et institutions politiques, cit., p. 326. No entanto, o Conselho Constitucional se recusou a 
decidir, declinando sua competência uma vez que a Constituição não lhe permitiria se pronunciar, fora 
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detrimento do Primeiro Ministro e do Parlamento e ainda o poder presidencial sobre a 

reunião das sessões extraordinárias do Parlamento
399

são também práticas contrárias à 

Constituição de 1958.  

No direito constitucional espanhol, Gonzalez Trevijano cita como costumes 

vigentes “a reserva do banco azul ao Governo, situado em localização privilegiada; o 

desenvolvimento dos turnos de oradores, seguindo ordem inversa à do tamanho dos 

Grupos parlamentares respectivos; a possibilidade de que esses turnos de oradores seja 

completado por parlamentares que não estejam investidos desta condição; a admissão de 

emendas in voce nas Comissões com conteúdo mais amplo que o previsto na letra dos 

Regulamentos (...)”. 
400

 

Enfim, no direito constitucional comparado, Vergottini aponta como 

exemplo de costume derrogatório o enfraquecimento das muitas normas que atribuíam 

funções de direção aos soberanos nos ordenamentos monárquicos (Holanda, Bélgica, 

Estados escandinavos, Reino Unido), como na Itália durante a vigência do Estatuto 

Albertino. Nesse âmbito, ressalta-se a perda de valor substancial da assinatura do 

                                                                                                                                                                                   
das operações materiais do referendo, em relação a leis adotadas por votação popular. GICQUEL, Jean. 

Essai sur la pratique de Vᵉ République, cit., p. 257. 
399 DURVERGER, Maurice. “Le vertige.” Le Monde, 21 mars 1960, p. 4. André Hauriou considera tal 

prática, bem como o recurso ao referendo em 1962, faussements de la Constitution. “En revanche, on doit 

admettre qu’on est em présence d’une violation de la Constitution lorsque la novation est l’ouevre d’un 

seul parmi les Pourvoirs publics et surtout lorsqu’elle est opérée contre le gré des autres Pouvoirs publics 
interesses. C’est l ecas du refus du Présidente de la République, em 1960, de convoquer le Parlement em 

session extraordinaire ou encore, em 1961, à l’occasion des pouvoirs du Parlement em période 

d’application de l’article 16 de la Constitution (dictature à la romaine) par le Général de Gaulle, et selon 

certains auteurs, em 1962 et 1969, em ce qui concerne la révision de la Constitution au moyen du 

référendum de l’article 11.” HAURIOU, André. Droit constiutionnel et institutions politiques, cit., p. 327. 
400 Gonzalez Trevijano ressalta que no caso espanhol é também no âmbito das relações parlamentares 

onde o costume constitucional tem desempenhado historicamente seu papel e continua exercendo na 

atualidade uma evidente e manifesta relevância. GONZALEZ TREVIJANO, Pedro José. La costumbre 

em derecho constitucional, cit. p. 498, 502. Inclusive, teoricamente, menciona o autor a especialidade dos 

costumes parlamentares dentre os costumes constitucionais. Tal especialidade estaria na matéria, por 

disciplinarem a organização e funcionamento das assembleias parlamentares, desenrolando-se em campos 

mais restritos como órgãos internos do Parlamento (Mesa, Comissões, Presidência) ou em referência aos 
próprios parlamentares singularmente considerados. “Es desde dichas manifestaciones donde la 

costumbre parlamentaria se nos muestra com toda su pujanza y vitalidad, completando lo estabelecido em 

los correspondientes preceptos constitucionales escritos, colmando los vacíos ya lagunas que todo 

ordenamento inevitablemente sufre – com más razón el ordenamento parlamentario por el carácter 

especialmente dinámico y práctico de muchas de sus instituciones y de gran parte de su funcionamiento –, 

constituyendo incluso la propria premissa de las mismas disposiciones jurídicas reglamentarias, o em fin 

em la clássica función de interpretación del reglamento o de la misma Constitución.” Idem, ob. cit., p. 

498. Também Vergottini menciona o significado particular que o costume tem no direito parlamentar. 

Nesse sentido, o costume se forma tendencialmente no âmbito das disposições regulamentares, integrando 

os regulamentos. Alguns costumes têm valor constitucional, como, por exemplo, o que introduziu a 

questão de confiança, uma vez que atinge as relações entre os órgãos constitucionais. VERGOTTINI, 
Giuseppe de. Diritto costituzionale, cit., p. 251. 
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soberano nos atos estatais e a perda do direito de dissolução das assembleias 

representativas: todos eles institutos que continuavam mantidos formalmente nas 

constituições.
401

 

Pode-se dizer que a admissibilidade de costumes revocatórios encontra-se 

relacionada à sua legitimidade, ou seja, no reconhecimento do finalidade política 

desempenhada por essa espécie normativa. Isso porque no caso dos costumes 

constitucionais  os sujeitos criadores e destinatários da regra costumeira se confundem 

com os mesmos órgãos que  têm condições de reconhecer-lhe a validade. 

Essa peculiaridade do costume constitucional é uma das mais significativas 

diferenças em relação ao costume jurídico geral e explica-se em razão das 

características dos órgãos constitucionais que se acham no vértice do ordenamento 

jurídico estatal (Chefe de Estado, Chefe de Governo, Parlamento etc.). Sem a pretensão 

de esgotá-las,  as que de modo mais direto importam para a questão aqui discutida são, 

ao menos, as seguintes: a) encontram-se, cada um dentro do seu âmbito de competência, 

nos postos superiores do sistema jurídico; b) entre eles, em razão da característica 

anterior, é difícil encontrar situações de subordinação, de modo que suas relações 

acham-se regidas pela paridade; c) não existe, na maioria dos casos, controles externos 

das atividades e pautas de conduta desenvolvidas por eles; d) no caso de exitir tal 

controle, será ele problemático pela dificuldade de se impor que os próprios órgãos 

levem ao conhecimento do outro – de controle – eventuais conflitos surgidos em suas 

relações recíprocas, e, por outro lado, pela falta de “disposição” desse órgão (de 

controle) para arbitrar um conflito dessa natureza.
402

  

Tal realidade faz com que se exija desses mesmos órgãos a responsabilidade 

de identificar os limites de sua atuação e de se conter frente a possíveis violações à 

constituição, nos moldes de um self restraint em favor da própria constituição, o que é 

assimilado ao fim político atribuído aos costumes.
403

 

É esse fim político o fundamento de legitimidade das normas 

consuetudinárias constitucionais também encontrado por Costantino Mortati. Depois de 

                                                             
401 VERGOTTINI, Giuseppe de. VERGOTTINI, Giuseppe de. Derecho constitucional comparado. 

Traducción de Claudia Herrera. Buenos Aires : Editorial Universidad, 2005, p. 185. Disponível em 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1476. Acesso em 13/06/2012. 
402 GONZALEZ TREVIJANO, Pedro José. La costumbre en derecho constitucional, cit., p. 305-396. 
403 AGESTA, Luis Sanchez. Principios de Teoría Política, cit., p. 324. 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1476
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afirmar ser ilusória a busca da base de legitimidade do comportamento dos órgãos do 

poder nos requisitos consideradados necessários para o surgimento do costume, conclui: 

O fundamento que se busca só pode ser dado pelo fim político que, 

precedendo e condicionando as manifestações individuais de vontade do 

Estado, é capaz de conferir-lhes aquela unidade não só formal, cuja 

necessidade se afirmou. As forças políticas que estabelecem este fim, ao 

mesmo tempo em que conferem positividade à atividade que se desdobra 

derrogando a lei, garantem, também, sua juridicidade, entendida como adesão 
aos interesses fundamentais do ordenamento. Interesses que não só 

funcionam como limite, circunscrevendo externamente tal atividade, mas 

também como objetivo, que está obrigada a perseguir positivamente.404 

Assim, é o mesmo fim político, como fundamento de legitimidade da 

atividade dos órgãos do Estado, que atua como critério para se considerar suficientes as 

circunstâncias em que o costume pode legitimamente derrogar o ordenamento vigente 

(costume contra constitutionem).
405

  

Nesse campo, Vergottini afirma que “o limite entre inovação derrogatória 

compatível e incompatível com a constituição vigente não é fácil de ser concretamente 

traçado”.
406

 Mas ainda que a título de orientação, e reconhecendo a enorme dificuldade 

de implementação prática, é possível fixar alguns parâmetros para se detectar os limites 

entre violações e práticas juridicamente válidas. Pode-se falar em costume 

constitucional adequado quando a prática goze do consentimento e da aceitação geral 

dos diversos poderes públicos.
407

 Por outro lado, estar-se-á diante de uma violação da 

constituição quando a inovação, sendo obra de apenas um dos poderes, ocorre contra a 

                                                             
404 MORTATI, Costantino. La constitución em sentido material, cit., p. 170. 
405 “Bem como no sentido de designar, no silêncio da constituição, o órgão ou órgãos idôneos para valorar 

as citadas condições e, enfim, estabelecer o limite à derrogação em si mesma.” MORTATI, Costantino. 

La constitución em sentido material, cit., p. 199. 
406 VERGOTTINI, Giuseppe de. Diritto costituzionale, cit., p. 248. 
407 HAURIOU, André. GICQUEL, Jean. GÉLARD, Patrice. Droit constitutionnel et institutions 

politiques. 6ᵉ Édition. Paris: Éditions Montchrestien, 1975, p. 326. Além do consentimento dos poderes 

públicos, Gonzalez Trevijano inclui a aceitação da opinião pública, ressalvando as grandes dificuldades 

práticas para se avaliar e quantificar ambos assentimentos. GONZALEZ TREVIJANO, Pedro José. La 

costumbre en derecho constitucional, cit., p. 399. Também Jorge Miranda afirma que a consciência de 

que um direito novo foi adotado para valer em situações futuras idênticas “não pode ser apenas entre os 

titulare dos órgãos do poder, tem de se manifestar outrossim entre os cidadãos e traduzir-se num mínimo 

de aceitação por parte deles.” E, completa, em nota: “O costume constitucional resulta, decerto, do 

comportamento dos órgãos fundamentais do Estado e não é expressão de autonomia da colectividade 

organizada (Pierandrei, op. cit., loc. cit., pág. 111). Mas isso não pode significar que se passe inteiramente 

à margem da colectividade dos cidadãos, que releve só do Estado-poder.” MIRANDA, Jorge. Manual de 
direito constitucional, cit., p. 122. 
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vontade dos outros poderes interessados.
408

 Nesse sentido, portanto, somente um 

costume eficazmente reconhecido entre os diferentes poderes públicos pode se 

consolidar como efetiva expressão normativa válida. 

Para tanto, seria necessário realizar uma observação, bem como um 

minucioso estudo da realidade constitucional político-jurídica, de modo a se constatar as 

possíveis repercussões que tais práticas podem ter no desenvolvimento político e 

jurídico da constituição. Averiguar a aceitação, a indiferença ou a oposição dos poderes 

públicos é fundamental para que se possa apreender a verdadeira inclinação dos 

costumes como manifestação de uma nova realidade constitucional.
409

  

De fato, a institucionalização de um costume somente será possível se, 

presente o elemento que de forma mais direta e efetiva determina a aparição e o 

estabelecimento dos costumes constitucionais, que é a própria atuação dos diferentes 

poderes públicos, essa prática tiver aceitação dos demais sujeitos de direito e, ainda que 

contrário normas constitucionais escritas, não ofender os princípios básicos da 

organização constitucional vigente. 

Desse modo, são os próprios órgãos constitucionais, no seu exercício diário, 

que deverão verificar se agem de acordo com as diretrizes maiores que fundamentam e 

identificam a constituição política da sociedade, ou seja, se atuam de acordo com as 

exigências de vida e justiça objeto de consenso na comunidade respectiva.
410

  

É, enfim, o respeito aos princípios fundamentais nos quais se projeta o ideal 

de justiça concebido em uma determinada sociedade o vetor para se identificar a 

legitimidade das práticas constitucionais consuetudinárias. Quando esses limites são 

ultrapassados, constatando-se uma deformidade real que atinja as matérias consideradas 

essenciais e caracterizadoras do próprio regime político, o que parece mais 

recomendável é que se estabeleça uma nova constituição.
411

  

                                                             
408 HAURIOU, André. GICQUEL, Jean. GÉLARD, Patrice. Droit constitutionnel et institutions 

politiques, cit., p. 327. É interessante lembrar os exemplos apresentados por Hauriou dessa situação: 

“C’est Le cas du refus du Président de la République, en 1960, de convoquer le Parlement en session 

extraordinaire ou ancore, em 1961, à l’occasion des pouvoirs du Parlement en période d’application de 

l’article 16 de Constitution (dictature à la romaine) par Le Général de Gaulle, et selon certains auteurs, 

em 1962 et 1969, en ce qui concerne la révision de la Constitution au moyen du référendum de l’article 

11.” 
409 GONZALEZ TREVIJANO, Pedro José. La costumbre en derecho constitucional, cit., p. 399. 
410 GONZALEZ TREVIJANO, Pedro José. La costumbre en derecho constitucional, cit., p. 399. 
411 GONZALEZ TREVIJANO, Pedro José. La costumbre en derecho constitucional, cit., p. 400. 
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Vergottini, nesse sentido, refere-se ao núcleo essencial da constituição como 

limite à admissibilidade dos costumes derrogatórios: 

Pode-se perguntar qual seria a classificação do costume quando tiver força 

para substituir princípios supremos, contrariando, então, o núcleo essencial da constituição. 

A resposta é evidente. Em tal caso, o costume seria reconduzido a um exemplo de inovação 

da constituição pela via revolucionária do ordenamento. 412 

5.2.3 - Desuso 

Nota-seque alguns dos exemplos indicados como costumes contrários à 

Constituição poderiam ser  classificados como costumes negativos ou  desuso, que .é a 

perda de efetividade de uma disposição formal ou de um costume.
413

A inobservância da 

norma, para caracterizar o desuso, deve ser consciente, uniforme, consentida, pública e 

reiterada por longo tempo.
414

 

Há autores que incluem o desuso entre os costumes derrogatórios, por 

considerarem que ambos representam dois aspectos do mesmo fenômeno, já que nos 

dois casos haveria uma norma consuetudinária que se afirma em contraste com a 

escrita.
415

 Assim, a diferença entre o costume contra constitutionem e o desuso se 

reduziria ao fato de que o primeiro seria a parte positiva do fenômeno e o segundo a 

negativa.
416

Enquanto o costume contra constitutionem acarreta a revogação da norma 

constitucional pela superveniência de outra, manifesta e definida, apesar de não escrita, 

“a não aplicação da constituição pelo desuso pode assumir forma variada: as disposições 

constitucionais deixam de ser aplicadas, institutos ou instituições constitucionais ficam 

desativados, atos deixam de ser praticados.”
417

  

Todavia, o desuso estaria mais próximo da inércia constitucional
418

 do que 

do costume contra constitutionem. Isso porque ambos não acarretam a revogação ou 

                                                             
412 VERGOTTINI, Giuseppe de. Diritto costituzionale, cit., p. 248. 
413 VERGOTTINI, Giuseppe de. Diritto costituzionale, cit., p. 250. 
414 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da constituição, cit., p. 234. 
415 Segundo Kelsen “a desuetudo é como que um costume negativo cuja função essencial consiste em 

anular a validade de uma norma existente.” KELSEN, Hans. Teoria pura do direito, cit., p. 237. 
416 CARBONE, Carmelo. La consuetudine nel diritto costituzionale, cit., p. 83-84. 
417

 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da constituição, cit., p. 234. 
418 “A distinção entre a inércia e o desuso constitucional, posto que teoricamente possível, na prática 

enfrenta dificuldades consideráveis. O ponto fulcral da distinção é o animus interveniente na não 
aplicação da norma ou do instituto, seguido, necessariamente, da permanência da inaplicação por tempo 
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derrogação da norma constitucional.
419

 Destarte, o costume derrogatório seria uma 

verdadeira fonte de direito, já que manifesta uma norma em contradição com a regra ou 

norma legislativa em vigor e o desuso,  ao contrário, não deve ser nem considerado 

como uma autêntica fonte jurídica, pois trata-se simplesmente de um fato 

inexpressivo,
420

 que se concretiza na simples inobservância ou não aplicação reiterada 

de uma norma, sem que de tal falta de vigência se possam extrair os resultados que 

necessariamente observamos numa regra consuetudinária.
421

 

O desuso é considerado por alguns uma forma de adaptação da Constituição 

à realidade das circunstâncias sociais e às novas exigências que desaconselham o uso da 

norma constante da constituição. Assim, preceitos constitucionais escritos, podem 

parecer decadentes, superados ou envelhecidos, sem qualquer ressonância com a 

realidade social e as ideias dominantes, e em razão disso, são eventualmente 

silenciados, mediante prática diuturna e silenciosa, que faz supor que jamais serão 

reativados. 

Porém, havendo conveniência política, o retorno das prescrições e 

prerrogativas constitucionais aparentemente em desuso é possível: “le texte em sommeil 

peut se réveiller.”
422

 Assim, Balladore Pallieri assevera que, mesmo não utilizada por 

longo período de tempo, a norma constitucional não cai em desuso, mas tem sempre a 

possibilidade de vir a ser novamente aplicada se assim decidirem os órgãos competentes 

para fazê-la valer.
423

 Desse modo, o desuso é um fato político reversível, pois “presentes 

                                                                                                                                                                                   
prolongado.” Idem, p. 234. Assinala a autora que “a inércia pressupõe paralização temporária e provisória 

da norma que, a qualquer momento, poderá ter aplicação. O desuso pressupõe paralização definitiva. 

Como, porém, não há revogação expressa da norma, por reforma constitucional, único modo pelo qual a 

inaplicabilidade será realmente definitiva, é sempre possível admitir-se a reaplicação de norma em 

desuso. Daí a dificuldade de distinção, na prática, entre os dois fenômenos.” Ibidem, p. 234, nota 1. 
419 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da constituição, cit., p. 235.  

VERGOTTINI, Giuseppe de. Diritto costituzionale, cit., p. 250. 
420 AKZIN, Benjamin. “La désuétude em droit constitutionnel.” Revue du Droit Public et de la Science 

Politique, 1928, p. 697. 
421 GONZALEZ TREVIJANO, Pedro Jose. La costumbre em derecho constitucional, cit., p. 353. Em 

sentido contrário, afirma Hans Kelsen que “não se considera como válida uma norma que nunca é 

observada ou aplicada. E de fato, uma norma jurídica pode perder a sua validade pelo fato de permanecer 

por longo tempo inaplicada ou inobservada, quer dizer, através da chamada desuetudo.” Assim, “se o 

costume é em geral um fato gerador de Direito, então também o Direito estatuído (legislado) pode ser 

derrogado através do costume. Se a eficácia, no sentido acima exposto, é condição de validade não só da 

ordem jurídica como um todo mas também das normas jurídicas em singular, então a função criadora de 

Direito do costume não pode ser excluída pela legislação, pelo menos na medida em que se considere a 

função negativa da desuetudo.” KELSEN, Hans. Teoria pura do direito, cit., p. 237-238. 
422 HAURIOU, Maurice. Précis de droit constitutionnel, cit., p. 261. 
423 PALLIERI, Balladore Giorgio. Diritto Costituzionale. Undicesima Edizione. Milano: Giuffrè, 1976, p. 
166. 
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as condições de exercício do direito e havendo de parte do órgão competente intenção e 

possibilidade política de fazê-lo, o costume [desuso] desaparece”.
424

 

Dessa realidade, os exemplos mais frequentemente citados na doutrina 

francesa são o desuso do direito de dissolução das câmaras legislativas e o do direito do 

Presidente da República de demandar uma segunda deliberação da lei. No primeiro 

caso, em razão do fracasso da tentativa de dissolução em 1877, por Mac-Mahon, 

considerou-se quetal prerrogativa havia caído em desuso.  Daí porque, em 1955, a 

dissolução decidida por M. Edgar Faure foi considerada violação de uma regra não 

escrita, que impunha, desde Mac-Mahon, o desuso desse direito.
425

 Todavia, isso não 

impediu que o decreto de dissolução fosse efetivamente publicado, determinando o 

fechamento das portas do Palais-Boubon e a ocorrência de eleições renovadoras da 

Assembleia, que finalmente se reuniu em 1956.
426

 No segundo exemplo, esse direito 

não foi realmente exercido durante toda a IIIª República, de modo que, por ocasião da 

Assembleia Constituinte de 1946, cogitou-se de não mantê-lo no texto constitucional, o 

que só não ocorreu por uma estreita maioria. Depois disso, o direito de demandar uma 

segunda deliberação das leis foi exercido em diferentes situações, por mais de um 

Presidente, não só para remediar imperfeições materiais da lei, mas para tentar fazer 

com que a Assembléia Nacional revisse determinada solução adotada em uma lei.
427

 

No Brasil, apesar de serem raros os casos doutrinariamente apontados, 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho afirma que até o episódio envolvendo o Presidente 

Fernando Collor de Mello, em 1992, em que se aplicou a norma constitucional, restando 

efetivamente impedido o Presidente, a “doutrina era unânime: tratava-se de uma peça de 

museu.”
428

  

                                                             
424 MAESTRE, Jean-Claude. “A propôs des coutumes et des pratiques constitutionnelles”, cit., p. 1287. 
425 CHEVALLIER, Jacques. “La coutume et le droit constitutionnel français”, cit., p. 1384. 
426 MAESTRE, Jean-Claude. “A propôs des coutumes et des pratiques constitutionnelles”, cit., p. 1287. 
427 MAESTRE, Jean-Claude. “A propôs des coutumes et des pratiques constitutionnelles”, cit., p. 1286-

1287. 
428 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 36ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 193. Sobre o tema, escreveu Paulo Brossard que “Sem dúvida, já passou o tempo em que De 

Lolme podia referir-se ao impeachment em termos de louvor (...). Antes, parece definitivo o juízo de Ruy 

Barbosa: ‘... ninguém mais enxergou na responsabilidade presidencial senão um tigre de palha. Não é 

sequer um canhão de museu, que se pudesse recolher entre as antigualhas históricas, à secção 

arqueológica de uma armaria. É apenas um monstro de pagode, um grifo oriental, medonho na carranca e 

nas garras imóveis’. A experiência revela que o impeachment é inepto para realizar os fins que lhe foram 

assinados pela Constituição. Ele não assegura de maneira efetiva, a responsabilidade política do 

Presidente da República.” PINTO, Paulo Brossard de Souza. O impeachment: apectos da 
responsabilidade política do Presidente da República. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 200-201. 



 

 

123 

 

Finalize-se acrescentando, nesse sentido, a prudência de Anna Candida da 

Cunha Ferraz: 

Parece-nos que a inserção de dispositivos constitucionais de controle e 

participação popular pode não produzir efeitos concretos mas sem dúvida, 

produzirá efeitos de caráter político, psicológico e até pedagógico. A 

possibilidade de aplicação do impeachment é em si mesma um freio ainda 

que não se o aplique. Por igual, a possibilidade de participação abre 

perspectivas ao cidadão no sentido de poder, a qualquer momento intervir no 
processo político, o que aumenta sua confiança em seu poder de participação 

e contribui para incutir-lhe maior responsabilidade quanto à gestão das coisas 

públicas; por outro lado, a possibilidade de participação e controle popular 

obriga os detentores do poder a atuarem, também, com maior 

responsabilidade e eficiência.429 

5.2.4. Costume e Sanção 

A existência de normas constitucionais produzidas por fontes não formais 

perfaze, juntamente com a constituição formal e sob a sua égide, um inseparável 

conjunto sistemático, que exige a análise da relação que se estabelece entre elas e as 

demais normas do ordenamento jurídico. 

Sob esse ponto de vista, quando a Constituição formal dispõe que o poder é 

exercido nos termos da Constituição, há que se compreender que o termo “constituição” 

abrange tanto as normas escritas quanto as consuetudinárias, “que, de diversos modos a 

venham completar. Constituição é tudo e é essa Constituição que os órgãos do poder 

têm de acatar.”
430

 

Não deve surpreender, portanto, a afirmação de que as normas 

constitucionais costumeiras podem ser consideradas formalmente constitucionais,
431

 

com valor supralegislativo
432

 e só podem ser substituídas por emenda constitucional 

                                                                                                                                                                                   
Também Sérgio Resende de Barros se refere à visão de Rui Barbosa: “Noutra passagem, cotejando os 
males dos sistemas de governo, Rui manteve a depreciação, aduzindo que o presidencialismo se ressente 

‘da ausência de responsabilidade, que, reduzida, nas instituições americanas, ao impeachment do Chefe da 

Nação, não passa de uma ameaça desprezada e praticamente inverificável’.” BARROS, Sérgio Resende 

de.  “Impeachment: peça de museu?”  
429 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da constituição, cit., p. 236, nota 

7. 
430 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, cit., p. 119. 
431 Em sentido contrário, entre outros: FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Processos informais de 

mudança da constituição, cit., p. 184 e seguintes. 
432 Assim também: PALADIN, Livio. Diritto costituzionale. Padova: CEDAM, 1991, p. 240, e, 

QUIROGA LAVIÉ, Humberto. Derecho constitucional, cit., p. 73. Pontes de Miranda afirma que uma 
regra não escrita a nível constitucional corta a legislação ordinária que dela discrepe, como a cortaria a 
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formal ou por outro costume constitucional.
433

 Desse modo, “como é próprio das 

normas formalmente constitucionais, vêm a ser susceptíveis de garantia através dos 

mecanismos de fiscalização que estejam previstos; a sua violação implica 

inconstitucionalidade; se houver leis ordinárias anteriores de sentido discrepante, elas 

ficarão revogadas ou tidas por inconstitucionais supervenientemente (consoante se 

entender)”.
434

 

É, em regra, aos órgãos encarregados da jurisdição constitucional que 

compete, quando provocados, declarar a inconstitucionalidade de atos que violem o 

costume constitucional.
435

 E ainda que não exista expressamente prevista a competência 

para se decidir tendo como parâmetro de controle a norma consuetudinária, permanece a 

atribuição, pois o mesmo raciocínio a respeito das fontes extra ordinem e do princípio 

da efetividade que fundamentam a juridicidade do costume autoriza o órgão julgador a 

decidir sobre a prevalência da norma costumeira constitucional, que, afinal, é válida e 

está incluída no bloco de constitucionalidade.
436-437

  

Assim decidiu o Conselho de Estado na França na vigência da IIIª e da IVª 

Repúblicas, ao ratificar a prática dos decretos-leis
438

 e ao consagrar como regra 

                                                                                                                                                                                   
regra escrita do direito constitucional: “o direito constitucional é unidade e o fato de nele haver normas 

escritas e não escritas não lhe quebra a homogeneidade.” PONTES DE MIRANDA, Francisco 

Cavalcanti. Comentários à Constituição de 1967, .p. 300 – 301. Nesse sentido, Anna Cândida da Cunha 

Ferraz admite também que “na prática o controle de constitucionalidade exercido sobre as leis pode, 
indiretamente, com base em norma constitucional costumeira, entender inconstitucional determinada lei 

ordinária.” FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da constituição, cit., p. 

186. 
433 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, cit., p. 123. PALADIN, Livio. Diritto 

costituzionale. Padova: CEDAM, 1991, p. 240. 
434 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, cit., p. 123. 
435 Assim, dirá Rolland que as normas consuetudinárias constitucionais se impõem ao Parlamento, 

limitando-o. “Devant ces règles, le Parlement doit s’arreter. S’il les violait, la loi qu’il édicterait serait, em 

somme, inconstitutionnelle au meme titre que celle qui violerait une disposition écrite dans l’une 

quelconque de nos trois lois de 1875.” ROLLAND, Louis. “Le projet du 17 janvier et la question ‘des 

décrets-lois’”, cit., p. 49-50. 
436 É o que também afirma Livio Paladin: “Ma similmente la consuetudine potrebbe anche integrare i 
parametri dei giudizi concernenti la legittimità costituzionale delle leggi (Grottanelli de’ Santi): basti 

pensare – per renderse súbito conto – alla violazione dell’art. 94 Cost., prescrivente Il rapporto di fidúcia 

tra Il Governo e Il Parlamento, che si produrrebbe qualora uma legge ordinária escludesse le consultazioni 

dall’iter formativo del Governo stesso.” PALADIN, Livio. Diritto costituzionale. Padova: CEDAM, 

1991, p. 241. 
437 A expressão bloco de constitucionalidade é utilizada habitualmente para se referir às normas que 

integram o parâmetro de constitucionalidade para fins de controle. Para uma análise da questão do “bloco 

de constitucionalidade”, ver OTTO, Ignacio de. Derecho Constitucional – Sistema de fuentes, Barcelona: 

Ariel, 1998, p. 94 e seguintes. 
438 Francine Batailler refere-se à prodigalidade com que os poderes públicos faziam uso dos decretos-lei, 

ainda que proibidos pelo art. 13 da Constituição de 1946: “Le juge, tout em la limitant par référence à la 
tradition constitutionnelle (par um recours à la notion de ‘matières réservées’ à la loi) a valide cette 
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costumeira constitucional o poder do Governo de editar regulamentos autônomos com o 

objetivo de organizar os serviços públicos e de lhes determinar o funcionamento.
439

 

Na Itália, a Corte Constitucional afirmou textualmente a existência de um 

costume derrogatório do art. 103 da Constituição, que prevê a jurisdição da Corte de 

Contas em matéria de contabilidade pública, “fazendo referência a princípios não 

escritos, manifestados e consolidados através da repetição constante e de 

comportamentos uniformes; vale dizer, na forma de um verdadeiro e próprio constume 

constitucional.” 
440

 

O fato de que, na maior parte dos ramos do direito, são as jurisdições a  

decidir se uma regra é ou não válida, enseja uma tendência do jurista em identificar o 

direito positivo ao direito sancionado pelos tribunais. Contudo, a intervenção judicial é 

                                                                                                                                                                                   
pratique, pourtant inconstitutionnelle. Porquoi une telle atitude, sinon parce que le juge, faisant preuve 

d’une grande sagesse, a entériné une coutume, une pratique dont il savait qu’elle était impossible à eviter, 

dont il connaissait le caractere inéluctable. Ainsi, le juge ne sanctionnera les décrets-lois que par rapport à 

la loi d’habilitation (dépassement des pouvoirs accordés par cette lois), mais jamais par rapport à l’article 

13 de la Constitution (car l’application de ce texte eût conduit à interdire absolutment tout recours au 

procédé des décrets-lois).” BATAILLER, Francine. Le Conseil D’État: juge constitutionnel. Paris: LGDJ, 

1966, p. 146 
439 ROLLAND, Louis. “Le projet du 17 janvier et la question ‘des decréts-lois’”, cit., p. 52. GOUET, 

Yvon. La coutume em droit constitutionnel et em droit constitutionnel international, cit., p. 12 e 32. 
MALBERG, Carré de. Teoría General del Estado, cit., p. 622, nota 33.  Atualmente, “a função de regular 

a atividde normativa dos poderes públicos atribuída ao Conselho Consitucional não tem por objeto apenas 

o respeito às regras de competência. Essa instância é também encarregada de velar para que os poderes 

públicos, na sua atividade normativa, não ignorem nem as regras de forma, nem as disposições de fundo 

contidas na Constituição. Os artigos 54 e 6r confiam a ele a tarefa de verificar a conformidade dos atos 

em formação à Constituição, sem qualquer restrição. Mas o que significa exatamente ‘conformidade à 

Constituição?’ Sob a Constituição de 1946 as competências do Comité Constitutionnel estavam 

expressamente limitadas aos títulos I à X, o que excluía os títulos XI e XII e o preâmbulo. No texto de 

1958, não há qualquer disposição nesse sentido: a doutrina deduz habitualmente que o controle do 

Conselho é possível em relação não somente ao conjunto de artigos da Constituição, mas também do 

preâmbulo, o que reenvia ao preâmbulo de 1946 e à Declaração dos Direitos do Homem.” FAVOREU, 

Louis. “Le Conseil Constitutionnel, régulateur de l'activité normative des pouvoirs publics.” Revue du 
Droit Public. Jan-Fev. 1967, p. 59. Diante dessa realidade, não é difícil considerar que os costumes 

constitucionais também podem ser parâmetro para a atuação do Conselho Constitucional. 
440 VERGOTTINI, Giuseppe de. Diritto Costituzionale, cit., p. 247. Sobre o tema encontra-se a seguinte 

análise empreendida por Giovanna Razzanno: “La Corte richiama in proposito l’’antica prassi’ per cui, 

sotto il vigore dello Statuto albertino, i tesorieri della Real Casa e delle due Camere del Parlamento erano 

esentati dalla giurisdizione contabile. Una prassi no interrotta dall’istaurazione dell’ordinamento 

repubblicano, sia perché i soggetti che avrebbero dovuto presentare il conto no si sono sentiti obbligati a 

tale adempiemento, sia perché la stessa Corte dei Conti, tranne u’eccezione, no ha mai intimato loro un 

tale adempimento. Tale prassi viene definita non irrelevante dal punto di vista costituzionale, in quanto 

l’esenzione dai giurizi di conto dei tre organi costituzionali ricorrenti rappresenta il reflesso dela loro 

spiccata autonomia.RAZZANO, Giovanna. Il parametro delle norme non scritte nella giurisprudenza 
costituzionale. Milano: Giuffrè, 2002, p. 118. 



 

 

126 

 

apenas uma das formas possíveis de sanção e o direito positivo é o direito efetivamente 

aplicado (sancionado ou não).
441

   

A existência de sanção institucionalizada é, como visto, característica do 

ordenamento normativo tomado no seu conjunto e não de cada norma do sistema. Isso 

significa que existem normas jurídicas desprovidas de sanção. Considerando que a 

sanção relaciona-se  com a eficácia das normas e não com a validade, Bobbio arrola 

dois casos típicos de normas sem sanção: “1) ou se trata de normas com cuja eficácia se 

consente, dada a sua reconhecida oportunidade ou correspondência à consciência 

popular ou, em uma palavra expressiva, dada a sua justiça, sobre a adesão espontânea, 

onde a sanção é considerada inútil; 2) ou então, trata-se de normas estabelecidas por 

autoridade tão alta na hierarquia das normas que se torna impossível, ou pelo menos 

pouco eficiente, a aplicação de uma sanção.”
442

  

Desse modo, a ausência de sanção exatamente no vértice do sistema, antes 

de absurda, é compreensível, pois, “quando aqueles que agem no ápice do poder agem 

de modo não conforme a uma norma do sistema, este seu comportamento não é uma 

violação de uma norma precedente, mas a produção de uma norma nova, isto é, uma 

modificação do sistema e, portanto, cai como improponível o problema da sanção, a 

qual pressupõe um ilícito. Em suma, não se afirma que um comportamento desconforme 

seja sempre ilícito: pode ser a posição de uma nova licitude, onde a sanção é 

juridicamente impossível.”
443

 

No direito constitucional, a maior parte das normas consuetudinárias não 

são dotadas de sanção jurídica. De acordo com Carmelo Carbone, existem pouquíssimas 

regras dessa natureza que  ensejam uma ação judiciária em razão de sua violação. Essas 

                                                             
441 LEVY, Denis. “De l’idée de coutume constitutionnelle a l’esquisse d’une théorie des sources du droit 

constitutionnel et de leur sanction,” cit., p. 87. CAPITANT, René. “Le droit constitutionnel non écrit”, 

cit., p. 2. 
442 BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. Trad. Fenando Pavan Baptista e Ariani Bueno Sudatti. 
Bauru, SP: EDIPRO, 2005, p. 167. 
443 Essa a razão de direito citada por Bobbio para o fato de ser natural que as normas superiores não sejam 

sancionadas. A outra razão, de fato, é a impossibilidade de constranger com a força quem detém a própria 

fonte da força. Isso porque, “a aplicação da sanção pressupõe um aparato coercitivo, e o aparato 

coercitivo pressupõe o poder, isto é, uma carga de força imperativa, ou se preferir, de autoridade, entre 

aquele que estabelece a norma e aquele que deve obedecê-la. É, portanto, de todo natural que conforme 

passamos das normas inferiores às superiores, nos aproximamos das fontes do poder, e por isso diminui a 

carga de autoridade entre quem estabelece a norma e quem deve segui-la, o o aparato coercitivo perde 

vigor e eficiência, até que, chegando às fontes do próprio poder, isto é, ao poder supremo (como o que se 

denomina ‘constituinte’), uma força coercitiva não é absolutamente mais possível, pela contradição que 

não o consente, ou seja, porque se esta força existisse, aquele poder não seria mais supremo.” BOBBIO, 
Norberto. Teoria da norma jurídica, cit., p. 168-169. 
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seriam os costumes que regem relações que podem dar lugar ao surgimento de direitos 

subjetivos exigíveis judicialmente, ou seja, costumes cuja lesão implica a 

contemporânea violação de outra norma munida de sanção. Nesta hipótese, segundo o 

autor, a norma consuetudinária seria aparelhada com uma sanção indireta.
444

 

Sabe-se que não é por eventualmente não haver sanção contra o 

descumprimento de uma norma constitucional consuetudinária que se descaracterizará 

sua juridicidade.
445

 Com efeito, tendo em vista já referidos traços que marcam os órgãos 

que dão vida ao costume constitucional, no ápice do ordenamento jurídico, bem como 

as suas relações, não deve causar estranheza a dificuldade ou mesmo a inconveniência 

da imposição de sanções jurídicas.  

A própria flexibilidade e a natureza política do costume constitucional 

respaldam ainda mais essa situação, inclusive pelo embaraço na identificação da 

infração.
446

  

Há que se ter em conta ainda que, normalmente, a institucionalização da  

fiscalização da constitucionalidade tem sido pensada e organizada principalmente com 

vistas ao controle das leis e outros atos normativos e não de atos políticos ou de 

governo.
447-448 

 Ademais, pode-se considerar bastante improvável que os próprios órgãos 

do poder levem esse tipo de questão ao conhecimento da jurisdição constitucional. Em 

muitos casos, eles mesmos evitam que as violações ocorram ou mitigam os seus 

possíveis efeitos. Por outro lado, também é provável que o órgão jurisdicional 

competente seja reticente em conhecer de tais controvérsias.
449 

 

Essa realidade não descarta, porém, a viabilidade e eventual conveniência de 

imposição de sanções de outra natureza, como as denominadas sanções políticas e 

sociais ou morais,
450

 cujos exemplos podem ser as obstruções parlamentares, a 

resistência coletiva, os movimentos revolucionários, a opinião pública etc.
451

 

                                                             
444 CARABONE, Carmelo. La consuetudine nel diritto costituzionale. Padova: CEDAM, 1948, P. 85-86. 
445 GIROLA, Carlo. “Le consuetudini costituzionali”, cit., p. 28. 
446 LEVY, Denis. “De l’idée de coutume constitutionnelle a l’esquisse d’une théorie des sources du droit 

constitutionnel et de leur sanction,” cit., p. 88. 
447 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional, cit., p. 122. 
448 Sobre o controle judicial da atividade política, ver: HORBACH, Carlos Bastide. “Controle judicial da 

atividade política. As questões políticas e os atos de governo.” Revista de Informação Legislativa, nº182, 

abril/junho-2009, p. 7 a 16. 
449

 GONZALEZ TREVIJANO, Pedro José. La costumbre em derecho constitucional, cit., p. 547-548. 
450 Segundo Carmelo Carbone essas sanções são chamadas políticas, sociais e morais em razão dos 

motivos que as inspiram. Contudo essa denominação é imprópria pois “Nel loro contenuto esse sono 
giuridiche in quanto introdottesi consuetudinariamente per l’osservanza di norme giuridiche. L’azione, 
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Com efeito, como o campo em que se desenvolvem os costumes é 

eminentemente político, as sanções manifestam-se de forma preferentemente política 

ou, em determinadas ocasiões, acompanhadas de reações de caráter social, as quais, 

muitas vezes, apresentam notável força coativa e são mais adequadas ao tipo de 

violação de que se trata. Nesse sentido, é possível que superem em importância, duração 

e intensidade a eficácia de sanções jurídicas.
452

 

De outro lado, Denis Levy assinala que a própria consciência dos 

protagonistas de que não lhes é possível enfrentar determinada regra sem cometer uma 

violação é uma forma de sanção. “Um Primeiro Ministro britânico colocado em minoria 

sabe que não há o que fazer a não ser se retirar. Os Presidentes da IIIª República que 

intencionavam dissolver a Câmara dos Deputados sabiam que não deveriam fazê-lo sem 

que essa ação fosse confirmada pelo Senado e pelo meio político. A regra de eleição do 

Presidente da República pelo sufrágio universal foi sancionada não pelos resultados da 

votação de 1962, que poderiam ser discutidos pelo fato de sua ambiguidade, mas pela 

consciência clara de que a grande maioria dos eleitores desejava esse modo de 

designação.”
453

 

                                                                                                                                                                                   
difatti, che sorge dalla inosservanza di norme costituzionali attraverso la resistenza coletiva, l’opinione 

pubblica ecc. ormai fa parte di um ordenamento da cui quello statuale trae continuamente i mezzi per la 

sua integrazione inquelle materie che, per la loro natura, si mostrano più fluide e flessibili. Si há in questo 

caso uma integrazione di uma norma consuetudinaria com altra consuetudinaria, la quale interviene per 

rendere cogente la prima com quelle forme che si mostrano più rispondenti alle esigenze social.” 

CARBONE, Carmelo. La consuetudine nel diritto costituzionale, cit., p. 87. 
451 CARBONE, Carmelo. La consuetudine nel diritto costituzionale, cit., p. 86. Carmelo Carbone afirma 

que a força coercitiva dessas sanções denominadas políticas, sociais e morais está ligada ao grau de 
educação política de uma nação e se manifesta com grande intensidade onde a atividade dos órgãos 

constitucionais de acordo com o direito é sentida como exigência de vida imprescindível, enquanto se 

mostra bastante débil naquelas comunidades onde não há uma compreensão plena do dever de se 

controlar a atividade do Estado. 
452 Assim como Carbone, Gonzalez Trevijano refere-se aos fatores que influenciam na maior ou menor 

intensidade das sanções dessa natureza: o grau de aperfeiçoamento da organização estatal; o 

funcionamento mais ou menos harmônico dos órgãos políticos; a presença de uma rigorsoa consciência 

política pública; a existência ou não de forças criadoreas ou destruidoreas de direito nas sociedades; ou, 

enfim, a tendência mais ou menos evolutiva da constituição. GONZALEZ TREVIJANO, Pedro José. La 

costumbre em derecho constitucional, cit., p. 545. 
453 LEVY, Denis. “De l’idée de coutume constitutionnelle a l’esquisse d’une théorie des sources du droit 
constitutionnel et de leur sanction,” cit., p. 89.  
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Ainda, é bom lembrar que, nessa matéria, a casuística tem seu valor e sua 

importância, de modo que serão os casos concretos que indicarão a espécie, a eficiência 

e até mesmo a real necessidade da sanção.
454

 

Nota-se, enfim, que o costume constitucional, como direito constitucional 

não escrito, dentro da perspectiva exposta, é de capital importância para a compreensão 

da realidade constitucional mesmo dos países cuja constituição é um documento escrito, 

pois atua como importante fator de acomodação dos preceitos constitucionais à real e 

efetiva estrutura constitucional.  

Assim, o costume constitucional, vai paulatinamente interpretando, 

modificando ou completando o preceituado solenemente no texto constitucional formal, 

possibilitando na maioria das vezes a desejada adequação da constituição às novas 

exigências políticas e sociais, que todo acontecer histórico impõe. Trata-se, pois, de 

alcançar uma solução política, sem esquecer que o direito é essencial para dar forma às 

necessidades políticas e para revestir a nova vontade das instituições e dos sujeitos que 

as exercem. É desta perspectiva, a partir da própria constituição, que se deve analisar o 

fenômeno descrito, e não à sua margem ou contra ela. 

                                                             
454 “Mais lorsque le juriste est amené à s’interroger sur les sources et la sanction du droit réellement 

applicable, il ne doit pas se demander ce que donne la combinaison et l’application des règles em vigueur 

à um moment donné, mais aller au-delá et examiner quelles sont les régles qui méritent ce nom. Il y 

reencontre des règles non écrites à côté du droit écrit et du droit jurisprudentiel. L’analyse ne le conduit 

pas nécessairement à admettre que toute violation d’une règle existente crée une nouvelle règle. Enfreidre 

une règle de droit écrit ou non écrit peut être et est généralement irrégulier. L’examen de la sanction non 

organisée appliquée à la règle permet de suggérer une solution qui sera démentie ou confirmée par les 

faits, qu’on ne saurait opposer au droit et vouloir ignorer sans porter une atteinte três grave au droit.” 

LEVY, Denis. “De l’idée de coutume constitutionnelle a l’esquisse d’une théorie des sources du droit 
constitutionnel et de leur sanction,” cit., p. 89-90. 
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6 – Convenções da Constituição  

Ao lado dos costumes constitucionais – e muitas vezes confundidas com 

eles – encontram-se as convenções da constituição. Criação do direito constitucional 

britânico, John Stuart Mill escreveu a respeito das unwritten maxims of the constitution, 

mas foi Albert V. Dicey que as batizou de conventions of the Constitution.
455

  

 

Apesar de natural da Inglaterra, esse tipo de regra, insolite et mystérieuse 

456
, tem sido objeto de estudo da doutrina europeia continental, especialmente italiana e 

francesa, ao longo do século XX. Isso porque, enquanto o costume, como instituto 

jurídico geral, pode ocorrer em qualquer ramo do direito, inclusive no constitucional, 

com maior ou menor frequência, de acordo com as características do ordenamento 

jurídico especificamente considerado, é controvertida aceitação da existência de 

convenções da constituição em sistemas de direito escrito.
457

  

 

Na doutrina italiana, a inicial tendência de se considerar as convenções da 

constituição como uma categoria exclusiva dos ordenamentos anglo-saxônicos e, 

portanto, de difícil transplante para fora desse ambiente mudou quando se reconheceu 

que o aparecimento dessas regras seria fenômeno próprio de qualquer ordenamento no 

qual se encontram vários órgãos constitucionais dotados de autonomia política.
458

  

 

Por outro lado, na França, afirma-se que é pelo fato de não haver uma 

constituição escrita que a noção de convenção da constituição adquiriu importância 

                                                             
455 MARSHALL, Geoffrey. Constitutional Conventions – The Rules and Forms of Political Accoutability. 

Oxford: Clarendon Press, 1993, p. 3, nota 1. 
456 AVRIL, Pierre. Les conventions de la constitution – Normes non écrites du droit politique. Paris: PUF, 
1997, p. 105. 
457 “Nega la possibilità di acclimatamento nel nostro ordenamento delle regole convenzionali Biscaretti 

Di Ruffia, Le norme della correttezza costituzionale, cit., 31; mentre G. Treves, Convenzioni 

costituzionali, cit., mette in rilievo il pericolo di deformazione insito in ogni tentativo di trapianto di 

istituti tanto caratteristici fuori del loro clima naturale.” ZAGREBELSKY, Gustavo. Sulla consuetudine 

costituzionale, cit., p. 194, nota 2. Nesse sentido também Pierre Avril lembra que “Dicey lui-même, 

n’avouait-il pas envier les professeurs de droit des pays ‘dotés d’une constitution dont on trouve les 

termes dans des documents imprimés connus de tous les citoyens et accessibles à quiconque sait lire’? En 

Grande-Bretagne, les choses sont en effet bien plus compliquées.” AVRIL, Pierre. Les conventions de la 

constitution, cit., p. 105. 
458 ZAGREBELSKY, Gustavo. Sulla consuetudine costituzionale, cit., p. 194. RESCIGNO, Giuseppe 
Ugo. La responsabilità politica. Milano: Giuffrè, 1967, p. 7. 
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capital na Inglaterra. Desse modo, havendo a racionalização do parlamentarismo e a 

codificação constitucional, o interesse prático sobre a noção de convenção da 

constituição diminui significativamente. Pelo que, a grande crítica que se faz à obra de 

Pierre Avril – Les Conventions de la Constitution – é no sentido de que apenas se 

substituiu a palavra “costume” por “convenção”, sem qualquer justificativa.
459

 

Para a análise dessas normas, é conveniente, em primeiro lugar, conceituar e 

caracterizar as convenções constitucionais na Inglaterra e, depois, identificar as questões 

que se levantam sobre a possibilidade de transposição do instituto, conforme a doutrina 

de países de direito continental como a Itália e a França, de modo a se constatar a 

existência de uma categoria autônoma de normas constitucionais não escritas, não só no 

direito anglo-saxão, mas em sistemas jurídicos de característica distinta. 

6.1 – As Convenções da Constituição na Inglaterra 

A definição da constituição inglesa apresentada em 1905 por James Bryce e 

citada por Howard McBain parece ainda atual: 

“é um conjunto de precedentes, introjetados na memória dos homens ou 

registrados por escrito, das manifestações de juristas e homens públicos, de costumes, usos, 

compreensões e crenças relacionadas com o método de governo, juntamente com um certo 

número de leis, algumas das quais contendo questões de pequena abrangência, outras 

relativas ao direito privado tanto quanto ao direito público, quase todas misturadas com 

precedentes e costumes e todas elas cobertas pelo crescimento parasitário de decisões 

jurídicas e de hábitos políticos, sem os quais as leis escritas seriam quase inexequíveis ou 

de qualquer modo bastante diferentes na sua execução daquilo que de fato são.”460 

                                                             
459 BEAUD, Olivier. “Le droit constitutionnel par-delà le texte constitutionnel et la jurisprudence 

constitutionnelle – A propôs d’um ouvrage récent.” Cahiers du Conseil Constitutionnel, n.º 6, janvier 
1999. 

460 McBAIN, The living constitution. Consideration of the ralities and legends o four fundamental law. 

New York: The Macmillian Company, 1928, p. 13. Também Jon Elster cita essa definição: ELSTER, Jon. 

Unwritten constitutional norms.http://www.ucl.ac.uk/laws/jurisprudence/docs/2010/Elster24Feb2010.pdf. 

Acesso em 05/08/2012, p. 9. Tradução livre de: “The English constitution, in the words of James Bryce, 

‘is a mass of precedents, carried in men’s memories or recorded inwriting,of dicta of lawyers or 

statesmen, of customs, usages, understandings and beliefs bearing upon the method of government, 

together with a certain number of statutes, some of them containing matters of petty detail, others relating 

to private law Just as much as to public law, nearly all of them mixed up with precedents and customs, 

and all of them covered with a parasitic growth of legal decisions and political habits, apart from which 

the statutes would be almost unworkable, or at any rate quite different in their working from what they 
really are.” 

http://www.ucl.ac.uk/laws/jurisprudence/docs/2010/Elster24Feb2010.pdf.%20Acesso%20em%2005/08/2012
http://www.ucl.ac.uk/laws/jurisprudence/docs/2010/Elster24Feb2010.pdf.%20Acesso%20em%2005/08/2012
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Sabe-se que a Constituição inglesa não resulta de um texto fundamental, 

mas desse complexo de atos legislativos e decisões judiciais que possuem a mesma 

eficácia obrigatória.
461

 É assim que hábitos, usos, entendimentos, crenças e costumes 

ainda coexistem com a lei escrita e o common law em um amálgama que pode parecer 

desnecessariamente complicado, mas que, por outro lado, dá a exata medida de 

flexibilidade daquela Constituição.
462

 Essa realidade permite afirmar que o direito 

constitucional inglês, no que tem de costumeiro em sentido amplo, faz distinção entre  

The law of the Constitution – que abrange as normas escritas e o common law – e The 

conventions of the Constitution – que, em princípio, não são escritas.
463

  

 Entendidas como regras de comportamento
464

 dos órgãos do poder, as 

constitutional conventions estão na origem do desenvolvimento do regime parlamentar 

inglês, já que, por meio delas, deu-se a passagem da monarquia limitada ao sistema 

contemporâneo, sem necessidade de se colocar em causa a instituição do common law e 

sem que houvesse intervenção legislativa.
465

 São, por isso, consideradas como um “fator 

de adaptação pragmática próprio do constitucionalismo inglês”.
466

 

As convenções da constituição, desenvolvidas na Grã-Bretanha, são regras 

não escritas que regulam as relações entre a Coroa, o Governo e o Parlamento inglês, 

bem como entre a Inglaterra e os outros países no âmbito do Commonwealth
467

, 

desempenhando, um papel central na teoria do Governo Britânico.
468

  

                                                             
461 TREVES, Giuseppino. “Convenzioni costituzionali”. Enciclopedia del Diritto. T. IX. Milán: Giuffré, 

1962, p. 524. 
462 ELSTER, Jon. Unwritten constitutional norms. 

http://www.ucl.ac.uk/laws/jurisprudence/docs/2010/Elster24Feb2010.pdf. Acesso em 05/08/2012, p. 9. 
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467 “As convenções, que no passado, dirigiam as relações entre o Reino Unido e seus domínios conferiam 
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http://www.ucl.ac.uk/laws/jurisprudence/docs/2010/Elster24Feb2010.pdf.%20Acesso%20em%2005/08/2012


 

 

133 

 

Várias foram as regras mediante as quais se construiu o governo de gabinete 

na Inglaterra, restando, mantida a forma jurídica voltada à monarquia absoluta.
469

 Ilustra 

Giuseppino Treves que a Rainha Elizabeth II possui os mesmos poderes que sua 

antecessora homônima do Renascimento. No entanto, se os exercitasse, procedendo 

contrariamente às limitações impostas ao soberano ao longo dos séculos, ela agiria 

legalmente, mas inconstitucionalmente.
470

 

Essa limitação dos poderes do soberano pode muito bem ser 

demonstrada pelo episódio da tentativa de influência de George V na 
negociação da política unionista, em 1910. Ainda que o monarca, 

legal e formalmente, conserve seus poderes de condução dos assuntos 

de governo, há uma convenção constitucional – considerada 
fundamental no regime da monarquia constitucional britânica – 

assentando que o Rei ou a Rainha somente pode agir com base no 

conselho de seus ministros. No caso em questão, o Rei pretendeu 

reunir-se com o líder do Partido Unionista na Câmara dos Lordes para 
discutir a tramitação de um determinado projeto de lei, tendo em vista 

a então recente vitória eleitoral do Partido Liberal. O desejo do 

monarca, todavia, foi refreado por um memorando do Primeiro 
Ministro Herbert Asquith, nos seguintes termos: 

O papel a ser desempenhado pela Coroa em situações tais como a que 

atualmente se apresenta foi, felizmente, definido por tradições 

acumuladas e por práticas não contestadas há mais de 70 anos. Esse 
papel é o de agir com base no conselho dos Ministros, que possuem a 

confiança da Câmara dos Comuns, independentemente desse conselho 

se conformar, ou não, com o julgamento privado e pessoal do 
Soberano. Os Ministros sempre prestarão a maior deferência e darão a 

mais séria consideração a qualquer crítica ou consideração que o 

Monarca possa oferecer a suas políticas; mas a decisão definitiva 
sempre lhes pertence, por que eles, os Ministros, e não a Coroa, são 

responsáveis perante o Parlamento. É somente por uma escrupulosa 

adesão a essa bem estabelecida doutrina constitucional que a Coroa 

pode se manter fora da arena da política partidária. 

Consequentemente, não é função de um soberano constitucional agir 

como árbitro ou mediador entre partidos ou políticas rivais; ainda 

menos buscar conselhos dos líderes de ambos os lados, com o objetivo 
de formar uma conclusão própria. George III nos anos iniciais de seu 

reinado tentou governar de tal modo, com os piores resultados; e com 

a ascensão de Mr. Pitt ao poder ele praticamente abandonou essa 
tentativa. O crescimento e o desenvolvimento de nosso sistema 

representativo, e o claro estabelecimento da essência e do núcleo de 

nossa Constituição no que toca à responsabilidade ministerial, fixaram 
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a posição institucional do Soberano para além de qualquer dúvida ou 
controvérsia.

471
  

Ante a ação incisiva de Asquith, George V recuou de sua posição inicial, 

assegurando ao Gabinete que pretendia simplesmente obter informações, mas não 

conselhos, do líder da oposição. 

Estaria na mesma situação de “legalidade inconstitucional” o Governo que 

não atendesse às regras do jogo parlamentar. Incluem-se, portanto, na constituição, não 

só as normas jurídicas, mas também as convenções, que as tornam operantes na 

prática.
472

 Nesse caso, a convenção acerca da responsabilidade coletiva e individual dos 

ministros perante o Parlamento é um claro exemplo: se um ministro reconhecidamente 

trai a confiança do Parlamento, espera-se que renuncie. Todavia, “caso a renúncia não 

se verifique, o ministro estará agindo de modo inconstitucional, mas não ilegalmente. 

Nenhum tribunal poderia compelir o ministro à renúncia, sendo esse um assunto para o 

próprio Parlamento”.
473

 

Ademais, uma série de outras convenções restringe os poderes do soberano, 

determinando, por exemplo, que: ele não pode se recusar a sancionar um projeto de lei 

que tenha sido aprovado por ambas as casas do Parlamento; deve escolher como 

Primeiro Ministro o líder do partido que representa a maioria na Câmara dos Comuns; 

deve nomear como membros do Gabinete aqueles que o Primeiro Ministro designar, 

deve atender às propostas do Gabinete, inclusive a de dissolver a Câmara dos 

Comuns
474

; e deve convocar o Parlamento anualmente, ainda que o Triennial Act de 

1694 o exija exclusivamente de três em três anos. Um outro feixe de convenções 

favorece o funcionamento do governo de gabinete – o qual é, a seu turno, produto de 

uma convenção –,  como a que impõe a responsabilidade coletiva perante a Câmara dos 

Comuns no tocante à política geral do governo.
475
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O estudo sobre as convenções da constituição realizado por Albert V. Dicey, 

no seu Introduction to the Study of the Law of the Constitution, sugere que tais regras de 

comportamento constitucional estariam relacionadas com o exercício das prerrogativas 

da Coroa, com o propósito de assegurar que esses poderes, formalmente detidos por ela, 

sejam, na prática, exercidos por ministros, segundo princípios de governo representativo 

e responsável.
476

  

No entanto, afirma Geoffrey Marshall que, apesar de as convenções 

efetivamente fornecerem a estrutura do governo de gabinete, bem como da respectiva 

responsabilidade política, elas se estendem por espaços muito mais amplos do que 

aqueles inicialmente pensados por Dicey.
477

 

Assim, além das regras convencionais que limitam os poderes da Coroa, há 

muitas outras relações constitucionais que ilustram a existência de normas de caráter 

convencional.
478

Várias delas são em parte reguladas por leis e em parte por convenções, 

como, por exemplo, as relações entre a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, 

que são de um lado determinadas por disposições dos Paliament Acts de 1911 e 1949 e 

e de outro pelo uso convencional.
479

  

Na apresentação geral que faz sobre “a teoria da convenção desde Dicey”, 

Geoffrey Marshall resume as maneiras pelas quais são estabelecidas as convenções. 

Frequentemente surge uma convenção a partir de uma série de precedentes aceitos como 

regras de comportamento obrigatórias. Uma convenção pode aparecer de forma mais 

rápida, também, em razão de acordos para atuação de determinada maneira, adotando-se 

uma particular regra de conduta (a qual  não decorre de um costume, pois não procede 
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de usos anteriores).
480

 E, ainda,  é possível uma convenção ser formulada a partir de um 

conhecido princípio de governo, como o constitucionalismo e o rule of law.
481

 

Dessas formas de surgimento das convenções, a mais reconhecida, sem 

dúvida, é a primeira, que as identifica como produto de um lento processo de evolução 

das práticas político-constitucionais. A segunda situação – a dos acordos – é igualmente 

comum na política inglesa, como se pode verificar na chamada Salisbury Convention, 

concernente às práticas da Câmara dos Lordes. Em 1945, as eleições gerais foram 

vencidas pelo Partido Trabalhista, que obteve a maioria na Câmara dos Comuns e, por 

consequência, o direito de formar o governo. Na Câmara dos Lordes, porém, a maioria 

permanecia ligada ao Partido Conservador, o que colocava em risco a aprovação das 

principais medidas propostas pelos trabalhistas na campanha eleitoral. A solução para 

esse impasse foi a definição de um acordo entre os líderes trabalhista e conservador na 

Câmara dos  Lordes, respectivamente o Visconde Addison e o quinto Marquês de 

Salisbury, segundo o qual todos os projetos de lei relativos a pontos do projeto de 

governo trabalhista que fora apresentado ao eleitorado – os chamados manifesto bills – 

seriam aprovados na Câmara Alta, com apoio da oposição conservadora. Esse 

entendimento, inicialmente acordado entre as lideranças partidárias, converteu-se, com 

sua reiteração, em uma convenção da Constituição britânica.
482

 

Ainda nesse movimento de proposição política das regras convencionais, 

pode-se mencionar a formulação de uma nova convenção pelo Governo trabalhista 

liderado por Gordon Brown, quanto à utilização das forças armadas britânicas. Em 

2007, o Governo publicou um documento, intitulado The Governance of Britain
483

, 

resumindo as reformas constitucionais por ele preconizadas, entre as quais estava a da 

criação de uma nova convenção constitucional, segundo a qual o emprego das forças 
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armadas do Reino Unido não mais seria questão decidida exclusivamente pelo Governo, 

de acordo com a Rainha, mas ficaria sob a deliberação da Câmara dos Comuns.
484

 

O mesmo documento, por outro lado, pretendeu alterar uma importante 

convenção, qual seja, a que permite ao Primeiro Ministro solicitar ao monarca a 

dissolução do Parlamento. Segundo a nova regra convencional proposta pelo Governo 

Gordon Brown, o Primeiro Ministro somente poderia efetuar essa solicitação mediante 

consentimento da Câmara dos Comuns.
485

 

De todo modo, a sorte dessas convenções discutidas em 2007, assim como a 

de qualquer outra convenção decorrente de uma declaração parlamentar ou de um 

acordo político, somente será revelada no futuro. Isso porque, como registra Aileen 

McHarg, é a “prática subseqüente, e não sua declaração formal, que determina o status e 

o escopo da norma constitucional”.
486

 

O reconhecimento da existência das convenções, contudo, não é um tema 

pacífico. Cada elemento constitutivo de uma delasé objeto de disputa, ou seja, os 

precedentes podem ser interpretados de diferentes modos, os acordos podem não ser 

claros e o conteúdo de um princípio geral também é passível de distintas conclusões. 

Por esse motivo, Ivor Jennings desenvolveu três critérios para o estabelecimento de 

convenções: 
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Devem ser colocadas três questões: primeiramente se existem 
precedentes; em segundo lugar, se os atores acreditavam estarem 

obrigados por uma regra; e, por último, se a regra em questão tem 

razão de ser. Um único precedente com uma boa razão pode ser 
suficiente para estabelecer a regra. Toda uma série de precedentes sem 

razão pode não servir de nada, a menos que esteja pefeitamente claro 

que as pessoas envolvidas se consideravam obrigadas por eles.”
487

 

Esse padrão pode ser considerado na análise de uma possível convenção que 

se acreditou, no início dos anos 1980, estar presente na Constituição britânica. Entre os 

anos de 1964 e 1983, a Rainha Elizabeth II não criou nenhum novo nobre hereditário, 

de modo que alguns atores políticos, bem como acadêmicos, acreditaram que se estaria 

diante de uma nova regra convencional, a limitar  o poder da soberana na constituição 

de novos pares do Reino. Entretanto, a partir de 1983, os títulos de nobreza hereditária 

passaram a ser novamente conferidos, sem que ninguém oferecesse objeção alguma à 

quebra de eventual convenção.
488

 Esse caso indica que a soma da reiteração de 

comportamentos com uma boa razão não se apresenta como suficiente para a construção 

da convenção, quando ausente a crença dos atores quanto à obrigatoriedade daquela 

norma. Em síntese, para que uma convenção constitucional seja estabelecida, não basta 

que um determinado comportamento tenha se repetido; é necessário, ainda que tal 

comportamento seja recorrente, criando-se uma expectativa em relação a sua 

manutenção.
489

 

Um evento ocorrido entre os anos de 1980 e 1981 ilustra também  as formas 

pelas quais convenções são estabelecidas e as dificuldades para seu reconhecimento. É  

interessante ressaltar que, na solução do problema, foi utilizado o citado “teste de 

Jennings”. Trata-se da contenda sobre o repatriamento da Constituição do Canadá.  

Nesse caso, o problema estava na controverdida existência de uma 

convenção constitucional a exigir o consentimento das províncias canadenses para que o 

Governo Federal requisitasse ao Parlamento Britânico a emenda do British North 

American Act, de modo a afetar os poderes provinciais e a estrutura federal do Canadá. 

A questão foi resolvida por decisão da Suprema Corte daquele país no sentido de que tal 

convenção efetivamente existia. Para tanto, o Tribunal adotou o sistema proposto por 
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Jennings, baseando-se em precedentes, em um acordo específico (a prática tinha sido 

fixada no Documento Branco, publicado em 1965, sob o título “Modificações da 

Constituição do Canadá”, onde no qual se encontra um histórico de leis editadas pelo 

Parlamento de Westminster para modificar a Constituição canadense
490

), e em um 

princípio (o equilíbrio da divisão federal de poderes).
491

 

Contudo, mesmo aquele critério tripartite de Jennings sugere haver 

ambiguidades insolúveis quanto às convenções que decorrem da existência de testes 

também em sentido contrário e da exigência de que as pessoas envolvidas na prática 

acreditem que estão agindo por força de uma regra obrigatória, o que acaba por 

demonstrar que nesse campo não existem critérios matemáticos aplicáveis para se 

constatar se há ou não uma convenção.
492

 

A necessidade de uma “boa razão” para dar realidade às convenções faz 

com que elas sejam tidas como a “moralidade crítica” da Constituição, já que “são as 

regras pelas quais os atores políticos devem necessariamente se sentir obrigados quando 

interpretam corretamente os precedentes e as respectivas razões.”
 493

 Com o objetivo de 

assegurar que o exercício das competências constitucionais ocorra em conformidade 

com o princípio da representação democrática, a conformação e a existência de uma 
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MARSHALL, Geoffrey. Ob.cit., p. 10 e segs. 
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convenção não pode ficar na dependência exclusiva da crença dos políticos envolvidos, 

exigindo uma fiscalização daquilo que eles consideraram como “boa razão” para que 

fosse definida a regra. E é por isso que, em caso de eventual arbitrariedade,, é possível 

afirmar que aqueles políticos acreditaram equivocadamente na existência de uma 

convenção.
494

 

Quanto à natureza das convenções constitucionais, Dicey, primeiro autor a 

tentar compreender as suas características,
495

 nega-lhes valor jurídico por não serem 

passíveis de imposição judicial e, nesse sentido, distingue-as do direito (statutes and 

common law) precisamente por não serem justiciáveis. Assim, afirma que as normas 

convencionais são a expressão de um conjunto de práticas e máximas que representam o 

que se poderia denominar de “moral constitucional ou política”.
 496

  

Na mesma linha de Dicey, encontra-se Hood Phillips, que destaca a 

ausência de enforcement judicial para justificar a falta de juridicidade das convenções. 

Phillips enfatiza que essa é uma distinção formal importante, apesar de os políticos não 

se interessarem por ela.
 497

  

Igualmente, Turpin e Tomkins afirmam que “as convenções são regras e são 

parte do ordenamento constitucional, conectadas com as normas jurídicas, ainda que 

delas distintas. Nessa perspectiva, a quebra de uma convenção constitucional é tão 

inconstitucional quanto a violação do direito constitucional. A diferença reside na 

natureza do modo de execução e da sanção. Normas jurídicas são, obviamente, 

executadas nos tribunais. Convenções não: elas não são jurídicas, ainda que 

caracterizem regras obrigatórias de comportamento constitucional. Sua execução é 

política ao invés de jurídica e está sob responsabilidade de corpos políticos, como a 

Câmara dos Comuns”.
498
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Por outro lado, Jennings, considerado o maior crítico de Dicey
499

, rejeita a 

rígida visão imperativista, típica dos ordenamentos anglo-saxônicos,
500

 e demonstra sua 

preocupação não com a distinção formal ou técnica entre convenções e direito, mas com 

a natureza do comportamento social em geral.
501

 Assim, as diferenças, que seriam 

apenas técnicas ou formais, reconhecidas por Jennings são as seguintes: as normas do 

direito têm, psicologicamente, uma maior sacralidade, são formalmente expressas em 

decisões de tribunais, os quais declaram quando há uma violação a essas mesmas 

normas; enquanto as convenções surgem da prática e nunca se pode precisar o momento 

em que elas deixam de ser ou se tornar convenções.
502

 No entanto, percebe-se que tudo 

isso acaba por soar muito semelhante ao que foi dito por Dicey.  

Também sem atribuir muita relevância à distinção entre direito e convenção, 

John Mackintosh assevera que ambos os conceitos se baseiam em necessidades da vida 

política: “Normas jurídicas podem ser revogadas e convenções podem ser alteradas se 

isso for desejado. Assim, a diferença está em que não existe um procedimento formal 

para se promulgar ou impor as convenções, apesar de algumas serem tão importantes 

quanto qualquer ato normativo e talvez até mais difíceis de alterar.” 
503

 

A questão da juridicidade das convenções a partir do critério da submissão 

aos tribunais foi analisada por Marshall com mais detalhe. Conclui esse autor que, no 

Reino Unido, os tribunais eventualmente conhecem ou concedem efeitos às convenções 

de forma direta ou indireta.
504

 Vários são os casos em que, aplicando o direito (statutes 

e common law), as Cortes conhecem das convenções apenas para auxiliar no 

esclarecimento da legislação existente (indiretamente). Por outro lado, haveria aplicação 

direta das convenções apenas no reconhecimento de que regras convencionais se 

tornaram ou se cristalizaram em regras jurídicas. E seriam evidência desse processo o 

fato de que, no passado, várias convenções sobre propriedade foram incorporadas ao 

                                                             
499 TREVES, Giuseppino, ob. cit., p. 525. 
500 GONZALEZ TREVIJANO, Pedro Jose. Ob. cit., p. 576. 
501 MARSHALL, Geoffrey. “Appendix C: Jennings and Dicey on Law and Convention”. Ob. cit., p. 245 e 

246. 
502 JENNINGS, W. Ivor. The law and the constitution. Third Edition. London: University of London 

Press, 1943, p. 128. 
503 MACKINTOSH, John Pitcairn. The British Cabinet. Second Edition. London: Stevens & Sons 

Limited, 1968, p. 12. 
504 “It should be noticed that, although the Courts do not enforce conventions, they may indirectly 

recognise their existence, especially the responsability of Ministers to Parliamentand the autonomy of 
self-governing members of the Commonweath.” PHILLIPS, O. Hood. Ob. Cit., p. 25. 
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common law, bem como a fixação dos limites aos poderes e às prerrogativas da Coroa. 

No entanto, exemplos modernos de conversão direta ou de reconhecimento de regras 

não jurídicas como normas de direito impositivas são difíceis de encontrar.
505

  

Assim, mesmo declarada existente por um tribunal – assinala Geoffrey 

Marshall – a natureza da convenção não muda. Ela continua impositiva, moral e 

politicamente, mas não se torna juridicamente obrigatória.
506

  

Nesse sentido, após tomar como exemplo algumas convenções 

constitucionais inglesas, Jeremy Waldron conclui que tanto Austin quanto Hart e Dicey 

consideram essas regras obrigatórias enquanto “moralidade positiva”, e, como tais, 

importantes e indispensáveis partes da Constituição, mas isso não faz delas normas 

jurídicas.
507

  

Independentemente, porém, de se considerar com profundidade a natureza 

das convenções, o importante é compreender, na prática constitucional britânica, como 

operam tais regras na conformação do poder. Para tanto, ilustrativa é a análise, feita por 

Jeremy Waldron, de três convenções constitucionais inglesas. A primeira delas é a regra 

segundo a qual os projetos de lei tornam-se leis apenas se, além de aprovados em ambas 

as Casas do Parlamento
508

, receberem a aprovação real. Mister mencionar que não há 

qualquer norma no ordenamento britânico que estabeleça a possibilidade de derrubada 

do eventual veto. Existe, porém, uma segunda convenção, considerada praticamente um 

dogma, no sentido de que o monarca nunca deixará de dar o seu consentimento a 

projetos que tenham sido devidamente aprovados pelas duas Casas do Parlamento. 

Assim, o consentimento real é necessário, mas, por outro lado, o monarca é compelido a 

consentir.  

Em outras palavras, a Constituição britânica tem duas regras fundamentais 

relativas à sanção: 1ª) nenhum projeto se torna lei sem a chancela real; e 2ª) a chancela 

não pode ser negada a projetos que tenham sido aprovados em ambas as Casas do 

Parlamento (ou aprovados de acordo com os Parliament Acts).
509

    

                                                             
505 MARSHALL, Geoffrey. Ob.cit., p. 15. 
506 MARSHALL, Geoffrey. Ob.cit., p. 16. 
507 WALDRON, Jeremy. “Are Constitutional Norms Legal Norms?” Fordham Law Review, 75, 2006, p. 

1707. 
508

 Ressalva-se o fato de que em circunstâncias especiais, estabelecidas nos Parliament Acts de 1911 e 

1949, os projetos podem receber o consentimento Real e se tornar leis apesar de não aprovados na Casa 

dos Lordes. WALDRON, Jeremy. “Are Constitutional Norms Legal Norms?”, cit., p. 1702 
509 Idem, p. 1703. 
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Para demonstrar que a primeira convenção é considerada obrigatória como 

uma regra legal, Waldron ressalta o fato de que ela é amplamente aceita e de que 

numerosos atos legislativos, especialmente os Paliament Acts, referem-se a ela como 

tal.
510

  Quanto à segunda convenção, o jurista lembra que o consentimento real não é 

recusado desde 1708, quando a Rainha Anne vetou um projeto sobre o estabelecimento 

de uma milícia na Escócia. Trata-se, na visão do autor, de uma “regularidade 

comportamental com um aspecto normativo interno”. Assim, a Rainha sabe que não 

deve recusar seu consentimento, pois, se o fizer, seu ato será considerado não apenas 

supreendente, mas errado e inconstitucional. Daí porque ela lida com essa convenção 

como uma norma que lhe é obrigatória. Ademais, todos os atores do sistema de governo 

britânico compreendem essa regra como impositiva para o comportamento da Rainha e, 

portanto, condenariam sua recusa em cumpri-la.  

Nota-se ainda que a convenção sobre a obrigatoriedade da chancela real é 

reforçada pelo fato de ter diretas implicações nos poderes do próprio Parlamento. Nesse 

quadro, em que as relações entre Parlamento e monarca baseiam-se em convenções, os 

parlamentares britânicos considerariam altamente inapropriado tentar influenciar a 

Rainha para exercer o poder que lhe cabe na aposição da chancela real, exatamente 

porque, segundo a outra convenção, não lhe é dada margem de escolha. Então, seria 

inadequado, até mesmo inóquo, fazer pressão para uma escolha que já é 

convencionalmente pré-definida.
511

  

Ao mencionar o episódio em que a atual Rainha indicou que não chancelaria 

um projeto sobre a modificação de seus poderes de fazer a guerra, aparece a terceira 

convenção. Antes de mencioná-la, é importante advertir, a título de esclarecimento, que 

a situação descrita relaciona-se  com outra norma constitucional que veda a discussão de 

projetos de lei que modifiquem os poderes reais sem que o monarca manifeste sua 

vontade de se submeter a eles. Ttratava-se do “Military Action against Iraq Bill”, de 

1999, que tinha por objetivo transferir o poder do monarca de autorizar ataques militares 

                                                             
510 “Some of them do so, for example, by regulating the mode of exercice of certain powers that the rule 

provides for, or by providing for certain exceptions to the rule under certain circumstances, a prodedure 

which would not make sense if the underlying rule were not regarded as binding.” Idem. 
511 O autor destaca a possível conclusão de que a exigência da chancela real tenha se tornado letra morta à 

luz da regra que proíbe seu exercício negativo. “But there are a number of cases in law where a voluntary 

choice is required even though the party is not legally free to make a contrary choice: The requirement to 

under take na oath or affirmation before giving evidence under subpoena is na example. Sometimes the 

symbolic exercise of a power matters even when there is no real discretion to refuse its exercice.” 
WALDRON, Jeremy. “Are Constitutional Norms Legal Norms?”, cit., p. 1702. 
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contra o Iraque para o Parlamento.
512

 Esse projeto acabou  por não ser apreciado por 

nenhuma das duas Casas. Depois de sua primeira leitura na Câmara dos Comuns, a 

segunda não foi nem sequer programada, por não haver concordância da Rainha. Essa 

oposição traz à tona, na realidade, a terceira convenção constitucional  considerada na 

análise de Waldron: o monarca, ao exercer os poderes que lhe são atribuídos pela 

Constituição, deve seguir os conselhos dos seus ministros. No caso em questão, conclui-

se que a recusa da Rainha em consentir na tramitação do projeto ocorreu em 

atendimento às advertências dos seus ministros, nos termos dessa terceira convenção 

constitucional, já que nada foi evidenciado a respeito de sua visão pessoal sobre referido 

projeto de lei da ação no Iraque.
513

  

Como se pode perceber, há uma importante coordenação entre essas três 

convenções na Inglaterra. Em se tratando de monarquia, um poder de veto efetivo nas 

mãos do monarca poderia solapar o caráter democrático da Constituição britânica. Por 

outro lado, se não houvesse a segunda convenção (de acordo com a qual o monarca não 

pode vetar projetos de lei), a combinação da primeira (o projeto só se torna lei com a 

chancela real) com a terceira (o monarca exerce seus poderes de acordo com os 

conselhos dos ministros) desequilibraria o exercício do poder em favor do Executivo.
514

 

Nesse sentido, a segunda convenção é absolutamente  fundamental para a manutenção 

                                                             
512 “The Military Action Against Iraq (Parliamentary Approval) Bill was a private member's bill 

introduced into the United Kingdom House of Commons by Tam Dalyell MP under the Ten Minute Rule. 

It received its formal first reading on 26 January 1999. The bill sought to transfer the power to authorise 

military strikes against Iraq from the monarch to Parliament. The long title of the bill was a Bill to require 

the prior approval, by a simple majority of the House of Commons, of military action by United Kingdom 

forces against Iraq. It was presented by Tam Dalyell and supported by Tony Benn, Harry Cohen, Jeremy 

Corbyn, George Galloway, Neil Gerrard, Dr Ian Gibson, John McAllion, Alice Mahon, Robert Marshall-

Andrews, Dennis Skinner and Audrey Wise. The bill became Bill 35 in the 1998/1999 Parliamentary 

session, and was initially scheduled for second reading on 16 April 1999. As a bill modifying the 

monarch's prerogative powers, the Queen's consent was required before it could be debated in Parliament. 

This is an instance of one situation in which more direct monarchical assent than the rather technical 

Royal Assent is required for a bill to become an Act of Parliament. The Queen, acting upon the advice of 
her government, refused to grant her consent for the introduction of the bill. The second reading was 

initially postponed from 16 April until 23 July 1999. Due to the Crown's continuing refusal to signify its 

consent to the bill, it could not receive its second reading on 23 July 1999. In the absence of a request for 

a further postponement, the bill was automatically dropped before it obtained its second reading. When 

military action against Iraq was eventually organised in 2003, the government sought Parliamentary 

approval on 18 March 2003, one day before the invasion began, although no powers under the royal 

prerogative were thereby transferred to Parliament.” “Military Action Against Iraq (Parliamentary 

Approval) Bill”. WIKIPEDIA, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Military_Action_Against_Iraq_(Parliamentary_Approval)_Bill, acesso em 

16/08/2012. 
513 WALDRON, Jeremy. Ob. cit., p. 1704. 
514 WALDRON, Jeremy. Ob. cit., p. 1704. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Military_Action_Against_Iraq_(Parliamentary_Approval)_Bill


 

 

145 

 

da supremacia do Parlamento, que é “a mais importante característica do direito 

constitucional britânico.” 
515

 

Depois da análise desenvolvida, a qual reforça a noção da força impositiva 

de que gozam as convenções, cabe identificar, na doutrina inglesa, as espécies de 

sanções possíveis diante do descumprimento dessas regras. Sobre esse assunto, é 

interessante notar que Dicey não se acomoda com a explicação usual de que as 

convenções são obedecidas em razão do imenso perigo político inerente ao seu 

descumprimento, o qual é associado com o poder da opinião pública. Ele não nega que 

tal sanção realmente exista. Entretanto, entende que essa sanção de perigo político não 

explica suficientemente o extraordinário efeito que têm as convenções em relação à 

opinião pública, que as toma com a mesma força das leis. Desse modo, do ponto de 

vista do autor, as convenções (ou pelo menos algumas delas) são, na realidade, 

sustentadas pela força das leis, mas não de maneira direta: 

A sanção que constrange o mais arrojado aventureiro político a 
obedecer princípios fundamentais da constituição e as convenções nas 

quais esses princípios se expressam é que a quebra de tais princípios e 

convenções o levará quase imediatamente a estar em conflito com as 
Cortes e com the law of the land.

516
 

Isso acontece, como se vê, não porque a convenção seja diretamente 

imposta, mas porque ela opera de forma crucial para a integridade do direito como um 

todo. Para ilustrar sua afirmação, Dicey menciona a regra convencional segundo a qual 

o Parlamento deve se reunir pelo menos uma vez por ano: 

Caso o Parlamento fique, por exemplo, dois anos sem realizar sessões, 

haverá a quebra de uma prática constitucional. Contudo, não teremos a 

violação do direito. De maneira geral, como consequência disso, 
estariam em situação de conflito com the law of the land qualquer 

Ministério ou Gabinete que tolerasse tal ofensa à Constituição e 

também todas as pessoas envolvidas com o Governo. 

(...) 

A Lei do Exército, da qual a disciplina do Exército depende, é anual e, 

portanto, expiraria, deixando de vigorar. Por isso, todos os meios de 
controle do Exército legalmente deixariam de existir.   

                                                             
515 PHILLIPS, O. Hood. The constitutional law of great britain and the commonwealth. London: Sweet 

And Maxwell, 1957, p. 22. 
516 DICEY, Albert V. Ob. cit., p. 445-446. 
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(...) 

Por outro lado, grandes porções de receitas de impostos não seriam 

mais legalmente devidas, e, portanto, não seriam cobradas, já que os 

oficiais coletores estariam sujeitos a responder a processos judiciais. 
Além disso, a parte da receita que se obtivesse não poderia ser 

legalmente aplicada aos propósitos governamentais. 

(...) 

Então, a regra segundo a qual o Parlamento deve se reunir uma vez 

por ano, apesar de rigorosamente ser uma convenção constitucional 

(que não é direito e não é imposta por Tribunais), revela-se um 

entendimento que não pode ser negligenciado sem que centenas de 
pessoas sejam envolvidas em distintos atos de ilegalidade, os quais 

são passíveis de conhecimento pelos Tribunais do País. Essa 

convenção, portanto, é, na realidade, baseada e assegurada por the law 
of the land. 

(...) 

O que leva, em última análise, a obediência à moralidade 
constitucional é o próprio poder da lei. As convenções da constituição 

não são leis, mas possuem força obrigatória e seu descumprimento 

acarretará ofensa ao direito propriamente dito, e, consequentemente, 

as penalidades daí decorrentes.
517

 

A explicação de Dicey para a força obrigatória das convenções é bastante 

criticada por se aplicar apenas a algumas das muitas convenções existentes na 

Constituição britânica.
518

 No entanto, ainda assim, é importante, na medida em que faz a 

conexão entre a normatividade das convenções e o aspectos internos das regras de  um 

lado e a sistematicidade do direito de outro.
519

  

O mesmo se pode dizer da justificativa apresentada por Mackintosh. Para 

esse autor o poder das convenções procede do fato de que sua ofensa corresponderia à 

violação do espírito e da base da Constituição. Assim, “se uma tentativa dessa fosse 

adiante, isto seria evidência de que as condições políticas na Grã-Bretanha estão 

                                                             
517 DICEY, Albert V. Ob.cit., p. 448-451. 
518 “This only applies in the case of central conventions such as the obligation on a Cabinet to resign IF it 

loses the confidence of Parliament. It is true tha if this maxim was flouted, the Cabinet would soon be 

forced either submit or to break the law by collecting unauthorized taxes and so on.” MACKINTOSH, 

John Pitcairn. The British Cabinet. Second Edition. London: Stevens & Sons Limited, 1968, p. 19. 

Igualmente Waldron percebe que é possível ver como tal explicação se aplica à convenção citada sobre a 

reunião do Parlamento, mas não é claro como se aplicaria, por exemplo, à regra segundo a qual a Rainha 

não pode recusar seu consentimento a um projeto de lei aprovado pelas duas Casas do Parlamento. 

WALDRON, Jeremy. “Are Constitutional Norms Legal Norms?” Fordham Law Review, 75, 2006, p. 

1708. 
519 WALDRON, Jeremy. “Are Constitutional Norms Legal Norms?” Fordham Law Review, 75, 2006, p. 
1708. 
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passando por mudanças revolucionárias.” Além disso, as convenções tem diferentes 

graus de força, sendo algumas fundamentais, no sentido já mencionado, cuja ofensa 

acarretaria a violação de princípios constitucionais básicos, e outras, que são 

consideradas de menor importância, como as que meramente indicam a inconveniência 

de certas práticas, cujo descumprimento acarretaria reações como advertências e 

boicotes.
520

 

Por fim, quanto à razão de ser das convenções, apesar cobrirem uma área 

muito mais ampla que aquela sugerida por Dicey em The Law of the Constitution, a 

maior finalidade dessas normas existentes na Inglaterra é dar efetividade aos princípios 

governamentais de prestação de contas, os quais constituem a estrutura do governo 

responsável.
521

 Esse ponto de vista, bem como a realidade impositiva das convenções 

constitucionais são, na verdade, decorrência do fato de que a Constituição inglesa, 

enquanto não escrita, conta com uma força coercitiva de natureza política, que  promove 

a observância do rule of law, pressionando o governo a se conformar com os valores 

decorrente desse princípio.
522

   

6.2 – As Convenções da Constituição em Países que adotam  Constituições Escritas 

e Rígidas 

Se na Inglaterra, país de origem das convenções, a expressão tem 

significado unívoco – de normas não escritas –,  nos países que adotam constituições 

codificadas, nota-se a utilização de outro sentido para a expressão . Nos Estados Unidos 

da América, por exemplo, apesar de o sistema jurídico ser derivado do inglês, existe 

uma constituição escrita, cuja elaboração foi precedida de numerosas reuniões em 

assembleias constituintes, denominadas Constitutional Conventions.
523

  

                                                             
520 MACKINTOSH, John Pitcairn. The British Cabinet. Second Edition. London: Stevens & Sons 

Limited, 1968, p. 19-21. 
521 E, no que toca às principais convenções “externas”, seu objetivo é semelhante, já que a 

responsabilidade governamental é princípio compartilhado por todos os Estados membros da 

Commonwealth MARSHALL, Geoffrey. Ob. cit., p. 18. 
522 PEK, Jane. “Things better left unwritten?: constitutional text and the rule of law”. New York University 

Law Review, 83, 2008, p. 1994. 
523

 ELSTER, Jon. Unwritten Constitutional Norms, cit., p. 3. Para uma pesquisa e comparação entre os 

tipos de assembleias constituintes, o autor indica o seu “ ‘Constituent legislaturesi’ in R. Bauman et T. 

Kahana (eds), The Least Examined Brach: The Role of Legislatures in the Constitutional State, 
Cambridge University Press 2006, pp. 181-97.” Idem, nota 4. 
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Essa situação é explicada pelo fato de que a Constituição britânica, como já 

mencionado, é formada por um conjunto de práticas e documentos legislativos que 

foram, ao longo do tempo, sedimentando-se como normas fundamentais do país. No 

entanto, esse tipo de constituição é excepcional, assim como as constituições da Nova 

Zelândia, do Canadá e de Israel, que são exemplos importantes, mas raros nos dias 

atuais.
524-525

  

Então, nos países que têm constituições codificadas, a elaboração do texto 

exige, quase sempre, um processo distinto: a realização de reuniões entre encarregados 

da definição das normas a constarem daqueles documentos que se tornarão a lei máxima 

dos respectivos ordenamentos jurídicos. Nesses casos, os encontros entre os 

constituintes em assembleias já foram denominados, a exemplo daquelas realizadas nos 

Estados Unidos, de convenções constitucionais.  

Contudo, o fato é que qualquer tipo de constituição conta com regras não 

codificadas em alguma medida. Daí porque, enquanto alguns autores chegam a afirmar 

que não existe nenhuma constituição escrita “pura”
526

, outros consideram, nesse sentido, 

que seria mais exato compreender o caráter escrito como um espectro dentro do qual 

cada país se insere de acordo com o grau de completude da sua codificação 

constitucional.
527

  

Portanto, mesmo as constituições documentalmente codificadas possuem 

elementos não escritos, como os costumes e as convenções, em face da impossibilidade 

                                                             
524 GINSBURG, Tom. “Constitutional Specificity, Unwritten Understandings and Constitutional 

Agreement.” Public Law and Legal Theory Working Paper nº 330, 2010, p. 73. 

http://www.law.uchicago.edu/files/file/330-tg-agreement.pdf. Acesso em:  18 ago 2012. 
525 Interessante o comentário de McBain a respeito da discussão sobre as vantagens das constituições 

escritas e não-escritas: “It is idle, therefore, to discuss the relative merits of written and unwritten 

constitutions, as if people could ordinarily make a choice between the one and the other. The unwritten 

British constitution, to the extent that it is unwritten, is due less to peculiar institutional genius than to 

historical accident. The written constitutions of most other coutries are due to force of circumstances. 

What else could the people do but write fundamental laws for their governance?” McBAIN, Howard. The 
living constitution. Consideration of the ralities and legends o four fundamental law. New York: The 

Macmillian Company, 1928, p. 15-16. 
526 ELVIRA PERALES, Ascension. “Las convenciones constitucionales.” Revista de Estudios Políticos, 

53, Septiembre-Octubre, 1986, p. 128. 
527 Tomando em consideração o fato de que as constituições documentais não contêm todas as regras 

necessárias para resolver todas as questões constitucionais que podem vir a se colocar, Jane Pek entende 

que uma codificação é completa quando três condições são preenchidas: todos os princípios 

constitucionais fundamentais estão codificados, todos os princípios constitucionais subsidiários estão 

baseados nos princípios fundamentais e um contínuo processo de codificação assegura que tais princípios 

subsidiários se tornarão eventualmente parte oficial da constituição codificada.” PEK, Jane. “Things 

better left unwritten?: constitutional text and the rule of law.” New York University Law Review, 83, 2008, 
p. 1985-1986. 
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de se prever e regulamentar à exaustão todos os aspectos da atividade estatal. Então, 

assim como os costumes, as convenções constitucionais apresentam-se como uma forma 

de regulamentação política inevitável, permitindo, em função de suas características, a 

adaptação da regulamentação constitucional às exigências do desenvolvimento político, 

que, por natureza, está em constante mutação.  

Há, contudo, quem atribua a essas regras, não codificadas, maior relevância 

nas constituições não escritas, em que não seriam tratadas como meramente 

suplementares ao texto constitucional.
528-529

 Nessa linha, as convenções constitucionais 

desempenhariam papel mais significativo nesses países.
530

  

É certamente óbvia a relevância das convenções constitucionais nos países 

de constituições não escritas. Isso não implica dizer, porém, que onde há constituições 

codificadas essas normas serão necessariamente apenas suplementares. A função das 

convenções em ordenamentos constitucionais codificados será, portanto, variável, de 

acordo, entre outros fatores, com a tessitura normativa dos textos constitucionais, a 

estabilidade das instituições políticas, as cambiantes conformações do poder e a 

necessidade de adaptação da ação governamental a novas realidades. Assim, por 

exemplo, um ordenamento que apresente uma codificação constitucional mais sintética 

ou redigida em termos de cláusulas gerais formará ambiente mais propício ao 

surgimento de convenções constitucionais, se comparado a ordenamentos 

constitucionais codificados de modo detalhista e em termos unívocos.
531

  

                                                             
528 “as I have acknowledged, every real-world constitution relies upon uncodified rules to a certain extent. 

(...) However, such rules are of greater import in an unwritten constitution, where they are not treated as 

merely  ‘supplement[ing]’ the codified constitutional text.” PEK, Jane. “Things better left unwritten?: 

constitutional text and the rule of law.”, cit., p. 2000, nota 9. 
529 Michael S. Moore menciona a existência de duas versões sobre “unwritten constitution” que precisam 

ser diferenciadas: “There is the weak version, according to wich unwritten texts (of precedents, social 

ideals, and the like) supplement but do not suplant the text of the written document. This is the version 

Tom Grey defends as ‘supplementalism’. There is also a stronger version, according to which these 
unwritten texts supplant the written document as the exclusive object of constitutional interpretation.” 

MOORE, Michael S. “Do we have an unwritten constitution?” Southern California Law Review, 63, 

1989-1990, p. 115. 
530 Jane Pek cita Tony Wright: “The ‘unwritten’ nature of the UK constitution, where there are no 

constitutional ‘higher laws’ and no universally agreed set of constitutional enactments, inevitably 

provides significant scope for the operation of conventions”. E acrescenta: “According to the paradigma 

of the written constitution that I have laid out (...), there would be little to no room for conventional 

constitutional law, since only those principles codified and integrated  into the constitution would be 

treated as constitutionally binding.” PEK, Jane. “Things better left unwritten?: constitutional text and the 

rule of law.” New York University Law Review, 83, 2008, p. 
531 Interessante análise sobre a definição de temas a serem tratados numa constituição, bem como sua 
amplitude e detalhamento a partir da escolha de se adotar uma constituição escrita pode ser encontrada 
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Nos Estados Unidos, reconhecidas as limitações que a existência da 

Constituição escrita impõe, as convenções parecem ocupar lugar destacado dentro do 

sistema de fontes.
532

 Isso porque, ao longo dos séculos de vigência dessa Constituição, 

seu significado tem sido alterado muito mais por força da interpretação judicial e das 

convenções constitucionais do que por emendas escritas.
533

   

Assim, ao contrário do que afirma Jon Elster,
534

 as convenções 

constitucionais não só desempenham papel importante no direito constitucional norte- 

americano, como sua proliferação, ao lado da interpretação judicial, acabou por criar 

uma “constituição não escrita”, que sobrevive ao lado do texto constitucional e que 

ajuda a explicar a sua longevidade.
535

   

Ao escrever o seu The living constitution, em 1928, Howard McBain 

afirmava: 

Nossa constituição tem, como podemos notar, se desenvolvido pelo 

crescimento do costume, das práticas dos partidos políticos, pela ação 

ou inação do Congresso ou do Presidente, e especialmente pela 

interpretação judicial. 
(...) 

A Constituição americana é um documento escrito, em alguma medida 

alterado por costumes não escritos ou precedentes e largamente 
reformado e expandido por atos legislativos e decisões judiciais.

 536
 

                                                                                                                                                                                   
em GINSBURG, Tom. “Constitutional Specificity, Unwritten Understandings and Constitutional 

Agreement.”, cit. p. 77 e segs. 
532 Giuseppe Ugo Rescigno anota que, do mesmo modo que na Inglaterra a circunstância de a constituição 

não ser escrita em um texto formal é consequência e não a causa da existência das convenções, assim 

também, em outros países anglosaxônicos, o fato de terem redigido por escrito um texto constitucional 

não impediu o surgimento de convenções e seu respectivo reconhecimento pelos juristas e políticos. 

Nesse sentido, percebe-se que tanto na Austrália quanto no Canadá, países que possuem constituições 

escritas, praticam-se as mesmas convenções praticadas na Grã-Bretanha. RESCIGNO, Giuseppe Ugo. Le 

convenzioni costituzionali. Padova: CEDAM, 1972, p. 135. 
533 “Desde o início da vigência da Constituição até hoje foram propostas cerca de 300 emendas no 

Congresso; obtiveram voto favorável deste apenas 31; e foram ratificadas pelos Estados 25, a última das 

quais é de 1967: a 25ª emenda regula a substituição do Presidente nos seus impedimentos e do Vice-
Presidente quando falte ou assuma a presidência.” CAETANO, Marcello. Ob. cit., p. 67. Atualizando a 

informação sobre as emendas à Constituição norte-americana, após 1967 foram ainda promulgadas duas 

outras emendas: a 26ª, que estabelece 18 anos como a idade oficial para o exercício do direito de voto, 

promulgada em 1971; e a 27ª emenda que evita que leis concernentes aos salários dos congressistas 

tenham efeito até o início da próxima sessão do Congresso, promulgada em 1992. 

http://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm. Acesso em:  18 ago 2012. 
534 “In American constitutional law, CC [constitutional conventions] do not have an important place.” 

ELSTER, Jon. Unwritten constitutional norms, cit., p. 15. 
535

 ELVIRA PERALES, Ascension. “Convenciones constitucionales.” Revista de Estudios Políticos, 53, 

1986, p. 127. CAETANO, Marcello. Ob. cit., p. 67. 
536 McBAIN, Howard. The living constitution. Consideration of the ralities and legends o four 
fundamental law. New York: The Macmillian Company, 1928, p. 11, 13. 
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De fato, as normas não escritas da Constituição norte-americana não se 

restringiram apenas a completar o documento de 1787, mas em numerosas ocasiões o 

suplantaram, alterando seu conteúdo literal e realizando as adaptações da vida política 

do país, configurando, por exemplo, o papel do Presidente da República,
537

 o 

funcionamento dos partidos políticos e as relações entre os diferentes poderes 

políticos.
538

 

Convenções constitucionais podem ser encontradas, segundo  inventário 

realizado  por James G. Wilson nos seguintes assuntos: entre os poderes e 

responsabilidades do Congresso; entre alguns aspectos que determinam os poderes da 

Suprema Corte; entre alguns dos aspectos que  descrevem a Presidência da República; e, 

no âmbito do próprio federalismo.
539

 A partir daí é possível citar várias normas e 

práticas da vida política americana: 540 

a) Até 1940 havia uma convenção constitucional segundo a qual o 

Presidente da República não podia ser reeleito para um terceiro 

mandato;
541

 

b) O Congresso não deve, em aliança com o Presidente ou em 
oposição a ele, mudar o número de juízes da Suprema Corte com o 

objetivo de influenciar suas decisões;
542

 

                                                             
537 Sobre a maneira de agir dos Presidentes, Thomas M. Cooley exemplifica: “O Presidente da República 

pode solicitar por escrito a opinião de cada Ministro de Estado, sobre qualquer assunto relativo aos 

deveres do seu cargo. A Constituição silencia quanto à convocação do Conselho desses funcionários; mas 

o uso sancionou e é de norma que o Presidente da República o reúna, e proceda segundo o parecer do 
mesmo a respeito de todos os assuntos importantes que sejam da sua competência.” COOLEY, Thomas 

M. Princípios gerais do direito constitucional nos Estados Unidos da América. Trad. De Ricardo 

Rodrigues Gama. Campinas: Russel, 2002, p. 111. 
538 CAETANO, Marcello. Ob. cit., p. 67-68. 
539 WILSON, James G. “American Constitutional Conventions: The Judicially Unenforceable Rules that 

Combine With Judicial Doctrine and Public Opinion to Regulate Political Behavior.” Buffalo Law 

Review, 40, 1992, p. 670-675. 
540 ELSTER, Jon. Ob.cit., p.15-16. 
541 “Apesar de não conter a Constituição original qualquer dispositivo sobre a reeleição do Presidente, não 

há dúvida de que o sentimento geral na Convenção de Filadélfia favorecia sua reelegibilidade infinita. 

Coube a Jefferson objetar que a elegibilidade indefinida seria, na verdade, vitalícia e degeneraria em 

herança. Antes de 1940, a ideia de que nenhum Presidente deveria exercer o cargo por mais de dois 
períodos gozava dos foros de firme tradição, conquanto se tivesse usado de alguns subterfúgios na 

interpretação da palavra ‘peíodo’ (term). O desprezo dessa tradição, por parte do Presidente Roosevelt, 

levou à proposta, pelo Congresso, em 24 de março de 1947, de uma emenda à Constituição, que, no 

intuito de salvá-la, incorporou-a ao Documento Constitucional. A proposta passou a integrar a 

Constituição a 27 de fevereiro de 1951, em consequência de sua adoção pelo trigésimo sexto Estado, 

Minnesota.” CORWIN, Edward S. A Constituição Norte-Americana e seu significado atual. Trad. Lêda 

Boechat Rodrigues. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1986, p.116. 
542 Trata-se de convenção afirmada durante a tentativa de alteração da composição da Suprema Corte 

americana pelo Presidente Franklin Roosevelt, em 1937, no que se convencionou chamar de Court-

packing fight. Tendo a Suprema Corte declarado inconstitucionais muitas leis importantes para o New 

Deal, Roosevelt concebeu um plano para aumentar a composição do tribunal com até seis novos juízes 
que concordassem com suas posições. O projeto de lei defendido pelo popular Presidente americano, 
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c) Todos os membros de uma delegação estadual no Colégio Eleitoral 
votam no candidato que recebeu o maior número de votos no 

respectivo estado; 

d) Apesar de a Constituição autorizar o Congresso a limitar a 
jurisdição da Suprema Corte, ele não usa esse poder; 

e) Os Senadores de um determinado estado têm poder de fato de vetar 

indicados do Presidente para cargos nesse mesmo estado e que 
dependam de aprovação pelo Senado; 

f) O Senado como um todo mostra deferência às indicações 

presidenciais de membros do Congresso para cargos que dependam de 

sua aprovação; 
g) O Senado mostra um alto grau de deferência às indicações para o 

Gabinete; 

h) Depois da eleição presidencial, os advogados públicos devem 
colocar seus cargos à disposição para que o novo Presidente possa 

substituí-los se quiser; 

i) Se o Presidente pretende, durante o recesso parlamentar, fazer 
indicações para cargos que dependam de confirmação legislativa, ele 

deve notificar o Congresso antes do recesso;  

j) Até 1920 o Presidente da República somente se dirigia ao 

Congresso por meio de mensagem escrita, nunca oralmente.
543

 
k) O Presidente pode demitir, sem o consentimento do Senado, os 

detentores de cargos cuja nomeação depende daquele consentimento. 

l) Durante o período colonial, os americanos alegavam haver uma 
convenção constitucional que impedia o Parlamento britânico de 

legislar para as colônias.
544

 

Além dessas, outras há com referência ao sistema de partidos ou 

às eleições primárias, que são traços fundamentais da estrutura 

política americana.
545

  

                                                                                                                                                                                   
recém-saído de uma reeleição, foi, porém, rejeitado no Senado americano. Para um exame do caso, ver 

CARO, Robert. Master of the Senate, New York: Vintage Books, 2002, p. 54 e seguintes. 
543 Espelhando a realidade até 1920, Thomas Cooley anota que “Na prática, desde a presidência de 

Jefferson, essas informações são prestadas por meio de mensagens escritas, transmitidas pelo Secretário 

privado do Presidente da República.” COOLEY, Thomas M. Ob.cit., p. 116, nota 415. Sobre essa 

convenção Adrian Vermeule comenta: “Wilson also shattered another convention, which held that the 

President should deliver messages to Congress in writing, never orally and in person. The Constitution’s 

text requires a State of the Union message, but does not specify the form it should take. Washington and 

Adms delivered speeches in person, but Jefferson switched to written messages – according to Bryce and 

Horwill, either from the high republican principle that the presidente should not overaw Congress with his 

quase-monarchical presence, or because Jefferson dislike public speeches. Jefferson’s practice became 

encrusted with constitutional aura and lasted for over a century.” VERMEULE, Adrian. The Small-c 
constitution, Circa 1925. http://classic.jotwell.com/the-small-c-constitution-circa-1925/. Acesso em:  20 

ago 2012. 
544 “The acts of Parliament passed after the settlement of a colony were not in force therein, unless made 

so by express words, or by adoption.” COOLEY, Thomas M. A treatise on the constitutional limitations 

which rest upon the legislative power of the States of the American Union. Boston: Little, Brown, and 

Company, 1903, p. 52, nota 1. 
545 WALDRON, Jeremy. Ob.cit., p. 1711. Sobre o tema, escreve McBain: “The constitution decrees that 

the President shall be chosen by groups of electors in the several states. Thus did the Fathers think to exalt 

this office above debasing partisan antagonisms. But political parties early decreed otherwise. Candidates 

are nominated by parties and the electors chosen thereafter merely rubberstamp these nominations. The 

form remains; the substance has long since passed into limbo. Tradition, not the constitution, prescribes 
that a President may not be reelected for a third term. The President’s Cabinet, which varies in influence 
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Diante disso, afirma McBain: 

Esses, então, são alguns dos costumes ou convenções da Constituição 

americana, por meio dos quais esta ou aquela cláusula tem sido 
complementada, expandida, restringida, distorcida, ou até invalidada. 

Eles ‘constituem’, por óbvio, uma não irrelevante parte do nosso 

sistema constitucional.
546

 

Em comentários à doutrina de Michael J. Gerhardt sobre o poder dos 

precedentes nos Estados Unidos, Adrian Vermeule também se refere à existência de 

convenções constitucionais relacionadas à atuação dos juízes da Suprema Corte. Entre 

elas, cita que, ao proferir suas decisões, esses juízes devem arrolar um grande número 

de precedentes, mesmo se tratando de hard cases, e que, desde as decisões da Corte 

sobre o New Deal nos anos de 1930, há também uma convenção segundo a qual o 

Tribunal não deve invalidar as leis sobre bem-estar social editadas pelo governo 

federal.
547-548

  

Nesse sentido, o comentarista lembra que as convenções estruturais da 

política constitucional americana são os “superprecedentes”, dos quais Marbury v. 

                                                                                                                                                                                   
from President to President, is unkown to the fundamental law. The constitution ordains that President 

shall ‘nominate and, by and with the advice and consent of the Senate, shall appoint officers. The 

President has never taken the advice of the Senate in the matter of appointments; but party practice 

ordains that, as to federal officers in the several states, the President shall not only take but also follow the 

advice of the senator or senators of his own party, if any, from the state in which appointment is to be 

made. The senator, not the President, mkes the nomination. The constitution is silent as to the power of 
removal; but from the beginning the President has exercised this power on an extensive scale.  

The constitution makes the President the chief executive of nation. In political practice candidates for this 

high office stand before the people upon a program consisting largely of legislative proposals; and a 

President seeking reelection is held to account far more usually upon his legislative than upon his 

executive record. This pehaps the most significant of all the ‘customs of the constitution’ that have been 

wrought upon it by the impious hands of political parties. McBAIN, Howard. Ob.cit., p. 25-27. 
546 McBAIN, Howard. Ob.cit., p. 28-29. 
547 VERMEULE, Adrian. Constitutional Conventions. http://www.tnr.com/book/review/power-precedent-

michael-gerhardt , acesso em 17/08/2012. 
548 Nesse apecto específico, da convenção segundo a qual a Suprema Corte não invalida, desde o New 

Deal, nenhuma lei sobre bem-estar social editada pelo Congresso americano sob o patrocínio do 

Executivo federal, deve ser lembrado o recente caso do julgamento do Affordable Care Act, por meio do 
qual a administração do Presidente Obama estendeu os limites da proteção à saúde dos americanos, 

impondo uma série de novas regras, entre as quais a obrigação de contratar seguros saúde privados. 

Tendo a Suprema Corte atualmente uma maioria considerada conservadora, o que gerava a expectativa de 

uma decisão declarando grande parte da lei inconstitucional, o que se viu em junho de 2012, com o 

anúncio do julgado, foi a formação de uma maioria de 5 a 4 em favor da lei; maioria essa somente viável 

pela adesão do Chief Justice Roberts à minoria liberal. Não é de se estranhar, na lógica das convenções 

constitucionais, que muitas das críticas conservadoras à posição de John Roberts o tenham acusado de 

uma ação política e não jurídica no julgamento, enquanto as considerações favoráveis louvaram sua 

preocupação na manutenção da harmonia entre os poderes e seu cuidado com a legitimidade e com o 

prestígio institucional da Suprema Corte. Nesse sentido, ver as considerações de LIPTAK, Adam. 

“Roberts Shows deft hand as swing vore in health care”. The New York Times, 28 de junho de 2012, ou 
ainda GREENHOUSE, Linda. “The mistery of John Roberts”. The New York Times, 11 de julho de 2012. 

http://www.tnr.com/book/review/power-precedent-michael-gerhardt
http://www.tnr.com/book/review/power-precedent-michael-gerhardt
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Madison é uma “sinédoque para um elaborado conjunto de convenções que estruturam 

as distribuições e limites do poder judicial nos Estados Unidos”.
549

 

Não é difícil, portanto, identificar relevantes normas do sistema 

constitucional norte-americano que não constam do texto codificado; inclusive, bem 

recentemente, verificou-se a existência de uma convenção constitucional exatamente a 

partir do momento de sua violação. Trata-se do caso relacionado às críticas do 

Presidente Obama à Suprema Corte no seu State of the Union Adress de 2010. O 

Presidente mencionou a decisão da Corte no processo Citizens United v. Federal 

Election Commission, por meio da qual, nas suas palavras, teriam sido abertas as 

possibilidades de interferência ampla do capital financeiro e de entidades estrangeiras 

nas eleições americanas, prejudicando-se assim a democracia.  

Ante essas declarações, o Juiz Samuel Alito afirmou, de maneira clara e 

expressa, que tais declarações do Presidente não seriam verdadeiras. A partir desse 

episódio, inicou-se o debate acerca da existência, ou não, de uma convenção 

constitucional a vedar a crítica direta do Presidente às decisões da Suprema Corte, uma 

vez que a ação contrária de um popular Chefe do Executivo poderia contribuir para a 

diminuição da efetividade da norma constitucional que garante a independência dos 

juízes.
550

 

O exemplo americano demonstra que as convenções não só existem nos 

países que adotam constituições escritas, como contribuem para a permanência e a 

atualização desses documentos. Nesse sentido, Sir Kenneth Clinton Wheare enfatiza 

que, em todos os países, o uso e a convenção são importantes e que, em muitos dos que 

                                                             
549 VERMEULE, Adrian. Constitutional Conventions. http://www.tnr.com/book/review/power-precedent-
michael-gerhardt , acesso em 17/08/2012. Escrevendo sobre a mutação constitucional nos Estados 

Unidos, Karl Loewenstein afirma que o próprio controle judicial de constitucionalidade converteu-se em 

pilar da democracia americana, sem que haja qualquer previsão no texto da constituição sobre isso. “Pese 

a que ninguna expressa atribución de competência em la Constitutción misma autoriza a los tribunales 

federales a declarar inaplicable y, por lo tanto, anticonstitucional uma ley aprobada por el Congresso que 

está em contradicción com la Constitución, la competencia del control judicial há quedado enraizada de 

tal manera como norma constitucional no escrita desde há hazaña del Chief Justice John Marshall a 

princípios del siglo XIX, que em la actualidad solamente podría ser eliminada por médio de uma 

enmienda constitucional expresa y aun esto parece dudoso em virtude de la cláusula supreme law of the 

land en el artículo V de la Constitución.” LOEWENSTEIN, Karl. Ob.cit., p. 168. 
550 VERMEULE, Adrian. The small-c Constitution – circa 1925. http://classic.jotwell.com/the-small-c-
constitution-circa-1925/. Acesso em: 20 ago 2012. 

http://projects.washingtonpost.com/politicsglossary/campaign-finance/FEC/
http://projects.washingtonpost.com/politicsglossary/campaign-finance/FEC/
http://www.tnr.com/book/review/power-precedent-michael-gerhardt
http://www.tnr.com/book/review/power-precedent-michael-gerhardt
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têm constituição codificada, essas práticas desempenham papel tão relevante como no 

Reino Unido.
551

  

Porém, ao escrever sobre as mutações constitucionais em 1906, Jellinek 

afirmava que o fenômeno das convenções não tinha sido objeto de estudo da doutrina 

alemã e que seria muito importante investigar quando este “direito flexível”, com suas 

características e efetividade, ocorre nos Estados continentais.
552

 

No continente, segundo Jellinek, quem havia examinado mais a fundo o a 

questão das convenções fora Julius Hatschek (Engliches Staatsrecht), porém, 

relacionando-o intimamente com a vida pública da Inglaterra.
553

  

Entre os países cujo sistema de direito, de tipo continental, é amplamente 

codificado e com clara hegemonia da lei escrita, a Itália acaba por se destacar pela 

doutrina mais farta e pormenorizada a respeito das convenções constitucionais.
554

 

Doutrina essa que, com todas as suas convergências e divergêncis, pode ser aplicada à 

análise do assunto nos demais países cujo sistema jurídico se assemelha ao da Itália.  

De início, o que se percebe é a dificuldade de reconhecimento das 

convenções, como categoria normativa, no sentido anglo-saxônico, por vários motivos. 

Pelo que assevera Zagrebelsky, o único exemplo de regra convencional, nos termos da  

concepção britânica, desenvolvida no ordenamento italiano é da instauração do sistema 

parlamentar durante a vigência do Estatuto Albertino.
555

  

Portanto, de acordo com parte da doutrina italiana, as convenções, no 

sentido em que são conhecidas na Inglaterra, dificilmente se desenvolveriam na Itália 

graças a uma série de motivos que tornam isso improvável. A primeira razão estaria no 

                                                             
551 Nesse sentido, o autor cita a afirmação de Dicey: “Pode-se afirmar, sem exagero, que o elemento 

convencional da Constituição dos Estados Unidos é tão considerável como o da Constituição inglesa.” 

WHEARE, Keneth Clinton. Las constituciones modernas. Barcelona: Labor, 1975, p. 128. 
552 Jellinek esclarece em nota que “Entre las distintas denominaciones alemanas del Derecho dispositivo 

elijo aquí la citada arriba [derecho flexible], ya que expresa mejor el carácter peculiar de tales normas.” 
JELLINEK, G. Reforma y mutacion de la constitucion. Trad. Christian Förster. Madrid: Centro de 

Estudios Constitucionales, 1991, p. 37-41. 
553 Idem, p. 38, nota 53. 
554 GONZALEZ TREVIJANO, Pedro Jose. La costumbre em derecho constitucional, cit., p. 592. 
555 “Neste caso, parecem estar realizadas as condições que os autores anglo-saxônicos indicam como 

necessárias para o surgimento da convenção. Opinião não muito diversa exprime Bartholini (...), o qual 

explica a instauração do parlamentarismo sobre a base da natureza flexível da norma constitucional que 

disciplina os poderes e as relações entre a coroa e o parlamento; entre eles haveria se formado um acordo 

tácito destinado, exatamente, a excluir as funções de todos os poderes, ainda que legalmente constituídos, 

que fossem extranhas à lógica parlamentarista e a utilizar as restantes conforme aquela lógica.” 

ZAGREBELSKY, Gustavo. Sulla consuetudine costituzionale nella teoria delle fonti del diritto, cit., p. 
199, nota 1. 
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fato de que a constituição escrita já subtrai um grande espaço de possível 

desenvolvimento das convenções,
556

 quanto mais constituições detalhadas como a 

italiana.
557-558

 Em segundo lugar, a inexistência de uma opinião pública consolidada, 

como na Inglaterra, impede que haja valores constantes e suficientes para dar vida às 

imprescindíveis good reasons do direito constitucional britânico.  Em terceiro lugar, o 

sistema pluripartidário, tal como praticado na Itália, torna nulo ou quase nulo o interesse 

de quem está no poder em observar as condutas tidas como convenções, sem levar em 

consideração a instabilidade do jogo político e uma possível passagem à oposição.
559

 O 

quarto motivo é a existência de órgãos encarregados de realizar o controle de 

constitucionalidade, de modo que a possiblidade de oTribunal se pronunciar sobre os 

conflitos entre os poderes do Estado, faz retornar ao âmbito jurídico relações que eram 

simplesmente políticas. Por fim, em quinto lugar, nos sistemas jurídicos como o 

italiano, não existiriam o culto e a reverência ao precedente, característicos dos países 

de Common Law.
560

   

Com efeito, entre os que negam expressamente a possibilidade de se 

aclimatar no ordenamento jurídico italiano as regras convencionais, segundo a 

concepção inglesa, além de Giuseppino Treves,
561

 estão Biscaretti de Ruffia
562

 e 

Gustavo Zagrebelsky.
563

  

Este último, após destacar as características do sistema inglês que tornam 

difícil o transplante do instituto,
564

 assinala, no entanto, que “não está excluída a 

                                                             
556 ZAGREBELSKY, Gustavo. Sulla consuetudine costituzionale nella teoria delle fonti del diritto, cit., p. 

198. 
557 TREVES, Giuseppino. “Convenzioni costituzionali”. Enciclopedia del diritto, cit., p. 527.  
558 A mesma afirmação é feita por Gonzalez Trevijano em relação à Constituição espanhola. GONZALEZ 

TREVIJANO, ob. cit., p. 591. 
559 ZAGREBELSKY, Gustavo. Sulla consuetudine costituzionale nella teoria delle fonti del diritto, cit., p. 

198-199. 
560 “Come i giudici inferior si allontanano liberamente dalle decisioni della Corte suprema e questa muta 

avviso senza difficoltà, così neppure gli uomini di Stato si sentono troppo legati ad un comportamento 
precedente proprio o altrui. L’attaccamento alla tradizione induce poi gli inglesi a lasciare immutata la 

legalità formale delle istituzioni, pur tranformandone la sostanza per adeguarla alle nuove necessità. 

L’evoluzione del nostro diritto pubblico mostra invece soluzioni di continuità ed uma minore simpatia per 

le finzioni di questo tipo.” TREVES, Giuseppino. Ob. cit., p. 527. 
561 Idem. 
562 BISCARETTTI DI RUFFIA, Paolo. Le norme della corretezza costituzionale. Milano: Giuffrè, 1939, 

p. 31 e seg. 
563 ZAGREBELSKY, Gustavo. Sulla consuetudine costituzionale nella teoria delle fonti del diritto, cit., p. 

198-203. 
564 “Não parece correto entender que o papel das conventions seja aquele de cobrir aquelas matérias que, 

não sendo consideradas essenciais ao regime político-constitucional, são excluídas da disciplina 
legislativa. Conforme um visão contratualista do direito, (...), parece mais exato afirmar que na Grã-
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possibilidade da utilização do termo ‘convenção da constituição’ para, na Itália, se 

refererir a uma realidade bem diversa daquela que tal expressão indica no ordenamento 

britânico.”
565

 

Assim, sob um ângulo distinto da concepção britânica sobre as 

convenções,
566

 é possível que essas regras sejam reconhecidas e adquiram relevância em 

ordenamentos jurídicos como o italiano ou francês,
567

 onde terão características 

eventualmente até opostas àquelas identificadas na doutrina anglo-saxônica.  

Cumpre examinar, portanto, a noção, as características, os tipos e as figuras 

afins que se distinguem das convenções constitucionais nos Estados dotados de 

constituições escritas, extensas e rígidas, notando-se, porém, que, apesar de se 

fundamentar mais amplamente na doutrina italiana, a análise que se segue pode ser 

aplicada a todos os países cujo sistema jurídico tenha características semelhantes, 

inclusive ao Brasil.   

Em primeiro lugar, deve se chamar a atenção para o fato de que o tema das 

convenções constitucionais apresenta muita incerteza tanto no que toca ao seu conteúdo, 

quanto à sua natureza e eficácia, além de suas relações com o costume. A doutrina 

parece ainda não ter encontrado um caminho uníssono para explicar todos os aspectos 

                                                                                                                                                                                   
Bretanha as regras que são tidas como essenciais à manutenção da ordem constituída e sobre as quais 
existe um amplo consenso de opiniões são deixadas para as convenções, que não são consideradas 

jurídicas, enquanto as normas menos essenciais, as quais são facilmente transgredidas e cuja violação 

enseja menores consequências de ordem política, são revestidas de caráter jurídico e aplicadas pelos 

juízes. Em outras palavras, no sistema britânico se entende que a respeito de certos princípios 

fundamentais da organização constitucional existe um grau de consenso tal que torna supérfluo o 

estabelecimento de normas de direito, isto é, de regras garantidas pelo enforcement judicial, de modo que 

se recorre a esse último somente para as normas de importância secundária, as quais mais facilmente 

poderiam ser objeto de violação.” ZAGREBELSKY, Gustavo. Sulla consuetudine costituzionale nella 

teoria delle fonti del diritto, cit., p. 203. 
565 Idem. 
566 É necessário fazer essa distinção em face da clara diferença de postura que existe entre o continente 

europeu e a Grã-Bretanha no tocante às relações entre política e direito. Nesse sentido, afirma Rescigno 
que a consciência de que as regras que disciplinam as relações entre os sujeitos titulares dos órgãos 

soberanos são, em última análise, muito mais confiadas à sua própria vontade política do que a 

mecanismos de repressão e prevenção pré-estabelecidos pelo direito, tem consequências práticas, seja no 

que respeita ao sistema jurídico, seja quanto às convenções. RESCIGNO, Giuseppe Ugo. Le convenzioni 

costituzionali. Padova: CEDAM, 1972, p. 132. 
567 Nesse sentido, Tanasije Marinkovic afirma que as convenções constitucionais também podem ser 

encontradas em membros de outras famílias de direito, até mesmo naqueles que são particularmente 

conhecidos por sua reverência às fontes escritas do direito, e as três repúblicas francesas – a Terceira, a 

Quarta e a Quinta – estão indubitavelmente entre eles. MARINKOVIC, Tanasije. Constitutional 

conventions between the law and politics – the case of the Fifth French republic. 

http://www.enelsyn.gr/papers/w7/Paper%20by%20Tanasije%20Marinkovic.pdf. Acesso em:  29 ago 
2012. 
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desse fenômeno, a começar, como já ressaltado, pela sua própria existência enquanto 

categoria autônoma.
568

 

É fato, contudo, que, apesar de ignoradas amiúde em termos teóricos, as 

convenções são efetivamente praticadas nos vários ordenamentos jurídicos.
569

 Partindo 

dos numerosos exemplos classificados, de forma genérica, como normas constitucionais 

não escritas, Jon Elster procede a um exame indutivo dessas regras encontradas em 

alguns países,
570

 a fim de identificar suas características comuns, suas variações e o 

modo pelo qual atuam. E, diante de normas como a que estabelece a impossibilidade de 

o monarca vetar um projeto de lei que tenha sido aprovado por ambas as Casas do 

Parlamento britânico; a que determina a responsabilidade do Governo diante do 

Parlamento (Canadá e Austrália); a que restringe o poder do Congresso em limitar a 

jurisdição da Suprema Corte norte-americana; a que, durante a Terceira República 

francesa, impedia a reeleição do Presidente da República; ou, ainda, a que exige o 

comparecimento dos Ministros noruegueses diante do Parlamento para responder a 

interpelações; a primeira conclusão a que chega é que tais regras versam, em suma, 

sobre o “maquinário do governo”, suas prerrogativas e a limitação de poderes.
571

   

A partir dessa constatação, as regras convencionais têm sido definidas, 

acatando a base doutrinária britânica, como resultado do consenso entre os titulares dos 

órgãos constitucionais, que dão origem a acordos tácitos
572

 por eles mesmos respeitados 

nas suas relações recíprocas, dentro do quadro fixado pela constituição.
573

 

Desses acordos nascem regras de comportamento não escritas que 

disciplinam a forma do exercício de competências, quando essa regulação não consta do 

                                                             
568 MANNINO, Armando. “Prime considerazioni in tema di convenzioni costituzionali.” Norme di 

correttezza costituzionale, convenzioni ed indirizzo politico. Gianfranco Mor, Coord. Milano: Giuffré, 

1999, p. 84. 
569 Nota-se que “ordenamentos jurídicos que conhecem e teorizam a respeito da existência das 

convenções acabam por praticá-las e criá-las em maior quantidade que ordenamentos que as ignoram 
teoricamente ou as reconhecem de maneira distorcida (atribuindo-lhes classificações não apropriadas), 

ainda que necessariamente também as pratiquem.” RESCIGNO, Giuseppe Ugo. Le convenzioni 

costituzionali, cit., p. 132.  
570 Os países escolhidos pelo autor foram: Grã-Bretanha, Austrália, Canadá, Estados Unidos, França e 

Noruega. ELSTER, Jon. Ob. cit., p. 9-20. 
571 ELTER, Jon. Ob. cit., p. 21. 
572 “Pode acontecer que uma convenção surja mediante um texto escrito, aprovado pelos interessados, e 

continue sendo uma regra convencional: o que importa não é o escrito ou a ausência de um texto escrito, 

mas o modo peculiar de se afirmar, viver e morrer de tal regra, ou, mais sinteticamente, a natureza de tal 

regra.” RESCIGNO, Giuseppe Ugo. “Ripensando le convenzioni costituzionali.” Norme di correttezza 

costituzionale, convenzioni ed indirizzo politico. Gianfranco Mor, Cood. Milano: Giuffrè, 1999, p. 33. 
573 RESCIGNO, Giuseppe Ugo. La responsabilità politica. Milano: Giuffrè, 1967, p. 7.  
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texto constitucional ou, ainda, quando há disciplina normativa a respeito, mas esta é de 

natureza discricionária e seu cumprimento pode ser pormenorizado por meio de 

convenção estabelecida  pelos próprios executores.
574

 

Nesse sentido, Vezio Crisafulli também define tais normas como “acordos 

tácitos (ou também, eventualmente, expressos) entre os titulares dos órgãos supremos, 

para resolver questões e dificuldades que se colocam quando da concreta aplicação da 

norma constitucional (ou legislativa em matéria constitucional): integrando-a, 

delimitando seu significado, circunscrevendo o âmbito de discricionariedade do 

exercício do poder que se funda nesta última.”
575

 

Certamente as convenções constitucionais podem ser de vários tipos, tendo 

em vista a textura mais ou menos aberta da respectiva constituição e, diante de 

circunstâncias favoráveis, é possível verificar-se o desenvolvimento de convenções até 

mesmo contra constitutionem. Assim, essas convenções surgem por meio da prática dos 

órgãos constitucionais, em interação com as normas escritas da constituição, 

interpretando, inovando, contradizendo ou anulando tais normas, conforme será 

explicitado adiante. 

6.2.1 – Elementos constitutivos, espécies e natureza das convenções constitucionais 

O surgimento das convenções ocorre a partir alguns de fatores inter-

relacionados, que podem ser considerados seus elementos constitutivos, ainda que não 

seja imprescindível que todos eles estejam presentes na mesma convenção e que não 

haja muita precisão na sua determinação. Esses elementos constitutivos, abaixo  

sistematizados, correspondem a uma série de precedentes, a condutas praticadas com a 

                                                             
574 GUASTINI, Riccardo. Estudios de teoría constitucional, cit, p. 250. 
575 CRISAFULLI, Vezio. Lezioni di diritto costituzionale, II, 1 – L’ordinamento costituzionale italiano 

(Le Fonti normative). Padova: CEDAM, 1993, p. 195. Exatamente no mesmo sentido, encontra-se 

Canotilho, para quem, “as chamadas convenções constitucionais, oriundas dos ordenamentos anglo-

saxónicos, consistem em acordos, implícitos ou explícitos, entre várias forças políticas, sobre o 

comportamento a adoptar para se dar execução ou actuação a determinadas normas constitucionais, 

legislativas ou regimentais. Na sua expressão mais conhecida (Dicey) as ‘constitutional conventions’ 

designam o conjunto de regras não escritas que permitiram a passagem do sistema monárquico 

constitucional ao sistema monárquico parlamentar.” CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e 
Teoria da Constituição, cit., p. 837. 
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consciência de sua obrigatoriedade e, por fim, à presença de uma razão suficiente que 

justifique a regra.
576

  

Tratando-se a convenção principalmente de um acordo
577

 tácito entre os 

sujeitos constitucionais, de início, deve haver entre eles um consenso sobre os termos do 

comportamento a ser adotado na aplicação da constituição. É a partir desse consenso 

gerador de um acordo, o qual eles se obrigam a respeitar,
578

 que tais operadores 

desenvolvem a convicção de sua obrigatoriedade, que é o primeiro elemento 

constitutivo da convenção.
579

 

A consciência da obrigatoriedade da conduta, necessária para a existência da 

convenção, não tem as notas características da opinio iuris que alguns exigem para a 

configuração do costume.
580-581

 Nesse sentido, Rescigno diferencia a opinio, enquanto 

critério de identificação da convenção, da opinio iuris, específico elemento da norma 

consuetudinária: esta última é a convicção da comunidade como um todo de que a regra 

                                                             
576 ZAGREBELSKY, Gustavo. “La formazione del governo elle prime quattro legislature republicane.” 

Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico. Milano: Giuffré, Settembre/1968, p. 808. 
577 O acordo não é a únida fonte possível das regras convencionais, podendo ainda derivar de uma série de 

precedentes que não sejam necessariamente acordos deliberados entre os operadores constitucionais, 

conforme será explicitado adiante. CRISAFULLI, Vezio. Lezioni di diritto costituzionale, p. 198. 
578 ARDANT, Phillipe. MATHIEU, Bertrand. Institutions politiques et droit constitutionnel. 23ᵉ édition. 

Paris: LGDJ, p. 80. 
579 ELVIRA PERALES, Ascension. “Las convenciones constitucionales”, p. 132. É nesse sentido que 

Ivor Jennings insiste na pergunta que deve ser respondida: os atores, nos precedentes, acreditam ou 
acreditaram que estavam limitados por uma regra? JENNINGS, Ivor. The Law and the Constitution, p. 

131. 
580 ELVIRA PERALES, Ascension. Las convenciones constitucionales, cit., p. 132. 
581 Giuseppe Ugo Rescigno considera a opinio iuris elemento constitutivo do costume. Entretanto, ressalta 

que não se deve procurar esse elemento no sujeito individual que se adequa à regra consuetudinária, mas 

na comunidade que o cerca, a qual, com o seu consenso ou dissenso, demonstra se uma regra deve ser 

considerada obrigatória. Assevera o autor que a convicção que se busca na comunidade, entretanto, não é 

aquela doutrinária de que a regra é jurídica, mas a convicção bem mais concreta de que a regra é digna de 

ser imposta, de que não só se deve obedecer a regra, mas de que à sua violação deve corresponder o 

castigo, infligido, se necessário, mediante a força. Mesmo assim, a distinção mais segura do costume 

jurídico é, segundo Rescigno, a sua possibilidade de aplicação judicial, já que o juiz nesse caso não fará 

mais que traduzir a convicção e a vontade da comunidade da qual é parte e, como órgão dessa 
comunidade, exprimirá visivelmente o caráter daquela regra. Nesse sentido, nenhum juiz pode impor uma 

regra que a comunidade não considere essencial a ponto de ser dotada de coerção e, reciprocamente, 

nenhum juiz pode resistir à vontade da comunidade de dotar de coerção uma regra consuetudinária 

observada por longo tempo. Considera Rescigno que atribuir a opinio iuris ao sujeito que cumpre a regra 

e não à comunidade em que ele se insere é que deu ensejo a numerosas dificuldades que levaram boa 

parte da doutrina a excluir a opinio iuris do conceito de costume jurídico. Essa exclusão seria, no 

entendimento do autor, um erro, pois impede a diferenciação entre o costume jurídico e o costume social. 

Desse modo, qualificando-se a opinio iuris como convicção presente na comunidade (de que certa regra 

deve ser dotada de coerção), dá-se concretude a tal elemento subjetivo, o que facilita sua constatação, pois 

se cuidará de prová-la existente em uma comunidade no seu complexo e não com relação a cada um dos 

que a obedecem). RESCIGNO, Giuseppe Ugo. Le convenzioni costituzionali. Padova: CEDAM, 1972, p. 
113. 
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é obrigatória e deve ser dotada de coerção pela força, ao passo que a simples opinio da 

regra convencional é uma concepção geral a respeito do acerto e da racionalidade da 

solução de um caso prático, de modo que seja conveniente se adotar no futuro o mesmo 

critério se a hipótese se reapresentar.
582

 

Também é possível encontrar essa distinção na obra de Alessandro 

Pizzorusso, para quem a convicção da oportunidade e necessidade de observar a norma 

que deriva da convenção não se identifica com a opinio iuris que constitui elemento do 

costume, pois não se trata da convicção de uma generalidade de sujeitos indistintos, mas 

do sentimento daqueles que são partes do acordo.
583

 

Cuidando-se as convenções de entendimentos estabelecidos pelos 

operadores políticos, a convicção da obrigatoriedade diz mais com as expectativas 

recíprocas dos sujeitos em relação às condutas esperadas a partir do acordo fixado.
584

 

Há, desse modo, interesse desses próprios atores em manter o equilíbrio obtido nas suas 

relações políticas e, como consequência, o sentimento de que o comportamento previsto 

é obrigatório.
585

  

                                                             
582“In conclusione l’opinio (il giudizio intorno all’opinio diventa decisivo in ogni caso: come mera opinio, 

serve a distinguere tra una mera regolarità ed una regolarità che è devenuta regola convenzionale, tra un 

precedente come mero fatto ed un precedente sul quale innestare una regola convenzionale; come opinio 

iuris, serve a distinguere tra una convenzione ed una consuetudine giuridica, tra un precedente chef onda 

una convenzione ed un precedente sul quale fondare uma consuetudine giuridica (si pensi ad es. all’unico 

precedente in Italia per quanto riguarda l’accertameto dell’impedimento del Presidente della Republica 
che non può dichiararlo da se stesso: è possibile da tale precedente trarre una regola? E se sì, quale 

carattere ha questa regoal?).” RESCIGNO, Giuseppe Ugo. “Ripensando le convezioni costituzionali”. 

Cit., p. 55-56. 
583 PIZZORUSSO, Alessandro. Delle fonti del diritto. Commentario del Codice Civile, Art. 1-9. Bologna: 

Zanichelli Editore, 1977, p. 550-551. Nesse sentido, e fazendo a diferença entre costume e convenção, 

afirma Sanchez Agesta que “Sem dúvida se distinguem do direito consuetudinário tanto na estabilidade 

das práticas em que se apoiam, que são mais flexíveis e sutis, e, por conseguinte, menos estáveis, como na 

convicção de sua obrigatoriedade, que é elemento essencial do direito consuetudinário e que nos usos 

constitucionais é mais política que jurídica.”  SANCHEZ AGESTA, Luis. Principios de Teoría Política. 

3ª Ed. Madrid: Editora Nacional, 1970, p. 313. 
584 Referindo-se ao ponto de vista da doutrina alemã sobre o assunto, afirma Ferraciu que a própria 

denominação britânica de conventions of the constitution implica a representação de uma formulação 
contratual consciente, cuja força normativa acharia seu fundamento no mesmo acordo tácito dos órgãos 

supremos do Estado. GONZALEZ TREVIJANO, Pedro Jose. La costumbre en derecho constitucional, 

cit., p. 561. 
585 ELSTER, Jon. Ob. cit., p. 28, 43. Na análise de Jeremy Waldron a respeito da convenção inglesa 

segundo a qual a Rainha não veta um projeto de lei que tenha sido aprovado por ambas as casas do 

Parlamento, lembra ele que esse comportamento da Rainha é o mesmo desde 1708, constituindo uma 

previsível regularidade comportamental qualificada pela presença de um aspecto normativo interno: “The 

Queen knows that she must not withhold her consent, and she knows that if she did, her action would not 

be just as surprising or unprecedented, but condemned as wrong an unconstitutional. She treats it as a rule 

that she must folow.” Sobre esse aspecto normativo interno – consciência da obrigatoriedade – o autor 

menciona que uma prática pode ter um aspecto normativo interno sem ser uma regra. Para ser tratada 
como uma, a norma tem que ter um caráter convencional no sentido de que a sua observância por uns é 
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Por outro lado, para que exista uma convenção constitucional, deve haver 

uma boa razão para a prática da conduta, que constitui o segundo elemento a ser 

considerado como imprescindível para o desenvolvimento de normas convencionais. 

Assim, subjacente ao acordo entre os operadores políticos, é preciso existir um motivo 

constitucionalmente importante, ou seja, as good reasons da doutrina britânica, 

suficientes para justificar o comportamento.
586

 Desse modo, nem todo tipo de acordo 

político pode ser classificado como convenção, mas apenas aqueles que estiverem 

fundamentados em princípios que representem os valores vigentes na respectiva 

comunidade. 

A presença desse elemento também distingue as convenções de simples 

práticas. Assim, entre os exemplos citados por Vergottini como meras práticas (simples 

comportamentos seguidos sistematicamente pelos órgãos constitucionais, sem a 

convicção de obrigatoriedade), a apresentação, na Itália, do programa de governo 

alternadamente em uma e outra Câmara, de acordo com um critério de rotatividade, 

trata-se, na verdade, de uma convenção. Isso porque há um bom motivo para se 

estabelecer esse comportamento alternado: “evidenciar a equivalência político-

constitucional das duas assembléias.”
587

 Essa boa razão para a conduta é elemento 

necessário para a regra convencional e não para uma simples prática, que pode existir 

sem que haja um motivo particular para tanto.
588

 

Nota-se também que, diferentemente das convenções nesse aspecto, pode 

acontecer de uma simples prática ser contrária à ideologia política vigente.
589

 

Entretanto, enquanto parte de um sistema de valores estabelecido constitucionalmente, 

as regras convencionais servem como ferramenta para o desenvolvimento da ação 

política dos titulares dos órgãos constitucionais, de acordo com os fins para os quais 

                                                                                                                                                                                   
sensível ao fato da observância de outros. WALDRON, Jeremy. Are Constitutional Norms Legal Norms?, 

cit., p. 75 e nota 27. 
586 ZAGREBELSKY, Gustavo. “La formazione del Governo nelle prime quattro legislature 

repubblicane.” Cit., p. 808. 
587 VERGOTTINI, Giuseppe de. Diritto Costituzionale, cit., p. 252-253. É bom observar que diante desse 

motivo, certamente os sujeitos têm consigo também a convicção de que se trata de um comportamento 

que deve ser respeitado. 
588 HEARD, Andrew D. “Recognizing the Variety among Constitutional Conventions.” Canadian 

Journal of Political Science, 1, 1989, p. 68. 
589 MARINKOVIC, Tanasije. Ob. cit., p. 5 
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foram atribuídas as suas competências, habilitando-os a operar com vistas à realização 

de tais fins, segundo as concepções políticas estabelecidas na constituição.
590

  

Assim, considerando que subjacente a toda convenção existe um princípio 

fundamental, o respeito às convenções constitucionais denota respeito aos princípios 

constitucionais que informam todo o ordenamento jurídico, de modo que há quem 

considere possível até mesmo eventual recurso ao judiciário para discutir se a 

interpretação e a aplicação da convenção correspondem à exigência constitucional que 

ela tende a satisfazer.
591-592 

As convenções pressupõem, portanto, um elemento ideal que as justifique, 

de modo que, nos termos expostos por Mackintosh, as regras convencionais variam em 

grau de importância
593

 conforme a essencialidade dos princípios a elas subjacentes e 

cujo descumprimento acarretará mudanças mais ou menos significativas na operação da 

constituição.
594

  

                                                             
590 Dicey considerava que todas as convenções tem, em última análise, um objetivo: assegurar que o 

Parlamento e o Gabinete devem, enfim, proporcionar a realização da vontade do verdadeiro poder 

soberano do Estado, o eleitorado ou a nação. DICEY, Albert V. Ob. cit., p. 429. Marinkovic, nesse 

sentido, assevera que “nas democracias liberais a convenção é, na sua origem, pluralística e seu fim é 

sempre o reforço do governo das leis e do povo.” Ou, de forma mais resumida, citando Ivor Jennings, 

“convenção ajuda a fazer o sistema democrático operar”. MARINKOVIC, Tanasije. Ob. cit., p. 5. 
591 Nesse sentido, Manino afirma que a maior parte dos casos de controvérsia de natureza constitucional 

se manifesta, não entre órgãos, mas entre a maioria e a oposição. Daí, “e le occasioni in cui la prima tende 

a forzare le norme costituzionali e le sottostanti convenzioni al fine di perseguire i propri scopi sono 
numerose e frequenti. Le conseguenti tensioni potrebbero spingere le opposizioni a ricorere alla corte 

costituzionale per la tutela della propria sfera di azione o delle garanzie del sistema; (...); o dal tentativo di 

mantenerle intalterate quando sono invece mutate le condizioni politico-istituzionali che ne hanno 

determinato la nascita (...).”MANINO, Armando. “Prime considerazioni in tema di convenzioni 

costituzionali.”, p. 101.  
592 No continente europeu, segundo Elvira Perales, “se admite a possibilidade de que as convenções sejam 

reconhecidas pelos Tribunais Constitucionais – e somente por eles –, como de fato acontece sem que isso 

suponha seu reconhecimento como autênticas normas jurídicas, mas apenas com o fim de interpretar e 

aplicar normas constitucionais escritas. Sem embargo, cabe também perguntar-se qual a validade dessas 

declarações judiciais e em que medida podem afetar o normal desenvolvimento das convenções.” 

ELVIRA PERALES, Ascension. Las convenciones constitucionales, p. 149-150. 
593 “The second point is that conventions have differing degrees of force. Some are fundamental in that to 
break them would overturn the basics principles of the constitution. Dicey defined a convention as a rule 

which, if broken, would lead to the violation of laws. This only applies in the case of the central 

conventions such as the obligation on a Cabinet to risign if it loses the confidence of Parliament.” 

MACKINTOSH, John P. The British Cabinet, cit., p. 19. 
594 Andrew Heard distingue cinco diferentes tipos de regras informais a partir do significado dos 

princípios políticos a elas subjacentes. Desse modo, existe, segundo o autor, um grupo de normas que 

podem ser denominadas de fundamental conventions, que são básicas e devem ser continuamente 

observadas. “Qualquer quebra de continuidade ou descumprimento de seus específicos termos ensejaria 

alterações muito significativas na execução da constituição, já que, além de incorporarem princípios 

constitucionais vitais, são objeto de um acordo geral sobre a sua própria existência e o valor desses 

princípios. Outro grupo de normas são as meso-conventions, que, assim como as primeiras, sua ausência 
completa alteraria o funcionamento ou o caráter da constituição. A diferença entre elas está no fato de que 
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O terceiro elemento necessário, porém não imprescindível, à existência de 

uma convenção é a série de precedentes. Isso porque a prática é muito mais a expressão 

e a manifestação externa da existência da regra convencional, que fator de sua criação. 

Tanto é assim que a doutrina, nesse ponto, é praticamente concorde no sentido de que 

apenas um comportamento pode ser idôneo para constituir o precedente do qual surge a 

regra convencional.
595

  

Além do que, pode acontecer que nem todos os precedentes sejam dotados 

dos bons motivos necessários a compor a razão de ser da regra,
596

 consoante explica 

                                                                                                                                                                                   
os termos da meso-convention podem variar com a substituição de detalhes particulares da regra por 

outros ou em razão da sua própria flexibilidade. Desse modo, apesar de ter que ser obedecida na sua 

formulação geral, detalhes mais específicos da meso-convention podem variar sem que haja ameaça à 

continuidade do funcionamento prático da constituição. Em terceiro lugar estão as semi-conventios, as 

quais prescrevem um comportamento desejável, mas que ocasionalmente pode ser desconsiderado sem 

maiores impactos. Esse descumprimento ocasional pode ocorrer por duas razões: apesar do princípio 

envolvido ser, ele próprio, vital para a constituição, os termos da regra estão bem distantes dele e seu 
descumprimento não gera nenhuma alteração na operação da constituição; ou o princípio com o qual a 

regra está relacionada não tem um papel significante na base da organição do processo constitucional. 

Contudo, permanece a obrigação geral de observar tais regras, ainda que elas existam em menor número e 

que sua ausência ou inobservância não afete significativamente a constituição. Entre os três tipos de 

convenções existe uma característica comum: são objeto de acordo geral quanto à sua existência e 

importância.” Existe, contudo, um quarto grupo de normas, que o autor denomina de infra-conventions, as 

quais não são verdadeiras convenções exatamente por não gozarem dessa aceitação geral. “A 

característica desse grupo é a inexistência de consenso a seu respeito, impedindo-as de se tornarem regras 

definitivas de moralidade crítica que os atores políticos tem obrigação de respeitar. Sua existência pode 

ser fortemente contestada. Podem ser denominadas infra-conventions porque sua natureza controversa as 

deixa abaixo das três classes de verdadeiras convenções. (...) Algumas infra-conventions podem ser regras 
embrionárias que venham a adquirir desenvolvimento suficiente para se transformarem em uma classe 

mais alta de convenção. (...). Tal situação é possivel em razão de um novo consenso que se solifique em 

torno da importância do princípio subjacente à regra ou em função da mudança das circunstâncias 

institucionais nas quais a regra opera.” O quinto tipo de regra informal está abaixo de todas as classes de 

convenções: são os usos, que se referem a padrões de comportamento obedecidos apenas por 

conveniência, hábito ou simbolismo cerimonial. É preciso notar que mesmo nos usos existe um aspecto 

de obrigação a eles referido, já que há sempre expectativas que certos procedimentos serão seguidos 

quando um padrão regular se instaurou. Entretanto, tal obrigação é diferente daquela identificada nas 

convenções porque não está diretamente baseada nem visa reforçar nenhuma razão ou princípio 

constitucional; a obrigação decorre meramente da pressão para se conformar ao comportamento ou às 

cerimônias. Não há sanção no caso de um uso não ser respeitado, além do embaraço geral.” HEARD, 

Andrew D. “Recognizing the Variety among Constitutional Conventions.” Canadian Journal of Political 
Science, 1, 1989, p. 72-74.  
595 AVRIL, Pierre. Les conventions de la constitution, p. 112. Livio Paladin assinala, inclusive, que 

existem convenções cujos comportamentos não se prestam a ser repetidos: “Si pensi al ‘patto di Salerno’ 

della primavera del’44, che rappresentò la premessa del regime luogotenenziale e della elezione 

dell’Assemblea costituente”. PALADIN, Livio. Diritto costituzionale, p. 239-240. No mesmo sentido, 

apresentando o mesmo exemplo, CRISAFULLI, Vezzio. Lezioni di diritto costituzionale, p. 199-200. 

BISCARETTI DI RUFFIA, Paolo. Introducción al derecho constitucional comparado, p. 566. 

LAFERRIÈRE, Julien. “La coutume constitutionnelle: son rôle e sa valeur en France”, p. 25. ELVIRA 

PERALES, Ascension. “Las convenciones constitucionales”, p. 132. GUASTINI, Riccardo. Estudios de 

teoría constitucional, p. 253. 
596 Segundo Ivor Jennings, “a single precedent with a good reason may be enough to establish a rule”. 
JENNINGS, Ivor. The law and the constitution, p. 131.  
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Zagrebelsky. Assim, “uma conduta se torna obrigatória por força de uma convenção 

quando sua razão de ser, num sentido político amplo, além de contar com a larga 

aprovação da opinião pública, se enquandra na complexa estrutura constitucional, a 

qual, de resto, é em boa parte condicionada pela orientação da mesma opinião.”
 597

   

Apesar de raras vezes o nascimento de uma convenção manifestar-se de 

forma precisa, é possível, em algumas hipóteses, identificar os eventos aos quais 

remontam as convenções, como, por exemplo: a regra segundo a qual o Presidente dos 

Estados Unidos deveria se dirigir ao Congresso por meio de mensagem escrita, que tem 

sua origem, aparentemente, na adoção dessa prática por Thomas Jefferson, talvez em 

razão de sua capacidade oratória fraca; a convenção que estabelecia a vedação ao 

exercício do poder de dissolução do Parlamento francês durante a Terceira República 

francesa foi criada a partir do fracasso da tentativa de Mac-Mahon de fazê-lo em 1877; 

a convenção contra a modificação do número de membros da Suprema Corte americana, 

que pode ser reconduzida à tentativa de Roosevelt de alterar a composição da Corte para 

torná-la favorável às medidas do New Deal, no que ficou conhecido como o processo de 

packing the Supreme Court, além, entre outras, da convenção que admitiu a 

possibilidade de alteração constitucional na Quinta República francesa por meio de 

referendo, a qual remonta à atuação de Charles De Gaulle nesse sentido em 1962.
598

 

Verifica-se que nenhum desses casos envolve uma tentativa deliberada de 

criação de uma convenção, seja por meio da fixação do precedente ou do 

                                                             
597 Ressalta Zagrebelsky que “a importância da opinião pública, entendida como concepção geral da 

estrutura política da sociedade, é necessariamente colocada em relevo nesta matéria, pois constitui, de um 

lado, o impulso para a criação de novas convenções, e de outro, a garantia da sua existência e 

observância.”  ZAGREBELSKY, Gustavo. “La formazione del governo elle prime quattro legislature 

republicane”, p. 808. 
598 Além desses exemplos, Jon Elster cita outros: “The CC that the Cabinet members must address 

Congress in writting can be traced back to the decision of Congress in 1790 not to allow Hamilton to 

address them in person, perhaps because they feared his superiority as a debater. The no-third-term 
presidency CC can be traced back to Washington’s refusal to stand for a third term – for who could 

imagine themselves superior to him? It might not have taken hold, however, but for the similar refusals of 

Jefferson in 1808 and Jackson in 1836. The CC of senatorial courtesy can be traced back to the successful 

objections made by the two senators from Georgia to a nomination by Washington to a confirmable post 

in that state. The CC that the King cannot dissolve Parliament when the Ministry has the confidence of 

the House of Commons was created in 1834 when William IV appealed to the nation and failed to obtain 

the Tory majority he desired. The British CC that the Cabinet cannot instruct the Attorney General dates 

from 1924, when MacDonald’s government was defeated after (but not because) the Attorney General 

had withdrawn a criminal prosecution after intervention from the Prime Minister. The Salisbury 

convention can be traced back to an announcement by Lord Salisbury in 1945 when he stated that the 

conservative House of Lords would not prevent the new Labour government from implementing its 
program of nationalizations.” ELSTER, Jon. Ob. cit., p. 33. 



 

 

166 

 

estabelecimento de um acordo, de modo que o aparecimento da regra pode ocorrer de 

maneira espontânea, a partir de um evento ou circunstância histórica concreta, desde 

que haja adesão posterior a tal comportamento pelos operadores constitucionais.
599

 

Nessa linha, o comportamento unilateral também poderá se tornar uma regra 

convencional quando houver um acordo ou a adesão subsequente convalidando a 

conduta.
600

  

Interessante notar que Rescigno diferencia as convenções constitucionais 

das convenções sociais pela possibilidade de adesão espontânea e irrefletida às últimas, 

enquanto no caso da convenção constitucional “se encontra, ao contrário, vontade 

consciente de construir e praticar tal regra da parte dos sujeitos determinados: a regra 

convencional da qual estamos falando não é o produto espontâneo da sociedade, mas o 

resultado do equilíbrio e compromisso entre as forças políticas que sabem perfeitamente 

o que fazem e porque fazem: neste caso, a expressão ‘acordos tácitos’ (...) representa 

muito bem e de modo sintético a origem de tal regra.”
601

 

A distinção acima não exclui a menciaonada possibilidade do surgimento da 

convenção a partir de um evento ocorrido sem essa intenção, pois a regra propriamente 

dita aparece quando os sujeitos aderem ao comportamento anteriormente inusitado, 

porém assimilado e repetido.
602

 Nesse quadro, conclui-se que, apesar de não ser 

imprescindível para a existência da covenção, a prática é condição necessária para o seu 

reconhecimento.
603

 

                                                             
599 CRISAFULLI, Vezio. Lezioni di diritto costituzionale, II, 1, L’ordinamento costituzionale italiano (Le 

fonti normative). Padova: CEDAM, 1993, p. 198. 
600 Yves Meny refere-se a l’accord ultérieur. MENY, Yves. “Les conventions de la 

Constitution”,  Pouvoirs: revue française d'études constitutionnelles et politiques, 50, 1989, p. 60. 
601 RESCIGNO, Giuseppe Ugo. “Ripensando le convenzioni costituzionali.” Norme di correttezza 

costituzionale, convenzioni ed indirizzo politico. Gianfranco Mor, Coord.. Milano: Giuffré, 1999, p. 48. 
602 Segundo Rescigno, “se o evento permanece o único até o momento em que se coloca a pergunta, a 

resposta dependerá das estimativas de mudanças ocorridas no sistema político: se nenhuma alteração 

significativa acontece no equilíbrio político e o critério seguido no único precedente possui uma razão 
política evidente que permanece, é razoável concluir que tal precedente único basta para estabelecer uma 

regra convencional”. RESCIGNO, Giuseppe Ugo. “Ripensando le convenzioni costituzionali.” Norme di 

correttezza costituzionale, convenzioni ed indirizzo politico. Gianfranco Mor, Coord.. Milano: Giuffré, 

1999, p. 55. 
603 “Ritorna qui la differenza profonda tra regola scritta e regola non scritta (che nel diritto diventa 

differenza tra diritto scritto e diritto non scritto), in cui ciò che diventa decisivo non è tanto il momento 

esteriore (lo scritto: è ben noto che le consuetudine possono essere messe per iscritto, e offi vengono 

scritte, con limitato ma significativo effetto giuridico), quanto il fatto che nel primo caso (regola scrita) 

esiste un autore ben individuato che pretende di imporre la regola (e che proprio a questo fine deve dirla 

espressamente, e quindi in pratica scriverla), e nel secondo caso ciò che conta è che la regola mediamente 

sia praticata. Si spiega così perché la regola imposta possa fallire del tutto il suo obbiettivo, giacché alla 
pretesa di chi la impone può corrispondere la disobbedienza dei destinatari; invece la regola di fatto 
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Por fim, de modo a ilustrar o que já foi dito a respeito dos elementos 

constitutivos das convenções, é sugestiva a convenção encontrada na prática 

constitucional francesa, sem a qual as características do sistema semipresidencialista 

seriam significativamente diferentes. Trata-se, na dicção de Ardant e Mathieu, do poder 

que tem o Presidente da República Francesa de, nos momentos em que seu partido 

detém a maioria no parlamento e nos quais, portanto, não há coabitação, destituir o 

Primeiro-Ministro.
604

 É que, nos termos do art. 8º da Constituição Francesa de 1958, o 

Presidente nomeia o Primeiro-Ministro e somente tem o poder de fazer cessar o 

exercício de suas funções quando este último lhe apresenta o pedido de demissão do 

Governo; ou seja, a destituição do chefe do governo, segundo o texto expresso da 

Constituição, não é ato livre e discricionário do Presidente, mas depende da iniciativa 

do Governo. 

Entretanto, o elemento chave para a caracterização do regime 

semipresidencial francês é o reconhecimento de que o Presidente da República é o chefe 

de seu partido e, quando esse partido tem maioria no parlamento, torna-se ele 

igualmente líder dessa maioria.
605

 Nesse quadro, o Primeiro-Ministro, que no texto da 

Constituição é uma autoridade cujos poderes dependem exclusivamente da confiança do 

parlamento, passa, quando não se está em período de coabitação, a depender igualmente 

da confiança política do Chefe de Estado, que se torna o chefe de governo de fato. 

Desse modo, a convenção que permite ao Presidente demitir o Primeiro-

Ministro nos períodos em que seu partido detém a maioria do parlamento é fundamental 

para a configuração moderna do sistema político francês. Isso porque somente com essa 

convenção se verifica, na prática constitucional, um regime presidencial de governo ao 

arrepio da letra da Constituição de 1958. 

Em verdade, é essa convenção fundamental que obriga o Primeiro-Ministro 

a renunciar a seu posto sempre que o Presidente, líder da maioria, assim o determina, 

como se tem verificado em inúmeros precedentes da recente história política da França, 

que garante a existência de períodos presidenciais no sistema francês. 

                                                                                                                                                                                   
proprio perché di fatto, esiste se e solo perché mediamente seguita.” RESCIGNO, Giuseppe Ugo. 

Ripensando le convenzioni costituzionali, p. 32-33.  
604

 ARDANT, Phillipe. MATHIEU, Bertrand. Institutions politiques et droit constitutionnel, p. 80. 
605 DUVERGER, Maurice. “A new political system model: semi-presidential government”. 

Parliamentary versus Presidential Government, Arend Lijphart (ed.), Oxford: Oxford University Press, 
1994, p. 148. 



 

 

168 

 

Analisando essa prática sob a perspectiva do “teste de Jennings,” em 

resposta às questões “existem precedentes?”; “os atores acreditavam estarem obrigados 

pela regra?”; e, “há uma razão para a regra?”, Pierre Avril afirma que estão presentes 

todas essas condições. Desde o início da Quinta República até 1997 (data da publicação 

da obra de Avril), cinco demissões podem ser enquadradas nessa situação de 

constrangimento à demissão.
606

 Além disso, o sentimento de obrigação pode ser 

extraído das múltiplas declarações proferidas pelos Primeiros-Ministros, em termos que, 

no entendimento do autor, não deixam subsistir qualquer dúvida a respeito de seu 

convencimento de estarem cumprindo um dever de se retirar diante da demanda do 

Chefe de Estado.
607

 Finalmente, a razão de ser da regra estava na necessidade de um 

poder executivo mais firme após a instabilidade governamental da Terceira e da Quarta 

Repúblicas, o que ocorreu em seguida ao referendo de 1962, que proporcionou, 

juntamente com a presidência inicial de Charles De Gaulle, o fortalecimento do Chefe 

de Estado,
608

 cuja missão era então garantir a responsabilidade democrática do 

Governo.
609

 

Por outro lado, quando não é o partido do Presidente da República que tem 

maioria no Parlamento, a mesma convenção opera de maneira diferente: impõe-se a 

“coabitação” entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, que faz parte da 

maioria.
610

 Com isso, há alteração dos papéis do Chefe de Estado e do Chefe de 

                                                             
606 Ao longo de toda a Quinta República houve apenas uma demissão espontânea de Primeiro-Ministro. 

Trata-se da demissão de Jacques Chirac, em 1976, após o rompimento com o Presidente Giscard 

d’Estaign. Todas as outras foram provocadas pelo Presidente da República. AVRIL, Pierre. Les 

conventions de la constitution, p. 112-114. 
607 CARCASSONNE, Guy. La Constitution: introduite et commentée par Guy Carcassone. Paris: Éditions 

du Seuil, 2011, p. 80. AVRIL, Pierre. Les conventions de la constitution, p. 114-115. 
608 “Em 31 de janeiro de 1964, De Gaulle proclamava que ‘a autoridade indivisível do Estado é conferida 

plenamente ao presidente pelo povo que o elegeu’, e que ‘o domínio supremo é exclusivamente seu’. 

Nada disso consta da constituição de Debré, mas os sucessores de De Gaulle, até Miterrand, têm aceito tal 

interpretação.” SARTORI, Giovanni. Engenharia constitucional. Trad. De Sérgio Bath. Brasília: 
Universidade de Brasília, 1996, p. 137.  
609 AVRIL, Pierre. Les conventions de la constitution, p. 115-116. 
610 A flexibilidade das convenções em função do contexto político foi corretamente observada por 

Giovanni Sartori a propósito do sistema constitucional francês: “neste caso mais do que em outros, a 

prática constitucional – a constituição ‘material’, como dizem os italianos – logo assumiu precedência 

com respeito à constituição ‘formal’. É também um erro derivar o sistema semipresidencialista francês 

exclusivamente do texto da Constituição de 1958, pois a configuração atual do sistema foi determinada 

criticamente, em 1962, por um novo elemento: a eleição popular direta do presidente. O modelo francês 

resulta, portanto, de uma constituição de 1958, cujo equilíbrio foi perturbardo em 1963, e cuja prática foi 

estabelecida pela marcante presidência inicial do general De Gaulle. Depois de cerca de três décadas de 

aplicação, o que os franceses têm atualmente é, em essência, um sistema bicéfalo, com duas cabeças não 
só desiguais, mas também oscilantes uma em relação à outra. Para usar termos mais exatos, a ‘primeira 
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Governo, limitando-se o Presidente da República ao exercício do poder de veto (faculté 

d’empêcher) e o Primeiro Ministro recupera seu poder constitucional de decidir (faculté 

de statuer).
611

 

Em face dessa mudança de operacionalização, nota-se que as convenções 

dependem do contexto político e revelam maior flexibilidade que o costume, por 

exemplo. Especificamente no caso do semipresidencialismo francês, na interpretação de 

Sartori,  

se desenvolveu um autêntico sistema misto, baseado numa estrutura 

de dupla autoridade flexível – isto é, um poder executivo bicéfalo, 

cuja ‘cabeça principal’ muda (oscila) à medida que mudam as 
combinações das maiorias. Com uma maioria unificada, o presidente 

predomina de forma decisiva sobre o primeiro-ministro, e a norma 

aplicada é a da prática constitucional. Inversa e alternativamente, com 
uma maioria dividida, quem predomina é o primeiro-ministro, apoiado 

pela sua própria maioria parlamentar, devido ao fato de que a 

constituição formal (o que ela expressa em sua forma escrita) sustenta 

sua intenção de governar com base nos direitos que tem.  (...) No 
entanto, deve-se reconhecer que nessa fórmula o problema das 

maiorias divididas encontra uma solução pela ‘mudança de cabeça’, 

reforçando a autoridade de quem obtiver a maioria. Esta é uma peça 
brilhante, embora não planejada, de feitiçaria constitucional.612 

Presentes os elementos constitutivos de uma convenção constitucional, ou 

seja, constatada sua existência, pode-se dizer que são elas destinadas a instrumentalizar 

a aplicação da constituição por meio do consenso entre as autoridades constitucionais 

sobre a melhor forma de desempenho e aplicação concreta das respectivas 

competências. Isso ocorre, frequentemente, diante de normas constitucionais lacunosas 

ou que estabelecem certa discricionariedade quanto à forma de execução dos poderes e 

atribuições.  

Nesse sentido, a função de integrar, deliminar e circunscrever o âmbito de 

discricionariedade no exercício dos poderes desempenhada pelas convenções pressupõe 

                                                                                                                                                                                   
cabeça’ é, pelo costume (prática constitucional), o presidente; pela lei (o texto constitucional escrito), o 

primeiro-ministro; e as oscilações refletem o status majoritário de um em relação ao outro. SARTORI, 

Giovanni. Engenharia constitucional. Trad. De Sérgio Bath. Brasília: Universidade de Brasília, 1996, p. 

137. 
611

 Nos termos previstos por Montesquieu. MONTESQUIEU. Do Espírito das Leis. Tradução: Jean 

Melville. São Paulo: Martin Claret, 2007, p.170. 
612 SARTORI, Giovanni. Engenharia constitucional. Trad. De Sérgio Bath. Brasília: Universidade de 
Brasília, 1996, p. 139-140. 
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um texto constitucional a ser interpretado e aplicado. E, a partir dessa relação com o 

texto, a doutrina identifica pelo menos quatro tipos de convenções, que podem ser 

sistematizadas da seguinte maneira: a) convenções substitutivas; b) convenções 

integradoras; c) convenções singulares (ou autônomas); e d) convenções sobrepostas.
613

 

Às primeiras correspondem aquelas que substituem significativamente o 

conteúdo das normas constitucionais escritas, de modo que estas continuam sendo 

respeitadas, mas apenas formalmente. É como se houvesse, no dizer de Rescigno, duas 

normas coexistentes, uma formal e legal, outra substancial e política, correspondendo 

esta última à convenção substitutiva. De acordo com o mesmo autor: 

Nos Estados com constituição escrita, tal regra convencional 
caracteriza em boa medida uma fraude à constituição: é por esta razão 

que, por um lado, é menos fácil encontrar seus exemplos, e, de outro, 

os juristas, diante de casos como esses, tendem a esconder a 

substancial violação da constituição escrita e a usar argumentos que 
reconduzem ao fenômeno jurídico.

614
 

O segundo tipo de convenções, por sua vez, refere-se às que integram as 

normas constitucionais escritas, concretizando suas possíveis interpretações. Essas 

convenções integradoras decorrem da própria natureza das normas constitucionais, as 

quais, por sua natureza política, não raro apresentam contornos amplos, que permitem 

interpretações variadas, propiciando consideráveis margens de discricionariedade para 

os órgãos chamados à sua aplicação concreta. Isso ocorre comumente, segundo 

observado por Guastini, na normatização constitucional dos processos de formação de 

um novo governo nos sistemas parlamentares.
615

 

Assim, entre diferentes caminhos a serem percorridos na aplicação da regra, 

aqueles que são seus destinatários escolhem um e nele se fixam por um determinado 

período, o que se dá por meio de uma convenção. E essa regra convencional integradora 

acaba por restringir, portanto, o rol dos possíveis comportamentos permitidos por uma 

regra constitucional formal e escrita.
616
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 GUASTINI, Riccardo. Estudios de teoria constitucional, p. 251-252. 
614 RESCIGNO, Giuseppe Ugo. Ripensando le convenzioni costituzionali, p. 39. 
615 GUASTINI, Riccardo. Estudios de teoria constitucional, p. 252. 
616 RESCIGNO, Giuseppe Ugo. Ripensando le convenzioni costituzionali, p. 43. 
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Há ainda convenções que, mesmo não se referindo especificamente a uma 

determinada norma constitucional escrita, acabam por se incorporar à Constituição. São 

regras convencionais, portanto, que existem apartadas do texto e, por isso, foram acima 

denominadas de convenções singulares ou autônomas. Isso porque são singulares e 

autônomas em relação ao que se encontra expressamente escrito na constituição 

codificada, ainda que se relacionem com sua normatividade ampla e formem parte da 

constituição material. 

Segundo Rescigno, essas convenções ocorrem, por exemplo, nos 

comportamentos que, ao longo do tempo, são reiteradamente adotados por atores 

políticos, sem que exista um expresso mandamento constitucional nesse sentido. Nessas 

convenções autonômas ou singulares estão incluídos, por conseguinte, todos os 

comportamentos de uma autoridade que não constituem exercício de poder jurídico. 

Cuida-se, essencialmente, de manifestações do pensamento propriamente ditas, ou de 

comportamentos materiais que podem ser interpretados como manifestações de 

pensamento.
617

 Nesse contexto, a regra convencional segundo a qual o Presidente da 

República italiana não pode fazer críticas públicas às condutas políticas do Governo 

enquadra-se nessa terceira categoria de convenções constitucionais.
618

 

Por fim, resta ainda a análise do quarto tipo de convenção, as convenções 

sobrespostas. Trata-se de normas que outorgam a determinadas circunstâncias, 

constitucionalmente previstas e disciplinadas, consequências não estipuladas na 

Constituição. Segundo Guastini, uma convenção dessa natureza é, por exemplo, aquela 

que, na prática constitucional italiana, faz com que a derrubada, pelo Parlamento, da lei 

orçamentária proposta pelo Governo tenha o efeito não só de rejeitar essa proposição 

legislativa específica, mas também de caracterizar um voto de desconfiança em relação 

do Governo.
619

 Nesse caso, à consequência constitucionalmente prevista, rejeição do 

orçamento, a convenção sobrepõe outra, a moção de desconfiança. 

Como assevera Rescigno, ao contrário do primeiro caso, no qual a regra 

formal e legal é substituída pela regra convencional e política (prevalecendo a segunda 

em relação à primeira), no caso das convenções sobrepostas, cada uma das regras, a 

formal e a convencional, desenvolve completamente seu papel na ordem constitucional: 

                                                             
617 RESCIGNO, Giuseppe Ugo. “Ripensando le convenzioni costituzionali”, p. 43-44. 
618 GUASTINI, Riccardo. Estudios de teoria constitucional, p. 252. 
619 GUASTINI, Riccardo. Estudios de teoria constitucional, p. 252. 
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a formal e legal na parte que lhe compete, e a convencional exatamente na parte 

política.
620

 

Essa tipologia das convenções , por sua vez, acaba se relacionando com 

outra, talvez equivalente, que simplesmente identifica a posição das convenções diante 

das normas constitucionais escritas, classificando-as como convenções secundum, 

praeter ou contra constitutionem. 

Nesse sentido, Mannino indica que a convenção segundo a qual, na Itália, a 

chancela do decreto presidencial de nomeação do Presidente do Conselho de Ministros é 

aposta pelo nomeado, e não pelo demissionário, caracteriza regra que vai de encontro ao 

texto da Constituição de 1947, sendo, portanto, uma convenção contra 

constitutionem.
621

 Seguindo-se o mesmo raciocínio, todas as convenções substitutivas, 

tal como antes enunciadas, seriam igualmente contra constitutionem, visto operarem 

inovações nas condutas constitucionais ao arrepio do texto codificado. 

Por outro lado, as convenções integradoras, por suas características próprias 

de determinação concreta do texto constitucional, seriam convenções secundum 

constitutionem. E, por fim, tanto as convenções singulares quanto as convenções 

sobrepostas seriam convenções praeter constitutionem, por imporem condutas que, não 

sendo contrárias ou contidas no texto, acabam por lhe dar conteúdos que vão além 

daqueles formalmente fixados. 

Detalhados os elementos e os possíveis tipos de convenções presentes nos 

ordenamentos constitucionais escritos, resta a análise do ponto mais controverso da 

matéria: a natureza das convenções em tais regimes constitucionais seria a de normas 

jurídicas ou a de normas de conduta políticas? 

Essa discussão, presente no ambiente jurídico do common law, em especial 

no direito inglês, ganha contornos completamente diversos no campo do direito 

constitucional continental, nos quais a associação da normatividade constitucional ao 

texto da Constituição escrita é praticamente automática. Desse modo, todos os autores 

que se dedicam à investigação da natureza das convenções nos países de direito 

constitucional codificado acabam por traçar essa linha divisória entre a experiência 

                                                             
620 RESCIGNO, Giuseppe Ugo. “Ripensando le convenzioni costituzionali”, p. 45. 
621 MANNINO, Armando. “Prime considerazioni in tema di convenzioni costituzionali”, p. 92. 
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britânica e o que se dá na Europa continental e, por consequência, nos demais países de 

modelos semelhantes. 

Ardant e Mathieu, por exemplo, registram desde logo que a análise das 

convenções no direito francês deve ser distinta daquela que se tem na Inglaterra. Isso 

porque, na tradição anglo-saxônica, as convenções não se destinam a completar, 

explicar ou delimitar a Constituição, elas são Constituição.
622

 Nessa breve afirmação já 

se compreende como os estudos relacionados com o tema das convenções variam 

radicalmente de perspectiva com o simples cruzar do Canal da Mancha. 

Por outro lado, antes de se iniciar o exame da discussão doutrinária acerca 

do tema da natureza das convenções constitucionais, é importante registrar que, mesmo 

sendo essa questão de grande relevância para o conhecimento dos sistemas 

constitucionais e da sua evolução, ainda não se tem consenso sobre posições em disputa, 

inclusive após a multiplicação de obras a respeito do assunto.
623

  

Nesse quadro de incerteza científica, a seguir serão apresentados os 

entendimentos conflintantes, para que se possa retirar de cada manifestação doutrinária 

as razões que levam à afirmação da juridicidade, ou não, das convenções constitucionais 

para, ao final, num processo de síntese e de cotejo com a parte inicial do presente 

trabalho, fixar-se uma conclusão própria. 

O primeiro grupo de opiniões a ser examinada diz com os autores que 

negam natureza jurídica às normas convencionais, considerando-as simples regras de 

comportamento político, assemelhadas às de mera conduta, que regem as relações entre 

os indivíduos, como as de etiqueta, por exemplo. 

Na doutrina italiana, cujo exame do tema, como antes destacado, é bastante 

amplo, Biscaretti Di Ruffìa entende que as convenções constitucionais, ainda que fatos 

efetivamente normativos, têm simples caráter político-social, sendo exclusivamente 

nessa condição que são respeitadas pelos órgãos constitucionais  e influem na vida 

institucional do país. A juridicidade das regras expressas pelas convenções somente 

adviria, na construção do autor, a partir de um longo e muito lento processo, cujas 

etapas seriam de difícil determinação. Ao final desse iter, a convenção, suficientemente 

decantada, teria se convolado em costume constitucional, alcançando o patamar 
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623 MANNINO, Armando. “Prime considerazioni in tema di convenzioni costituzionali”, p. 83. 
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jurídico.
624

 Dessas reflexões de Biscaretti Di Ruffìa, é possível concluir que faltaria à 

convenção constitucional natureza jurídica pela sua instabilidade, a qual somente seria 

superada por sua reiteração, por sua sedimentação na prática institucional. 

Em sentido muito próximo ao desenvolvido por Biscaretti de Ruffìa, Livio 

Paladin desde logo coloca no centro de sua análise das convenções constitucionais o 

caráter pontual e casuístico dessas regras. Segundo esse autor, as lacunas constitucionais 

podem ser colmatadas por “convenções pontuais, ou seja, acordos entre os titulares dos 

órgãos constitucionais (eventualmente envolvendo outros sujeitos políticos), mediante 

os quais são resolvidas – caso a caso – questões constitucionais relevantes”.
625

 

Entretanto, quando essas soluções pontuais e casuísticas são reiteradas e a elas se 

juntam os elementos do usus e da opinio, aí as convenções se transformam em fontes 

normativas do direito constitucional, mas na qualidade de costumes.
626

 

Essa é também a opinião de Carlo Lavagna, para quem as convenções 

constitucionais não são fontes de direito, “a não ser que sua observância prolongada e a 

presença da opinio juris ac/seu necessitatis as transformem em verdadeiros e próprios 

costumes”
627-628

; esses sim elementos jurídicos do ordenamento constitucional. 

Giuseppe de Vergottini, por sua vez, agrega outro elemento para justificar a 

ausência de caráter jurídico das convenções constitucionais. Sendo tais regras relativas 

aos comportamentos adotados pelos dos órgãos constitucionais com base na sua 

discricionariedade, na sua oportunidade e conveniência, criariam elas somente vínculos 

políticos, mas nunca jurídicos. Nesse quadro, as escolhas livres dos titulares dos órgãos 

são amplamente passíveis de revisão por esses mesmos titulares, não os obrigando 

efetivamente. Como sintetiza o autor, “à diferença dos costumes, as convenções não tem 

                                                             
624 BISCARETTI DI RUFFIA, Paolo. Introducción al derecho constitucional comparado, p. 565-569. 

BISCARETTI DI RUFFIA, Paolo. Le norme della correttezza costituzionale, p. 121-134. 
625 PALADIN, Livio. Diritto Costituzionale, p. 239. 
626 PALADIN, Livio. Diritto Costituzionale, p. 240. 
627 LAVAGNA, Carlo. Istituzioni di diritto pubblico, p. 222. 
628 Nesse mesmo sentido, Giuseppino Treves: “Ora, sembra che l’esclusione del carattere giuridico delle 

convenzioni costituzionali possa risultare con sufficiente chiarezza, a prescindere della definizione di 

norma giuridica che si preferisca accogliere. Ocorre tener presente che coloro i quali formulano e 

osservano le convenzioni non se ne considerano giuridicamente obbligati, per quanto sono consapelovi 

dell’esistenza di un obbligo d’altra natura. Anche se si vuol negare che l’opinio iuris sia um presupposto 

necessario della consuetudine, nos si può non riconoscere  che le credenza contraria, di non avere cioè a 

che fare con un obbligo giuridico, impedisce il sorgere di una consuetudine. Questo elemento spirituale ha 

un valore decisivo nell’accertamento del carattere non giuridico della convenzioni costituzionali. Di 

conseguenza, nessun effetto giuridico discende da questa o dalla sua violazione” (cf. “Convenzioni 
costituzionali”, p. 525). 
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o caráter de pertencimento à constituição substancial, sendo acima de tudo expressão da 

liberdade de ação dos sujeitos constitucionais”.
629

 A razão de ser da não juridicidade das 

normas convencionais reside, portanto, em sua não obrigatoriedade para os sujeitos 

constitucionais, ao contrário do que ocorre com o costume: 

No primeiro caso, uma vez que o costume está vigente, é ele operante 

e vinculante a despeito da vontade do destinatário, que é obrigado à 

sua observância (no caso em que o costume impõe obrigações) ou é 

habilitado a comportar-se de acordo com o que ele permite (no caso 
em que os costumes são facultativos) ao lado das outras normas 

constitucionais; no segundo, sendo a convenção fruto da autonomia 

dos sujeitos constitucionais, que a determinaram com base em 
pressupostos de fato bem precisos, a variação desses últimos justifica 

a inexistência de vínculo jurídico.
630

 

A determinação da natureza meramente político-social das normas 

convencionais decorre, portanto, da ausência de sua obrigatoriedade em relação aos 

sujeitos constitucionais, que podem altera-las de acordo com a variação das 

circunstâncias fáticas que originalmente justificaram seu surgimento. 

Reunindo todas essas justificativas para a atribuição de natureza não jurídica 

às convenções constitucionais, Marcello Piazza afirma que elas nascem de um livre 

acordo bilateral ou multilateral entre os órgãos de poder; acordo esse que, a qualquer 

tempo, pode ser desfeito, sem que isso acarrete qualquer sanção jurídica.  Essa 

circunstância faz com que não sejam entendidas como juridicamente obrigatórias pelos 

órgãos responsáveis por seu inicial desenvolvimento. Dessa não vinculação e dessa 

ausência de obrigatoriedade retira o autor a consequência de não serem as convenções 

passíveis de adjudicação, ou seja, de aplicação impositiva por meio dos tribunais. 
631

 

Detalhando um pouco mais essas reflexões, Rescigno reforça a questão da 

ausência de coercibilidade como traço fundamental a retirar das convenções a natureza 

jurídica. Partindo da compreensão de que as normas jurídicas são, exclusiva e 

necessariamente, aquelas assistidas pela força, destaca que o âmbito das convenções, 

por outro lado, inicia-se quando os sujeitos constitucionais soberanos, com o intuito de 

ordenar os próprios relacionamentos recíprocos, são levados a criar regras de 

comportamento diversas das regras jurídicas, exatamente porque a natureza política 
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 VERGOTTINI, Giuseppe de. Diritto costituzionale, p. 255-256. 
630 VERGOTTINI, Giuseppe de. Diritto costituzionale, p. 256. 
631 PIAZZA, Marcello. Consuetudine e diritto costituzionale scritto: Dalla teoria generale all’ordinamento 
italiano. Roma: Aracne, 2008, p. 110-114. 
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desses relacionamentos seria incompatível com um regramento jurídico dotado de 

coercibilidade.
632

 

Por conseguinte, sendo um acordo entre partes igualmente livres e 

soberanas, as convenções podem ser modificadas de acordo com a vontade de qualquer 

uma dessas partes, o que faz com que essas regras não sejam coercíveis por um juiz, ou, 

em geral, por qualquer autoridade distinta dos sujeitos interessados. Dessa 

impossibilidade de recurso ao juiz para se fazer valer as convenções, retira Rescigno a 

natureza não jurídica das convenções, argumentando, ainda, que, ao contrário de 

algumas normas jurídicas que não são coercíveis por força do próprio ordenamento, as 

convenções não o são por sua essência, por uma razão interna da norma: “ou a regra é 

livremente mutável pelos sujeitos a que se refere e portanto não deve haver um juiz, 

sendo então uma convenção; ou então a regra não é livremente mutável e portanto pode 

haver um juiz (e se não há é por conta de uma causa extrínseca, acidental), mas não é 

uma convenção”.
633

 

Finalmente, Giuseppe Rescigno relaciona a essa ausência de coercibilidade 

das convenções outra justificativa para sua natureza meramente política ou social, qual 

seja, a ausência de obrigatoriedade. A vinculação das partes nas convenções é 

meramente política, deixando de existir quando o quadro das relações de poder sobre as 

quais foram erigidas deixa de se apresentar na realidade institucional. Assim, juiz 

nenhum poderia exigir o cumprimento de uma convenção, já que sua inobservância 

decorre de um alterado equilíbrio político, somente sendo possível a oposição, nesse 

caso, de outros sujeitos dotados de igual força política.
634-635

 

                                                             
632 RESCIGNO, Giuseppe Ugo. Le convenzioni costituzionali, p. 17-18. 
633 RESCIGNO, Giuseppe Ugo. Le convenzioni costituzionali, p. 122-123. 
634 RESCIGNO, Giuseppe Ugo. Le convenzioni costituzionali, p. 127. Explica o autor que no 

ordenamento italiano os únicos juízes que poderiam ser considerados com politicamente habilitados a 

tornar obrigatórias e coercíveis as convenções seriam os da Corte Constitucional: “Ora, na Itália o único 
juiz que teria uma possibilidade de se transformar em sujeito político é a Corte Constitucional, mas é de 

se perguntar: 1) quererá a Corte Constitucional, quando se lhe apresentasse a oportunidade, entrar no 

calor da luta política?; 2) consentirão os outros sujeitos que a Corte invada suas relações? A minha 

convicção é que os sujeitos soberanos diante de uma violação unilateral de uma convenção preferirão 

buscar uma acomodação sobre as bases das respectivas forças, antes de submeter seus conflitos à Corte. 

Caso ocorresse o contrário e a Corte impusesse coercitivamente uma convenção, não teríamos a 

transformação da convenção em uma regra jurídica, mas sim a transformação da Corte em um sujeito 

político partícipe da formação e da mutação das regras convencionais” (cf. p. 127-128). 
635

 Giuseppe Ugo Rescigno, em outra obra, chega a afirmar que as convenções acabam por ser mais 

comuns que os costumes constitucionais, delimitando, a partir das diferenças entre os dois tipos de 

normas não escritas, a natureza  das convenções: “a diferença com o costume é clara e radical. Entretanto 
muitas vezes se compreende entre os costumes constitucionais aquilo que é na realidade convenção. Não 
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Ainda entre aqueles que negam natureza jurídica às convenções 

constitucionais, é possível citar a opinião de Gustavo Zagrebelsky, para quem também a 

convenção constitucional é um estágio pré-jurídico da formação dos costumes 

constitucionais. A convenção seria, assim, um precedente eventualmente constitutivo, 

no futuro, de um costume; precedente esse que apresenta a particularidade de ser 

individualizado com contornos bem definidos e, então, de poder constituir por si só o 

modelo de comportamento sobre o qual será desenvolvido o costume. Esse precedente 

tem, na visão do mencionado autor, força normativa, mas continua sendo amplamente 

derrogável, o que somente deixa de se verificar quando de sua evolução para o nível 

consuetudinário.
636

 

Zagrebelsky ainda aponta um elemento funcional que retiraria das 

convenções sua natureza jurídica: “a diferença funcional mais importante das normas 

convencionais em relação àquelas jurídicas está no fato de que estas últimas contêm 

prescrições pata o futuro, enquanto as primeiras são justificações a posteriori de ações 

políticas oportunas”.
637

 Faltaria, assim, às convenções o elemento prescritivo típico das 

normas jurídicas, o que as relegaria a um ambiente pré-jurídico, formado por regras 

meramente sociais. 

Analisando igualmente as convenções no ambiente normativo constitucional 

codificado, em especial sob o enfoque da experiência portuguesa, Gomes Canotilho 

entende serem esses fenômenos meros acordos entre forças políticas para regular 

situações específicas não previstas no texto constitucional, mas, ao contrário do 

defendido por Zagrebelsky no que toca à natureza funcional, considera que têm as 

convenções a capacidade de dispor para o futuro, não sendo simples justificativas de 

eventos passados. A esses acordos, porém, faltaria a natureza jurídica, a qual somente 

                                                                                                                                                                                   
excluo que existam costumes, nego que a maior parte das regras não escritas na Constituição que os 

sujeitos políticos obedecem nas suas relações recíprocas sejam costumes: elas são convenções. Critério 

distintivo entre costume constitucional e convenção está na diferente postura que frente a elas assumem 

os sujeitos políticos, os quais, considerando o primeiro vinculante e inderrogável como norma que se 

impõe a eles externamente, e a segunda como regra que se impõe a eles enquanto a ela aderirem. Em 

consequência, o critério posterior de diferenciação está na circuntância que o primeiro é sancionado 

judicialmente (e em particular pela Corte Constitucional), de acordo com sua natureza de regra 

irrevogável, a segunda, ao contrário, não é sancionada” (cf. La responsabilitá politica, p. 11). 
636

 ZAGREBELSKY, Gustavo. Sulla consuetudine costituzionale nella teoria delle fonti del diritto, p. 

201. 
637 ZAGREBELSKY, Gustavo. Sulla consuetudine costituzionale nella teoria delle fonti del diritto, p. 
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lhes seria conferida no caso de evolução para o patamar do costume constitucional, 

como se pode depreender do seguinte trecho: 

As convenções constitucionais transformar-se-iam, assim, em regras 

não escritas, disciplinadoras de aplicação de normas constitucionais 
ou legislativas lacunosas ou insuficientes. Daí não segue, porém, a sua 

transformação em normas jurídicas, a não ser que a convenção 

constitucional acabe por se transformar em norma constitucional 

consuetudinária. De um modo geral, as convenções constitucionais, 
embora sejam observadas por força de expectativas recíprocas, por 

dever de lealdade ou por necessidade prática e conveniência política, 

não criam originariamente norma jurídicas.
638-639  

Em síntese, as convenções constitucionais não seriam verdadeiras normas 

jurídicas pela razão de serem instáveis e de serem conformações políticas casuísticas e 

pontuais; pelo fato de não serem obrigatórias e de não serem passíveis de imposição 

judicial; e, ainda, por não apresentarem caráter prescritivo. 

Ainda no debate doutrinário italiano, Pizzorusso analisa as justificativas da 

não juridicidade da convenções relacionadas com os sistemas de controle e de sanções, 

para concluir, em sentido contrário ao que até aqui exposto, ou seja, pela natureza 

jurídica de tais regras. O problema consistiria, segundo esse autor, em distinguir as 

hipóteses em que as normas produzidas pelas convenções são amparadas por uma tal 

convicção da oportunidade de sua aplicação que acaba por acarretar um grau de 

observância, inclusive entre aqueles sujeitos não partícipes da convenção, suficiente 

para ser considerada efetivamente operante como uma norma jurídica, daquelas outras 

hipóteses em que as convenções se apresentam exclusivamente como normas de 

correção, cuja inobservância, ainda que eventualmente não despida de reprovação 

social, não é considerada um ato contrário ao direito.
640

 

                                                             
638 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, p. 837-838. 
639 Também na experiência portuguesa, Jorge Miranda entende que “nos sistemas de matriz francesa, as 

convenções não parece que sejam mais do que usos, embora (como o nome indica) revestindo a feição 

mais complexa de acordos ou consensos, explícitos ou implícitos, entre os protagonistas da vida política 

constitucional.” Cita o autor alguns exemplos de convenções constitucionais em Portugal: “concessão 

anual de indultos pelo Presidente da República; a possibilidade do Governo, a solicitação ou não do 

Presidente da República, de retirar decretos submetidos a promulgação ou assinatura; o papel 

determinante dos partidos no exercício do mandato parlamentar.” Manual de direito constitucional, II, p. 

127. 
640 PIZZORUSSO, Alessandro. Delle fonti del diritto. Commentario del Codice Civile, Art. 1-9, p. 550. 
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E Pizzorusso defende que essa convicção da oportunidade de se observar a 

convenção não se confunde, coforme já mencionado, com a opinio iuris característica 

dos costumes. Para ele, essa convicção que permite uma aplicação erga omnes das 

convenções não é a opinio iuris exatamente porque não envolve a crença de uma 

generalidade de sujeitos indiferenciados, “mas sim decorre da crença daqueles sujeitos 

determinados que são parte do acordo e que se encontram em condições de praticamente 

impor as regras dele decorrentes a todos os outros membros da comunidade”.
641

 Nessa 

perspectiva, as convenções teriam sim natureza jurídica e permaneceriam como espécie 

de norma não escrita distinta do costume, em relação ao qual guardariam peculiaridades 

e não seriam, apenas, um estágio inicial de formação. 

Armando Mannino, por sua vez, acaba por elaborar uma ampla refutação 

dos argumentos daqueles que defendem não apresentarem as convenções 

constitucionais a natureza de normas jurídicas. Inicialmente, a partir de considerações 

teóricas e práticas, ataca o autor a afirmação segundo a qual a instabilidade das 

convenções delas retiraria o caráter jurídico. No que toca à teoria do direito, assenta que 

a estabilidade ou instabilidade de uma norma depende do próprio regime jurídico de sua 

modificação, de modo que poderá haver normas escritas solene e formalmente editadas 

que serão instáveis, sem que isso lhes retire o caráter de normas jurídicas. A maior ou 

menor vigência de uma norma seria, nesse sentido, um elemento extrínseco, que não 

guardaria nenhuma relação com sua natureza. Por outro lado, do ponto de vista prático, 

é possível constatar, na experiência concreta, diversas convenções que, mesmo 

nascendo de acordos momentâneos e informais, acabam sendo observadas por um longo 

período, demonstrando que as relações entre os órgãos de poder não são precárias nem 

oscilantes.
642

 

Em seguida, em relação ao argumento da ausência de coercibilidade das 

normas convencionais, do que se retiraria a impossibilidade de sua adjudicação, 

Mannino sustenta que essa característica da coerção é própria, e exigível, do 

ordenamento jurídico como um todo, mas não necessariamente de cada uma de suas 

normas individualmente consideradas, exemplificando, no ordenamento constitucional 

italiano, com a norma consagradora do princípio republicano, a cujo descumprimento 
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não associa a Constituição de 1947 nenhuma sanção específica. Ademais, lembra ainda 

que há várias regras parlamentares de natureza interna corporis, às quais não se nega 

natureza jurídica, mas que não são também passíveis de conhecimento e aplicação 

impositiva pelo Poder Judiciário.
643

 

Mannino considera que as questões da ausência de coerção formal e a 

impossibilidade de adjudicação decorrem antes da natureza das relações entre os órgãos 

de poder responsáveis pela criação das convenções que de sua suposta natureza não 

jurídica. Existiria  acerca dessas convenções um forte consenso entre os órgãos 

constitucionais, tornando raros os conflitos relacionados com sua aplicação e levando 

esses atores políticos a resolver por seus próprios meios institucionais os poucos 

conflitos eventualmente existentes.
644

 

Esse é também o pensamento de Costantino Mortati, para quem a ausência 

de sindicabilidade judicial das normas convencionais não decorre de sua natureza não 

jurídica, mas sim do fato de que as sanções delas decorrentes se operam no campo 

próprio das relações institucionais dos sujeitos responsáveis por sua constituição, o que 

as deixaria fora do âmbito de apreciação dos juízes. Segundo o autor, a ausência da 

sindicabilidade da convenção deriva da subtração ao juiz do poder de emitir juízos de 

mérito político, os quais seriam necessários para apreciar a subsistência dos motivos e 

das condições em que se deu a formação das convenções, “as quais seriam normas 

jurídicas, mas que encontram sua sanção na capacidade de reação suscetível de 

verificar-se no particular ordenamento em que vivem”.
645

 

A afirmação de que as convenções somente ganhariam natureza jurídica 

quando convoladas em costumes constitucionais igualmente é alvo de crítica de 

Armando Mannino. Isso porque “a transformação de uma convenção num costume não 

teria outro significado que o de torná-la de tal modo rígida a ponto de não permitir 

variação alguma”,
646

 mais essa maior ou menor rigidez, como visto, não se relaciona 

com a natureza jurídica, ou não, da norma convencional. 

De igual modo, Hamon e Troper afastam o argumento segundo o qual a 

ausência de sanção e a impossibilidade adjudicação importam em considerar as normas 

                                                             
643

 MANNINO, Armando. “Prime considerazioni in tema di convenzioni costituzionali”, p. 97. 
644 MANNINO, Armando. “Prime considerazioni in tema di convenzioni costituzionali”, p. 99-100. 
645 MORTATI, Costantino. Istituzioni di diritto pubblico, tomo I, p. 317. 
646 MANNINO, Armando. “Prime considerazioni in tema di convenzioni costituzionali”, p. 103. 



 

 

181 

 

convencionais como não jurídicas. Para os autores franceses, “não se pode confundir 

uma explicação da submissão a uma regra com uma tese sobre o caráter obrigatório ou o 

caráter jurídico dessa mesma regra; a existência da sanção pode explicar o fenômeno 

psicológico de que os homens se conformam às regras; ela não explica que os homens 

devem se conformar. Por consequência, se as convenções não comportam sanções não 

se pode concluir desse fato que elas não são obrigatórias. Ademais, há muitas regras, 

cujo caráter juridicamente obrigatório nunca é contestado, que não têm sanção, sendo 

obedecidas pelas mesmas razões e dos mesmos modos que as convenções da 

Constituição: esse é notadamente o caso da constituição formal quando não existe o 

controle de constitucionalidade. Em relação a ela, assim como em relação às 

convenções constitucionais, é possível dizer que se trata de uma regra jurídica na 

medida em que é interpretada como tal”.
647

 

Ainda no campo da doutrina francesa, Pierre Avril sustenta que as 

convenções são normas não escritas que comandam a interpretação do texto 

constitucional e que se manifestam como jurídicas, pois obrigatórias àqueles órgãos de 

poder participantes da sua formação no caso concreto.
648

 As convenções, assim, 

integram o direito constitucional, uma vez que os comportamentos por meio dos quais 

elas se manifestam não são simplesmente fatos, mas atos jurídicos. Ademais, ainda que 

se manifestem no âmbito das relações políticas, os órgãos responsáveis por seu 

desenvolvimento possuem estatura constitucional, agindo de acordo com as 

competências que lhes são asseguradas pela própria ordem constitucional e seguindo os 

procedimentos prescritos na Constituição.
649

 

As considerações de Avril, porém, ao realçarem a juridicidade das 

convenções para o caso concreto, acabam ensejando a crítica do argumento funcional, 

lançado por Zagrebelsky, segundo o qual as convenções não teriam caráter preceptivo, 

mas seriam justificações a posteriori  para situações concretas enfrentadas pelos órgãos 

de poder que entram em acordo. Nesse aspecto, contudo, Trevijano lembra que nada 

impede que a ratio de tais acordos transcenda o caso concreto, enfrente um processo de 

objetivação e passe a reger uma pluralidade de situações futuras, adquirindo claramente 

um caráter de prescrição de condutas para esses mesmos órgãos de poder. Segundo o 
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autor, nessa perspectiva, as convenções são normas jurídicas extraordinárias, no sentido 

anteriormente exposto neste trabalho: 

A verdade é que as normas convencionais gozam de autonomia 

conceitual e, portanto, seriam válidas não somente como simples 
passo na formação de costumes constitucionais ou como meros 

critérios interpretativos do significado dos textos constitucionais. 

Muito pelo contrário, as normas convencionais nos parecem regras 

jurídicas, regras de direito constitucional não escrito, ainda que não 
reconhecidas formalmente pelas normas de reconhecimento do 

próprio ordenamento jurídico – fontes extraordinem –, enquanto 

estabelecem reais normas de conduta ou pautas de comportamento, 
que disciplinam muitas das situações e relações entre os órgãos 

superiores do sistema político.
650

 

Cotejando essas diversas manifestações, é possível concluir, na questão 

específica da juridicidade das convenções constitucionais, que os argumentos contrários 

ao reconhecimento do caráter jurídico a tais regras são altamente questionáveis e em 

todo refutáveis. 

Em resumo, é possível afirmar que a instabilidade ou a estabilidade de uma 

regra não depende de sua juridicidade, mas sim de fatores que são estranhos à sua 

essência jurídica, de modo que normas dotadas de muitas solenidades podem ter vidas 

muito mais efêmeras do que as decorrentes de simples acordos dos órgãos 

constitucionais. Ademais, a coercibilidade, como visto, diz com o ordenamento em sua 

integralidade e muitas vezes há comandos que, se violados, não se submetem à 

sindicabilidade judicial. Por fim, o fato de decorrerem de acordos casuísticos e pontuais 

não impede que a lógica normativa inserta nas convenções seja utilizada como elemento 

prescritivo para os demais casos semelhantes. 

A essas constatações agrega-se o critério de juridicidade antes exposto e 

vinculado ao princípio da efetividade, o qual há de ser invocado diante de fontes não 

expressamente previstas no ordenamento.
651

 Nesse sentido, por exemplo, a opinião de 

Riccardo Guastini, segundo a qual “resulta natural que operem [as convenções] como 

fontes extra ordinem, que se impõem só em virtude do princípio da efetividade”.
652
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E as convenções também conferem efetividade às normas constitucionais 

escritas ao efetuar sua ligação com a realidade política e social na qual vigoram. A 

Constituição, não sendo uma mera codificação, mas acima de tudo um sistema ou uma 

organização de órgãos de poder, depende da ação concreta desses mesmos órgãos para 

se tornar efetiva. É a interpretação que cotidianamente fazem esses atores institucionais 

das normas a eles concernentes que dá vitalidade às normas escritas. Essa autoridade de 

interpretar a Constituição, dando-lhe um sentido concreto, é conatural às competências 

que a própria Constituição dá a cada um dos órgãos de poder, permitindo a definição do 

que é de fato vigente na ordem constitucional do Estado. Frutos desse poder 

interpretativo dos agentes políticos, as convenções são expressão, de um poder jurídico 

fundamental do ordenamento, intimamente ligado às exigências de funcionamento da 

estrutura constitucional e, portanto, não podem deixar de ter natureza intrinsecamente 

jurídica.
653

 

Enfim, nota-se que é realmente possível admitir a existência de convenções 

constitucionais nos ordenamentos jurídicos dos países dotados de constituições escritas 

e rígidas, desde que se parta de uma perspectiva diversa daquela britânica, em que são 

consideradas uma “ordem normativa sui generis, irredutível às categorias habitualmente 

estudadas.” 
654

  

Assim, a partir de referencial distinto, os motivos pelos quais a doutrina 

inicialmente não aceitava a transposição de tais normas para o ambiente continental 

passam a não fazer sentido e desaparecem diante da assimilação das convenções em 

termos compatíveis com a natureza e a realidade constitucional de cada país.  

Porém, mesmo adaptando-se a noção de convenções da constituição para os 

sistemas jurídicos dotados de constituições codificadas, é preciso reconhecer que essas 

normas ainda desempenharão, entre outros, os papéis, aparentemente paradoxais, que 

cumprem na Inglaterra, onde, de um lado, contribuem para a atualização da constituição 
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e da vida política em geral e, de outro, atuam como fator de conservadorismo e respeito 

à tradição.  

É o equilíbrio entre essas duas funções – atualização e tradicionalismo –, 

que converte as convenções não só em instrumento de desenvolvimento da constituição 

de acordo com a realidade, mas de sua estabilização e salvaguarda. Isso porque, sendo 

um dos elementos constitutivos das convenções a existência de uma good reason a ela 

subjacente, ou seja, de um princípio constititucional fundamental que ela visa satisfazer, 

pode-se afirmar que o respeito às convenções é sinal do respeito dedicado à própria 

constituição. 

6.2.2 – Figuras afins: regras de correção constitucional, precedentes e práticas 

constitucionais 

Segundo classificações doutrinárias percebe-se que os mesmos fatos 

históricos são muitas vezes considerados costumes, outras vezes convenções ou, ainda, 

normas de correção constitucional (correttezza costituzionale) e simples práticas, 

criando-se uma sobreposição entre os diversos modos de enquadrar as situações que se 

apresentam.  

Há, inclusive, quem proponha unificar, sob uma mesma designação, todas 

as categorias de práticas constitucionais, já que haveria, entre elas, apenas uma 

diferença de intensidade e não de estrutura.
655

 Contudo, mesmo reconhecendo a 

dificuldade, em determinados casos, de se distinguir nitidamente essas realidades, 

existem zonas limítrofes entre os respectivos campos de atuação e outras diferenças que 

merecem ser destacadas. 

Além dos costumes e convenções constitucionais, também é tradicional no 

direito constitucional, o estudo de outra categoria, dotada de alguma semelhança: as 

normas de correção constitucional. Trata-se de regras de caráter político, moral, 

estritamente social ou de ética pública, que podem ser consubstanciadas na exigência de 

fidelidade ou lealdade dos titulares dos órgãos do poder para com a constituição. Essas 

autoridades devem, segundo as regras de correção, respeitar-se mutuamente e exigir 
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pleno respeito às instituições das quais participam.
656

 Nesse sentido, configuram-se 

como o dever de fair play entre aqueles sujeitos, com vistas a assegurar uma serena e 

confiável colaboração nas atividades que desenvolvem cotidianamente.
657

  

Exemplificando, Vergottini questiona a correção do comportamento do 

Presidente da República, no contexto do parlamentarismo, ao apoiar determinada 

política parlamentar, quando deveria, em princípio, agir como representante da nação 

inteira. Igualmente considera discutível que o Presidente da Corte Constitucional 

manifeste opiniões que possam torná-lo cativo de posições políticas debatidas no 

momento, uma vez que ele exerce o papel de responsável pela instituição que preside.
658

  

Ressalte-se que há autores que utilizam a expressão como sinônima de 

“convenção constitucional”.
659

 No entanto, Gonzalez Trevijano arrola algumas 

diferenças importantes entre essas duas categorias: 

Em primeiro lugar, a correção constitucional seriam regras de 

oportunidade nas distintas relações entre os órgãos constitucionais, 

cuja finalidade seria facilitar o desenvolvimento de sua atividade. Pelo 

contrário, poderíamos reservar a denominação de convenções 
constitucionais àquelas que afetariam relações de maior 

transcendência política, e que imporiam determinados modelos de 

comportamento a seguir pelos órgãos superiores do ordenamento; em 
segundo lugar, enquanto as regras de correttezza seriam normas não 

jurídicas, em matéria de cerimônia, de fair play constitucional, de 

educação política, de boa educação, é dizer, de correção no 
desenrrolar das relações políticas; as normas convencionais, de caráter 

jurídico, afetariam matérias de substancial relevo político e dotadas, 

por tanto, de uma maior sanção institucional que aquelas, nos casos de 

infração ou violação. As normas de correção constitucional, assim, e 
diferentemente das convenções, não expressariam um equilíbrio 

político, nem sua violação poderia dar lugar a transcendentes e graves 

conflitos.
660

 

Enfim, tais normas, nesse sentido, não são consideradas obrigatórias, nem 

mesmo no sentido político. Se, de um lado, a violação de regras convencionais, que 
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exprimem um equilíbrio institucional, acarreta no mínimo um conflito político, de 

outro, “as regras de correção são úteis para garantir um modo suave e fluido de 

funcionamento do mecanismo constitucional, evitando asperezas e ressentimentos, 

impedindo equívocos e incompreensões, mas se violadas, geram tão-somente um mal-

estar.”
661

 

É, contudo, da maior conveniência e oportunidade ter em conta as regras de 

correção no relacionamento institucional, pois, apesar de não levar à imposição de uma 

sanção jurídica,
662

 sua inobservância pode acarretar, além do enfrentamento com a 

opinião pública, o abalo no bom funcionamento e na respeitabilidade dos órgãos 

constitucionais. 

Uma regra de correção representa, nas palavras de Biscaretti di Ruffia, “uma 

espécie de halo que envolve o direito constitucional, ou melhor, uma espécie de 

atmosfera na qual estão como que em suspensão uma quantidade de elementos, que 

poderão, em seguida, decantar na zona do direito”.
663

  

Assim, há quem admita a possibilidade de algumas normas de correção 

constitucional darem origem, a depender da matéria versada, a verdadeiras normas 

jurídicas constitucionais convencionais ou até consuetudinárias, se e quando 

adquirissem os requisitos definidores dessas últimas.
664

   

Quanto aos precedentes, Jorge Miranda os define como “decisões políticas 

através das quais os órgãos do poder manifestam o modo como assumem as respectivas 

competências em face de outros órgãos ou de outras entidades.”
665

 Portanto, nota-se que 

os precedentes de que se cuida não são os judiciais, análise que excederia em muito o 

âmbito do presente trabalho. Nesse sentido, o objetivo é tão somente apresentar algumas 

das características mais importantes que diferenciam os precedentes das outras figuras 

aqui estudadas. 

Dentro dessa perspectiva, o precedente é um ato ou fato que se considera 

como possível referência, juridicamente não vinculante, para casos similares no futuro. 

Porém, ressalta Vergottini que, apesar de a formação de um precedente não obrigar sua 

aplicação a comportamentos futuros, é dos precedentes que nascem tanto as convenções 
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quanto os próprios costumes constitucionais. Pelo que, não se pode desconsiderar que 

de um fato episódico poderá advir a repetição da conduta e, eventualmente, uma regra 

vinculante.
666

 Ademais, consoante já foi afirmado, um só precedente pode ser suficiente 

para o surgimento de uma convenção constitucional. 

A eficácia do precedente é puramente persuasiva, de modo que sua 

inobservância não permite que se fale em revogação do precedente anterior.
667

 Contudo, 

no âmbito constitucional, os precedentes têm sempre uma grande força, pois é muito 

mais fácil repetir um critério já seguido que introduzir um novo, seja quando se trata de 

convenção, seja quando se trata de interpretação ou integração das regras jurídicas.
668

  

Convém destacar a importância reconhecida aos precedentes no domínio do 

“direito parlamentar”, a qual excede sua relevância como elemento constitutivo de 

possíveis costumes. Enquanto meio de integração da disciplina contida nos 

regulamentos parlamentares, há quem atribua aos precedentes clara eficácia jurídico-

normativa, desempenhando, em muitas ocasiões, “o papel de um autêntico direito não 

escrito, que produz seus efeitos normativos no âmbito das Câmaras parlamentares.”
669

   

Além dos precedentes, também as práticas constitucionais são elementos 

que devem ser mencionados na análise aqui empreendida. Trata-se de comportamentos, 

com características de regularidade e constância, seguidos pelos órgãos constitucionais, 

sem que sejam considerados obrigatórios ou jurídicos. São consideradas meras práticas 

aquelas regras de conduta que não repercutem, nem mesmo indiretamente, sobre outro 

sujeito além daquele que as pratica ou, mesmo quando interessem a mais de um sujeito, 

não se revestem de significado político algum.
670

 

Note-se que as observações feitas a respeito dos precedentes podem ser 

aplicadas às práticas constitucionais, que não deixam de ser uma forma de precedente. 

Ademais, é bom lembrar que a expressão “prática” é também utilizada no sentido de 

                                                             
666 VERGOTTINI, Giuseppe de. Diritto Costituzionale, p. 255. Nesse mesmo sentido, PIZZORUSSO, 

Alessandro. Delle Fonti del Diritto, p. 503: “Gli apporti che le direttive e i precedenti introducono 

nell’ordinamento giuridico, infatti, non sono idonei, almeno di regola, a determinare l’autonoma 

produzione di norme, ma concorrono alla realizzazione di questo affetto insieme con altri materiali 

normativi secondo tecniche largamente diverse da quelle che abbiamo visto impiegate per organizzare i 

rapporti fra le fonti inquadrate in base al principio di gerarchia.” 
667

 PIZZORUSSO, Alessandro. Delle Fonti del Diritto, p. 505. 
668 RESCIGNO, Giuseppe Ugo. Ripensando le convenzioni costituzionale, p. 55. 
669 GONZALEZ TREVIJANO, Pedro José. La costumbre en derecho constitucional, p. 618. 
670 RESCIGNO, Giuseppe Ugo. Le convenzioni costituzionali, p. 147-148. 



 

 

188 

 

modelo de conduta que se realiza com sistematicidade na execução de outros tipos de 

normas como as convencionais, as de correção constitucional e os costumes.  

As diferenças entre as meras práticas e as regras de correção constitucional 

que são relacionadas por Antonio Raposo
671

 permitem que se identifiquem, ainda com 

maior precisão, os contornos dessas últimas: 

a) em primeiro lugar, enquanto as práticas políticas indicam a 
presença de uma série de atos ou comportamentos que se repetem com 

certa regularidade e freqüência, de sorte que a prolongação do uso 

viria a constituir o caráter essencial de normatividade das mesmas, ao 

contrário, as regras de correttezza podem apresentar-se de uma forma 
descontínua, sem que o elemento temporal desempenhe papel 

essencial na sua formação; b) em segundo lugar, dentro das práticas se 

insere um complexo de regras de conteúdo muito variado, que 
excedem o campo de atuação daquelas; c) finalmente, as práticas se 

caracterizam por terem uma escassa ou pequena relevância no 

exercício funcional das instituições políticas. 

Enfim, é necessário compreender as práticas constitucionais não como 

resoluções improvisadas e ocasionais de casos concretos, mas como decisões adotadas, 

em geral, após alguma reflexão e discussão sobre a oportunidade e as consequências de 

sua implementação, de modo a possibilitar a criação de um precedente válido e 

consolidar comportamentos constitucionais efetivos e eficazes.
672
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7 – Normas não escritas decorrentes da prática no constitucionalismo 

brasileiro 

 

Analisadas do ponto de vista teórico as possibilidades de normas 

constitucionais não escritas e destacados os traços característicos das normas 

constitucionais consuetudinárias e convencionais, impõe-se a aplicação desses estudos à 

uma realidade específica, qual seja, a do constitucionalismo brasileiro. Com isso, poder-

se-á avaliar o impacto real de tais manifestações normativas na vida constitucional do 

Brasil. 

 

O termo constitucionalismo pode ser tomado em quatro diferentes acepções. 

Pode significar, numa primeira aproximação, o movimento político-social, com remotas 

origens históricas, com o objetivo de limitação do poder arbitrário. Igualmente pode o 

termo ser identificado com o entendimento de que as normas fundamentais de exercício 

do poder devam ser escritas. Constitucionalismo pode também indicar o estudo dos 

efeitos e funções das constituições nas sociedades. E, ainda, ao constitucionalismo 

pode-se associar a evolução político-institucional de um determinado país.
673

 

 

É exatamente nesse último sentido que se analisará o constitucionalismo 

brasileiro, em especial no que toca ao desenvolvimento de normas constitucionais não 

escritas, mormente costumes e convenções constitucionais. É na evolução político-

institucional do Brasil que, a seguir, serão identificadas as manifestações normativas 

que foram teoricamente desenhadas nos capítulos anteriores do presente trabalho. 

 

Desse modo, é importante caracterizar as linhas gerais de construção do 

constitucionalismo brasileiro, de modo a se evidenciar traços que contribuam, ou 

dificultem, o desenvolvimento de normas constitucionais não escritas. Um dos traços 

marcantes do constitucionalismo brasileiro é o das rupturas institucionais, que levaram à 
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o país a contar, ao longo de sua história independente, com oito constituições, se 

considerada a Emenda Constitucional n. 1, de 1969, como um documento autônomo. 

 

Nesse quadro, a verificação de normas não escritas se torna mais difícil no 

Brasil. Isso porque, como antes visto, há uma relação clara entre a estabilidade das 

instituições político-jurídicas e o desenvolvimento de costumes, convenções, práticas e 

precedentes constitucionais. São essas normas não escritas instrumentos por meio dos 

quais as instituições tradicionais se mantêm atualizadas, promovendo mudanças sob o 

manto do conservadorismo, sob a crença da continuidade e da preservação. Não há 

maior prova disso do que o fato de ser o constitucionalismo inglês o que sempre é 

mencionado quando do exame dos costumes ou das convenções da constituição. 

 

Quando, pelo contrário, as mudanças não se conformam nos limites das 

instituições existentes, há o fenômeno das rupturas, com quebras institucionais que 

permitem a mudança, por meio da construção de um novo arcabouço jurídico-

constitucional. Nesses casos, desaparece em grande parte a necessidade das normas não 

escritas, pois os movimentos de inovação moldam as instituições segundo seus 

desígnios, fazendo um novo direito constitucional escrito. 

 

Assim, a experiência de sucessivas constituições no Brasil inibe o 

surgimento de normas não escritas, cuja verificação efetiva se torna tarefa árdua. A isso 

se soma outro aspecto importante, qual seja, o caráter analítico das constituições 

brasileiras, que normatizam muito, deixando espaço limitado para a ação construtiva 

dos poderes. 

 

Reconhecendo serem poucos os exemplos de normas não escritas no Brasil, 

serão a seguir analisados alguns casos, do passado e do presente, em que a prática dos 

órgãos de poder gerou um direito constitucional para além do texto codificado da 

Constituição. 

7.1 – A prática parlamentar no Império 



 

 

191 

 

O exercício do regime parlamentar no Império é um dos exemplos mais 

marcantes de normas constitucionais não escritas no constitucionalismo brasileiro. Tal 

exemplo reúne todas as características que concorrem para a identificação concreta de 

acordos entre os poderes do Estado, no sentido de estabelecer padrões para seus 

comportamentos institucionais, limitando o exercício de suas competências e gerando 

uma efetividade constitucional que não correspondia, em termos exatos, à dicção do 

texto da Constituição de 1824. 

 

Como bem registra Manoel Gonçalves Ferreira Filho, “a Constituição 

Política do Império do Brasil, que D. Pedro I outorgou, jurando cumprir e fazer cumprir, 

em 25 de março de 1824, não era na sua letra uma Constituição parlamentarista. Era, 

sim, uma típica Lei Magna de monarquia constitucional, ou seja, estruturada de acordo 

com o princípio da divisão funcional do Poder, mas com o Imperador investido na 

chefia do Executivo. Portanto, segundo dela decorria, o Imperador reinava e governava, 

detendo em mãos o Poder Executivo (e o Moderador), o Parlamento dispunha do Poder 

Legislativo e o então chamado Poder Judiciário era independente”.
674

 

 

De fato, o texto da Constituição imperial não deixava dúvidas quanto ao 

exercício do Poder Executivo, dando ao Imperador plenos poderes de condução da vida 

governamental do Estado. Ainda segundo o texto, por força da titularidade do Poder 

Moderador, o Imperador era o órgão competente para nomeação e demissão dos 

Ministros, que só perante ele eram politicamente responsáveis. Não havia, como é 

próprio do governo parlamentar, a responsabilidade política dos ministros perante o 

Parlamento.
675

 

 

Entretanto, as crises institucionais do primeiro reinado, às quais se seguiram 

a abdicação e as regências, geraram as circunstâncias propícias para o desenvolvimento 

de um sistema parlamentar de governo em contradição com a Constituição de 1824. Isso 

porque, na tentativa de encerrar os vários problemas políticos decorrentes do período 

regencial, o movimento da maioridade acabou por levar ao exercício pleno dos Poderes 
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Executivo e Moderador um adolescente de 14 anos de idade, sem maiores experiências 

na condução dos assuntos públicos. 

 

Assim, ante o volume de competências constitucionais reunidas em sua 

pessoa, “a falta de experiência do Imperador era patente, sendo que os ministros mais e 

mais assumiam, de forma quase que autônoma, as responsabilidades de suas respectivas 

pastas. Havia urgência, portanto, de uma força que promovesse a unidade de ação do 

ministério, uma chefia do Executivo que fosse atuante”.
676

 Essa chefia do ministério foi 

sendo exercida, quase que naturalmente, pelas lideranças políticas prevalecentes em 

cada uma de suas composições, até que em 1847 houve a formalização da figura do 

Presidente do Conselho de Ministros, por meio do Decreto n. 523, que igualmente seria 

responsável pela institucionalização do parlamentarismo no Império.
677

 

 

A prática subsequente, por sua vez, realçou essa tendência parlamentar, com 

o Imperador distanciando-se do cotidiano do governo e mantendo uma função de árbitro 

e fiscal do regime institucional. Nada, porém, dele retirava as prerrogativas de governo 

que a Constituição lhe assegurava, de modo que o parlamentarismo se dava 

exclusivamente no plano da prática constitucional. 

 

Essas prerrogativas de governo, entretanto, eram utilizadas maneira 

relativamente frequente pelo monarca, que interferia diretamente na condução dos 

assuntos dos ministérios e sempre se considerou uma das bases de sustentação do 
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gabinete.
678

 Tratava-se, como registra Manoel Gonçalves Ferreira Filho, de um 

parlamentarismo orleanista, “em que o Gabinete devia contar ao mesmo tempo com a 

confiança do Rei e com a do Parlamento”.
679

 

 

Nesse parlamentarismo orleanista, as regras constantes do 

textoconstitucional diziam com a possibilidade de nomeação e demissão dos ministros 

pelo soberano, bem como com a competência por este exercida de dissolução da 

Câmara dos Deputados. Porém,pode-se dizer que aresponsabilidade do ministério 

perante o Parlamento, que poderia votar moções de desconfiança que derrubavam os 

governos,era fruto de uma convenção constitucional. 

 

Essa situação difundiu a crença de que, no desenvolvimento das práticas 

políticas do Império, se estava diante de um verdadeiro regime parlamentar, com 

limitações claras ao poder do Imperador. No segundo reinado, nas palavras de Levi 

Carneiro, o sistema parlamentar teria se tornado uma conquista definitiva e pacífica.
680

 

 

Resta saber, todavia, o grau de acatamento dessas regras parlamentares de 

governo pelo principal órgão de poder no Império do Brasil, bem como avaliar as 

consequências de eventuais quebras das regras básicas do parlamentarismo por esse 

mesmo órgão. 

 

Na verdade, o Imperador desempenhou, em diferentes momentos do 

segundo reinado, a plenitude de suas competências constitucionais, desvirtuando o 

modelo parlamentar então praticado. Tal realidade é assim resumida por Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho: 

Em face disso, a experiência no Império era a de que a confiança do 
Imperador e não a do Parlamento era essencial para o Gabinete. O 

Parlamento podia desaprovar o Gabinete, votar contra ele, como votou 

moção de desconfiança por esmagadora maioria, ou estar em paz com 
ele, mas a última palavra era a do Imperador. Se este pretendesse 

manter o Gabinete contra a maioria parlamentar, bastava-lhe dissolver 

                                                             
678
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a Câmara que o Gabinete sairia da eleição posterior com a maioria 
conveniente. Ou, se o Imperador achasse que era momento de 

substituir no poder uma corrente por outra, ele o fazia, ainda que o 

Gabinete contasse com a confiança da maioria parlamentar, e, por via 
da dissolução, o novo Gabinete alcançava a sua maioria.

681
 

 

Ou seja, mesmo diante das práticas constitucionais do parlamentarismo, era 

possível ao Imperador constituir ministérios que não gozassem de maioria parlamentar 

ou derrubar aqueles que fossem majoritários na Câmara, contrariando, assim, a 

mencionada convenção constitucional em vigor. A violação dessa convenção 

parlamentarista, porém, tinha consequências meramente políticas, causadoras de 

constrangimentos ao Imperador, como se pode verificar, por exemplo, nas 

manifestações que se seguiram à demissão do ministério chefiado por Zacarias de Góis 

e Vasconcelos, em 1868.
682

 

 

O acúmulo desses constrangimentos gerou enormes desgastes na figura 

política do Imperador, sendo o exercício desse poder pessoal e irresponsável, por muitos 

chamado de “imperialismo”, uma das circunstâncias que geraram o ambiente político 

propício à proclamação da república. O exercício desses poderes, como assevera 

Waldemar Martins Ferreira, causou a verdadeira desintegração do sistema 

monárquico.
683

 

 

Nesse quadro é possível avaliar o parlamentarismo no Império como um 

caso típico de convenção constitucional. Diante de uma necessidade real e contingente, 

qual seja, a inexperiência do Imperador adolescente, acordam os poderes do Estado 

numa forma peculiar de exercício de suas competências que permite a condução 

adequada dos negócios públicos, do que se pode depreender a good reason subjacente à 

regra convencional. Tal convenção torna-se tão arraigada na vida jurídico-institucional 

do país, que chega a ser fixada num texto escrito, o Decreto 523, de 1847; para muitos, 

como visto, o documento responsável pela institucionalização do regime 
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parlamentarista. A violação dessa convenção, por sua vez, apesar de não acarretar 

sanções jurídicas típicas, desencadeou ao longo do segundo reinado uma série de 

sanções políticas, que enfraqueceram a posição institucional do Imperador e 

contribuíram para o fim da monarquia no Brasil. 

 

7.2 – As práticas do estado de sítio na República Velha 

 

Saindo da experiência imperial e passando para os primeiros anos da 

República, tem-se um período em que o funcionamento das instituições da nova forma 

de governo propiciaram práticas constitucionais que se consolidaram à margem do texto 

da Constituição de 1891. 

 

Uma dessas práticas dizia com a decretação do estado de sítio. De fato, 

segundo Aliomar Baleeiro, a decretação do estado de sítio era tão corriqueira na 

República Velha que, ao longo de seus aproximadamente quarenta anos, em 

praticamente todos os mandatos presidenciais foi adotada essa medida.
684

 

 

Esse dado impressionante, que muito indica acerca da vida institucional do 

regime republicano de 1891, é igualmente realçado por Ernest Hambloch, no célebre 

livro Sua Majestade, o Presidente do Brasil, nos seguintes termos: 

A lei constitucional republicana foi aprovada a 24 de fevereiro de 

1891. No dia 3 de novembro desse mesmo ano, o primeiro Presidente 

constitucional da República dissolveu o Congresso e decretou um 
estado de sítio. Todos os Presidentes brasileiros subsequentes, com 

duas exceções, prestaram-lhe homenagem da mais sincera adulação, 

imitando-o. Mas não chegaram à medida inconstitucional de dissolver 

o Congresso. A prática tornou-se perfeita. Eles tinham empregado o 
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estado de sítio sem dúvida ou hesitação – e caminharam em direção do 
despotismo, com a aprovação servil do Congresso.

685
 

 

Ante a constatação da habitualidade na utilização do instituto do estado de 

sítio, resta analisar se o texto da Constituição de 1891 era propício ao exacerbado 

emprego desse regime de poderes excepcionais ou se essa realidade foi construída a 

partir das práticas concretas dos órgãos de poder envolvidos em sua decretação. 

 

O texto da Constituição de 1891 seguia, em linhas gerais, o padrão que até 

hoje é característico da decretação do estado de sítio, cabível, por força do vigente art. 

139 da Constituição de 1988, nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou 

de declaração de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. Os seguintes 

dispositivos do primeiro texto constitucional republicano disciplinavam, na República 

Velha, o estado de sítio: 

Art 34 - Compete privativamente ao Congresso Nacional:  

(...) 

21º) declarar em estado de sítio um ou mais pontos do território 

nacional, na emergência de agressão por forças estrangeiras ou de 

comoção interna, e aprovar ou suspender o sítio que houver sido 
declarado pelo Poder Executivo, ou seus agentes responsáveis, na 

ausência do Congresso; 

(...) 

Art 48 - Compete privativamente ao Presidente da República: 

(...) 

15º) declarar por si, ou seus agentes responsáveis, o estado de sítio em 

qualquer ponto do território nacional nos casos, de agressão 
estrangeira, ou grave comoção intestina (art. 6º, nº 3; art. 34, nº 21 e 

art. 80); 

(...) 
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Art 80 - Poder-se-á declarar em estado de sítio qualquer parte do 
território da União, suspendendo-se aí as garantias constitucionais por 

tempo determinado quando a segurança da República o exigir, em 

caso de agressão estrangeira, ou comoção intestina (art. 34, nº 21).  

§ 1º - Não se achando reunido o Congresso e correndo a Pátria 

iminente perigo, exercerá essa atribuição o Poder Executivo federal 

(art. 48, nº 15).  

§ 2º - Este, porém, durante o estado de sítio, restringir-se-á às medidas 

de repressão contra as pessoas a impor:  

1º) a detenção em lugar não destinado aos réus de crimes comuns;  

2º) o desterro para outros sítios do território nacional. 

 

Considerando que somente entre junho de 1917, com a declaração de guerra 

à Tríplice Entente, e novembro de 1918, com o fim da Primeira Grande Guerra, o Brasil 

esteve envolvido em conflitos estrangeiros; é possível concluir que a grande maioria das 

decretações de estado de sítio então ocorridas se deu com base na segundo hipótese 

prevista nos dispositivos constitucionais acima transcritos, qual seja, a situação de 

comoção intestina.  

 

A exegese dessa expressão constitucional feita à época não se afasta daquela 

que foi posteriormente consagrada e que ainda hoje orienta a interpretação do texto de 

1988. João Barbalho explica o que seria uma comoção intestina da seguinte maneira: 

Ora, que “comoção intestina” é a que, para esse efeito, se pode 

comparar à guerra e à invasão estrangeira? Na ordem dos fatos desta 
natureza não encontramos mais que uma deste jaez – a guerra 

intestina. E realmente, que se possa equiparar a uma guerra só alguma 

outra guerra! A situação que requer o emprego de medidas singulares, 
fora do comum, travadas de arbítrio e permitindo violências, só pode 

ser o estado de guerra, quer por agressão estrangeira, quer por 

levantamento a mão armada no país (guerra intestina, que o 

eufemismo da Constituição chama de “comoção”).
686

 

 

                                                             
686 CAVALCANTI, João Barbalho Uchôa. Constituição Federal Brasileira, 1891: comentada, ed. fac-

similar, Brasília: Senado, 2002, p. 119. 



 

 

198 

 

Desse modo, para que se justificassem as constantes decretações de estado 

de sítio nos primeiros anos da República, necessária a presença dessa situação extrema, 

que João Barbalho associa à guerra interna. Entretanto, o que se via na prática 

institucional era a decretação do regime excepcional, sem a justificativa fática 

correspondente. 

 

Isso porque o estado de sítio era decretado não para o combate de 

verdadeiras comoções intestinas, mas sim para a solução de crises políticas que 

ameaçavam os governos do dia. Ante as conspirações políticas, no dizer da Carlos 

Maximiliano, “a suspensão das garantias constitucionais funcionou sempre como um 

sedativo enérgico”.
687

 

 

Exemplos dessas situações que ensejaram decretações atípicas de estado de 

sítio podem ser identificadas em 1897, quando Prudente de Moraes solicitou ao 

Congresso, e obteve, a suspensão das garantias constitucionais após sofrer um atentado, 

que resultou na morte do Ministro da Guerra; ou em 1904, quando, no governo 

Rodrigues Alves, decretou-se o sítio para combater as manifestações populares da 

Revolta da Vacina; ou ainda em 1913, na gestão de Hermes da Fonseca, ocasião em que 

a declaração do estado de sítio se deu por conta de greves e manifestações sindicais no 

Rio de Janeiro. 

 

Essas decretações em dissonância com o texto constitucional caracterizavam 

um evidente acordo entre os órgãos de poder envolvidos na instauração do estado de 

sítio, o Executivo e o Legislativo, no sentido de ampliar a incidência das normas 

constitucionais sobre a matéria. Na verdade, além das duas hipóteses expressas de 

decretação de estado de sítio, a guerra e a comoção intestina, a prática constitucional 

fixou uma terceira, a grave crise política ou social. 
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Essa convenção constitucional preservou-se ao longo de toda a República 

Velha também por força da posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal, que, 

consolidando no Brasil a doutrina norte-americana das politicalquestions, recusava-se a 

apreciar a constitucionalidade das decretações de sítio, as quais seriam matéria própria e 

exclusiva dos poderes envolvidos diretamente na suspensão das garantias 

constitucionais.
688

 

 

7.3 – O “notável saber jurídico” dos indicados para o Supremo Tribunal Federal 

 

O art. 101 da Constituição Federal de 1988 estabelece os seguintes 

requisitos para a nomeação de Ministros do Supremo Tribunal Federal: 

O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos 

dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e 

cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

 

Na dicção presente no constitucionalismo brasileiro desde 1934, os 

indicados para a Suprema Corte deverão, como visto, apresentar “notável saber 

jurídico”, o qual será aferido quando da submissão dos nomes ao Senado Federal. 

Entretanto, apesar da longa experiência constitucional brasileira, ainda há na doutrina 

discussão acerca da interpretação correta da expressão “notável saber jurídico”, isto é, 

se demandaria, ou não, do futuro Ministro do STF a específica formação acadêmica em 

Direito. 

 

A hipótese, que no atual quadro institucional brasileiro ganha contornos 

ficcionais, segundo a qual poderia o Presidente da República indicar para o Supremo 

cidadão não formado em Direito, mas detentor de “notável saber jurídico” obtido por 

meio de outra formação acadêmico-científica ou mesmo pela prática, é cogitada por 
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alguns constitucionalistas e é pitorescamente lembrada a cada indicação do chefe do 

Executivo. Nesse sentido, Alexandre de Moraes, após enumerar os requisitos do art. 101 

do texto constitucional, conclui: 

O Supremo Tribunal Federal, portanto, não exige para seus membros a 

obrigatoriedade do bacharelado em Ciências Jurídicas, e tampouco 

que seus membros sejam provenientes da magistratura, apesar da 
obrigatoriedade de notável saber jurídico. 

Assim, diferentemente do Tribunal Constitucional Federal alemão e 

do Tribunal Constitucional português, o STF não pode ser considerado 
um Tribunal composto somente de “homens da lei”.

689
 

 

A essas opiniões, a doutrina majoritária propõe uma interpretação histórica 

do dispositivo constitucional em questão, como a que se verifica na obra de Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho: 

A última exigência [o notável saber jurídico] provém da Constituição 

de 1934 (art. 74). Não constava da Lei Magna de 1891, motivo por 

que um médico e dois generais chegaram a ser nomeados para o 
Supremo. De fato, o art. 56 da primeira Constituição republicana 

exigia apenas “notável saber”, sem reclamar qualquer especialização 

de conhecimentos. É certo que a melhor interpretação, conforme a 
lição de Pedro Lessa, era a que via implícita a necessidade de saber 

jurídico, dada a natureza das funções (Do Poder Judiciário, cit., p. 

28). 

Hoje, indubitavelmente, não poderá fazer parte do Supremo quem não 

for graduado em Direito.
690 

 

De fato, a experiência da Constituição de 1891 levou à substituição, nos 

textos constitucionais subsequentes, da expressão “notável saber” por “notável saber 

jurídico”, em especial depois das nomeações, pelo Presidente Floriano Peixoto, do 

médico e dos dois generais acima mencionados. 
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Entretanto, a vinculação da expressão “notável saber jurídico” à formação 

acadêmica em Direito pode ser explicada, igualmente, pelo reconhecimento de um 

costume constitucional, que embasa essa interpretação histórica assentada no 

constitucionalismo brasileiro desde o final do século XIX. 

 

Em outubro de 1893, estando quatro vagas do Supremo abertas, o que 

impedia muitas vezes a deliberação da Corte, nomeou o Presidente da República para 

um desses cargos o médico Cândido Barata Ribeiro; que, de acordo com o disposto no 

art. 48, n. 12, da Constituição de 1891, entrou temporariamente em exercício, antes 

mesmo da apreciação da indicação pelo Senado Federal. 

 

Posteriormente, em setembro de 1894, foram nomeados mais seis Ministros 

para o Supremo Tribunal Federal, entre os quais estava o General Inocêncio Galvão de 

Queiroz. No mês seguinte, outubro de 1894, nomeou Floriano Peixoto mais cinco 

Ministros, dos quais um era igualmente militar de carreira, o General Francisco 

Raymundo Ewerton Quadros. 

 

Esse movimento de ampla renovação da composição do Supremo Tribunal 

Federal, num ambiente político que vinha gradualmente se deteriorando desde a Revolta 

da Armada e a decretação do estado de sítio, fez com que o Senado exercesse com rigor 

extraordinário sua competência de controle sobre os indicados para a mais alta 

judicatura do país. Tanto foi assim que, na história do STF, o Senado somente rejeitou 

cinco indicações feitas pelo Presidente da República e todas essas rejeições se deram no 

ano de 1894, entre os indicados em massa por Floriano Peixoto.
691

 

 

A primeira rejeição, ocorrida em 24 de setembro de 1894, deu-se 

exatamente em relação ao único desses Ministros que entrara provisoriamente em 

                                                             
691 MELLO FILHO, José Celso de. Notas sobre o Supremo Tribunal Federal (Império e República), 3ª 

ed., Brasília: Supremo Tribunal Federal, 2012, p. 18: “Na história republicana brasileira, ao longo de 122 

anos (1889 a 2011), o Senado Federal, durante o governo Floriano Peixoto (1891 a 1894), rejeitou cinco 

(5) indicações presidenciais, negando aprovação a atos de nomeação, para o cargo deMinistro do 

Supremo Tribunal Federal, das seguintes pessoas: (1) Barata Ribeiro,(2) Innocêncio Galvão de Queiroz, 

(3) Ewerton Quadros, (4) Antônio Sève  Navarro e (5) Demosthenes da Silveira Lobo”.  
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exercício, chegando a exercer por pouco mais de 10 meses a judicatura no Supremo: 

Barata Ribeiro. O fundamento da rejeição de Barata Ribeiro foi, como assentado pelo 

parecer da Comissão de Constituição e Legislação do Senado, o fato de não ter ele 

formação superior em Direito, mas sim em Medicina.
692

 

 

O referido parecer, da lavra de João Barbalho, continha uma série de 

consideranda que atrelavam o “notável saber” constitucional à formação jurídica, como 

se pode verificar nos seguintes trechos: 

Considerando que esse requisito de notável saber, exigido pela 

Constituição, refere-se principalmente á habilitação científica em alto 

grau nas matérias sobre que o Tribunal tem de pronunciar-se, jus 

dicere, o que supõe nos nomeados a inteira competência e sabedoria 
que no conhecimento de direito devem ter os jurisconsultos;  

Considerando que assim se entende nos países em que existe 

instituição semelhante ao nosso Supremo Tribunal Federal, v.gr. na 
Suíça. ‘On statua encore dans l’article 108 que tout citoyen suisse 

élégible au conseil nationel peut, aussi être nommé au tribunal 

federal, d’on il résulterait que le tribunal fédéral ne devrait pas 
nécessairement être composé de juristes, ce que sans doute n’arrivera 

jamais.’ (J. Dubs, Le Droit public de la confederation Suisse. 2me 

partie, pag. 121) 

Considerando que mentiria a instituição a seus fins si se pudesse 
entender que o sentido daquela expressão notável saber, referindo-se a 

outros ramos de conhecimentos humanos independesse dos que dizem 

respeito á ciênciajurídica, pois que isso daria cabimento ao absurdo de 
compor-se um tribunal judiciário, v.gr. de astrônomos, químicos, 

arquitetos, etc., sem se inquerir da habilitação profissional em direito; 

Considerando que, si combinados o citado art. 56 com o art. 72, § 24 

da Constituição poder-se-ia concluir pela legitimidade da nomeação 
para membro do Supremo Tribunal Federal de um individuo não 

diplomado por alguma das Faculdades de Direito da Republica, não se 

pode, todavia, concluir senão pela nomeação de pessoa de notável 
saber jurídico, e não de quem nunca gozou dessa reputação, nem ha 

revelado sequer medíocreinstrução em jurisprudência. 

 

                                                             
692 Para detalhes desse processo no Senado e das demais rejeições, ver: OLIVEIRA, Maria Ângela Jardim 

de Santa Cruz. “Sobre a recusa de nomeações para o Supremo Tribunal Federal pelo Senado”. Direito 

Público, n. 25, jan./fev. 2009, p. 68-78. 
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Em 6 de outubro de 1894, houve duas outras rejeições, uma das quais é 

comumente associada também à ausência de formação jurídica do indicado. Entretanto, 

o General Galvão de Queiroz era sim bacharel em Direito, ainda que tivesse dedicado 

sua vida ao Exército, o que fez com que o Senado concluísse por sua inabilitação para o 

desempenho do cargo de Ministro do STF.
693

 

 

Por fim, em 17 de novembro de 1894, rejeitou o Senado também o nome do 

General Ewerton Quadros, igualmente, segundo noticiado à época, pelo fato de não ter 

formação jurídica. 

 

É interessante registrar que, no regime constitucional de então, as 

deliberações do Senado sobre as nomeações eram secretas, de modo que não haveria 

como se ter notícia das razões das rejeições. Porém, no caso do Ministro Barata Ribeiro, 

houve uma resolução do Senado determinando a publicação do parecer da Comissão de 

Constituição e Legislação, numa evidente medida dirigida a balizar o comportamento do 

Presidente da República nas futuras indicações. 

 

A partir de então, todos os indicados pelo Presidente da República até o 

presente momento apresentaram qualificação científica na área do Direito, numa prática 

que em muito antecedeu a adotada pela matriz institucional do STF, a Suprema Corte 

americana, a qual até 1957 contou em seus quadros com juízes sem titulação superior 

em Direito. 

 

Nesse quadro, é possível afirmar o desenvolvimento de um costume 

constitucional no sentido de exigir-se, dos indicados para o Supremo, a formação 

acadêmica específica em Direito, que impede que a expressão “notável saber jurídico” 

seja tomada em sentido diverso; por mais que sejam possíveis as hipóteses de alguém 

com amplo conhecimento jurídico sem um diploma de bacharel em Direito. 

 

                                                             
693 OLIVEIRA, Maria Ângela Jardim de Santa Cruz. “Sobre a recusa de nomeações para o Supremo 

Tribunal Federal pelo Senado”, p. 75. 
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A interpretação histórica que se faz do atual art. 101 da Constituição Federal 

é baseada, portanto, nesse mesmo costume, que tem sido observado como obrigatório 

pelo órgão de poder responsável pela indicação dos Ministros do STF desde as rejeições 

consumadas em 1894 pelo Senado Federal. E o descumprimento desse costume, por sua 

vez, seria passível de sanção não só pelo próprio Senado, mas também, por certo, pelo 

Supremo Tribunal Federal, caso chamado a se manifestar sobre a aplicabilidade dessa 

norma constitucional não escrita. 

 

7.4 – As práticas na tramitação das medidas provisórias 

 

Um dos institutos mais discutidos e criticados do modelo institucional de 

1988, a medida provisória é um campo bastante propício para o exame de possíveis 

costumes e convenções constitucionais no direito brasileiro. Isso porque, desde a 

promulgação da Constituição, o tema se coloca num dos pontos mais delicados da 

condução atual dos assuntos públicos, representado pela soma da urgência que têm os 

governos na implementação de suas políticas com a dificuldade de deliberação dos 

parlamentos.
694

 

 

Nesse quadro, a prática constitucional das medidas provisórias gerou um 

quadro de patologia institucional, que pode ser assim resumido, nas palavras de Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho: 

Entretanto, a prática deformou o instituto. Realmente, por um lado, o 
Supremo Tribunal Federal veio a admitir a reprodução, ou reedição, 

da medida provisória que, não tendo sido convertida em lei no prazo 

de trinta dias, não fora expressamente rejeitada pelo Legislativo. (A 
jurisprudência vedava a reedição de medida provisória rejeitada de 

modo expresso.) Assim, apenas a que tivesse sido expressamente 

rejeitada perdia a eficácia, pois, do contrário, era “convalidada” pela 

medida provisória que a reiterava. 

                                                             
694 Sobre a paralisia dos parlamentos e o incremento da ação legislativa governamental, ver: FERREIRA 

FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo, p. 123 e seguintes. 
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Por outro lado, em princípio o Supremo Tribunal Federal recusava-se 
a examinar a ocorrência das condições de relevância e urgência, em 

que via questões políticas, de apreciação discricionária e subjetiva. (É 

certo que algumas vezes ele o fez, quando flagrante a falta de 
urgência.) 

Isto levou à multiplicação das medidas provisórias que eram 

convalidadas por subsequentes, passando-se anos até que apreciadas 
pelo Congresso Nacional. Mesmo porque o Executivo muito apreciou 

a facilidade em “legislar” que assim adquirira. Para nem falar da 

possibilidade de, na reedição, alterar a seu bel-prazer o texto 

primitivo. 

Consequência disto foi haver-se tornado um importante fator de 

gravíssima insegurança jurídica.
695

 

 

O trecho acima já indica o primeiro dos grandes problemas da normatização 

das medidas provisórias pelo texto original da Constituição de 1988: a imprecisão 

quanto à regulação da possibilidade, ou não, de reedição. Na verdade, o texto primitivo 

do art. 62 não vedava a possibilidade de reedição da medida provisória não aprovada e 

igualmente não rejeitada, nos trinta dias de sua vigência. E, ante esse silêncio, os órgãos 

de poder envolvidos diretamente no processo de elaboração normativa, o Executivo e o 

Legislativo, acordaram politicamente no sentido de ser a medida provisória passível de 

reedição, desde que expressamente não rejeitada, no trintídio constitucional.
696

 

 

Chamado a se manifestar sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal 

apreciou, em 22 de junho de 1990, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 295, 

Relator originário o Ministro Paulo Brossard e para o acórdão o Ministro Marco Aurélio 

(DJ de 22.08.97), assentando que as medidas provisórias poderiam ser indefinidamente 

reeditadas pelo Presidente da República, caso não houvesse o Congresso, no 

mencionado prazo de trinta, deliberado sobre o texto, desde que não exauridos esses 

mesmo trinta dias.  

 

                                                             
695 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo, p. 238-239. 

696 AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Medida provisória e sua conversão em lei. A Emenda 

Constitucional n. 32 e o papel do Congresso Nacional, São Paulo: RT, 2004, p. 165. 
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O móvel dessa decisão do Supremo, que depois veio a ser expressa no 

verbete 651 de sua Súmula, era eminentemente político: a relação entre Executivo e 

Legislativo no processo de elaboração de normas seria matéria própria desses poderes, 

que teriam os instrumentos necessários para coibir os abusos e levar a contento suas 

funções institucionais. Em outras palavras: não havendo proibição expressa da reedição 

no texto constitucional, não poderia o Judiciário invadir a seara da relação entre os 

poderes, devendo o próprio Legislativo, por meio do exercício de suas atribuições, 

solucionar eventuais impasses causados pelas reedições.
697

 

 

Ou seja, tendo sido a Constituição integrada por uma convenção entre os 

órgãos de poder titulares das competências constitucionais em questão, não haveria 

espaço para discussão dessa mesma convenção pelo Poder Judiciário. 

 

O que se seguiu a essa decisão do STF, porém, foi exatamente aquele 

contexto descrito por Manoel Gonçalves Ferreira Filho nos parágrafos acima transcritos, 

uma realidade em que a multiplicação de medidas provisórias reeditadas era a 

característica do ordenamento brasileiro, no qual grassava a insegurança jurídica. 

 

Essa convenção constitucional em torno da possibilidade de reedição de 

medidas provisórias somente foi revista em 2001, quando o Congresso Nacional, após 

longa negociação com o Executivo, promulgou a Emenda Constitucional nº 32, de 11 de 

setembro de 2001, alterando significativamente o art. 62 da Constituição Federal.
698

 

 

                                                             
697 Esse entendimento fica evidente também em outros julgados, como a ADI 1.516, Rel. Min. Sydney 

Sanches, DJ de 13.08.99. Na discussão travada entre os Ministros Carlos Velloso, Sepúlveda Pertence, 

Marco Aurélio e Maurício Corrêa, resta clara a compreensão de que a reedição indefinida das medidas 

provisórias é problema que se coloca na alçada do Legislativo, em cujo seio estaria a própria origem da 

necessidade dessas reedições.  

698 “Exacerbado o uso da decretação de urgência, diversas proposições normativas foram debatidas no 

Congresso Nacional. Muitas das sugestões colhidas durante os debates parlamentares foram compiladas, 

resultando na Proposta de Emenda Constitucional 472/1997. Debatida ao longo de cinco anos, inclusive 

com a ativa participação do Poder Executivo, a proposta foi aprovada e promulgada, resultando na 

Emenda Constitucional n. 32/2001”, cf. AMARAL JÚNIOR. José Levi Mello do. Medida provisória e 

sua conversão em lei, p. 213. 
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Essa alteração constitucional explicitou limitações materiais para a edição 

de medidas provisórias, aumentou o prazo de sua eficácia de trinta para sessenta dias e 

assentou expressamente que tal prazo somente poderia ser prorrogado por uma única 

vez por mais sessenta dias, vedando, consequentemente, a reedição; como se pode 

depreender do § 7º do art. 62 da Constituição Federal. 

 

Tendo encerrado a vigência de uma importante convenção constitucional 

relativa à possibilidade de reedição indefinida de medidas provisórias, a EC 32/2001 

criou novas realidades em relação às quais desenvolveram os órgãos do poder outras 

convenções constitucionais.  

 

Inicialmente, ao mesmo tempo em que limitou o Executivo no seu âmbito 

material de edição das medidas provisórias, o constituinte derivado gerou uma 

contrapartida para o Congresso Nacional: o dever de apreciar o texto proposto pelo 

Presidente da República, o que é encontrado na disposição do § 6º do mesmo artigo 62 

da Constituição, prevendo o trancamento da pauta da casa legislativa após quarenta e 

cinco dias contados da publicação: 

§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco 
dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, 

subseqüentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, 

ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais 
deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando. 

 

Ou seja, a EC 32 introduziu dispositivo expresso no sentido de impor ao 

Congresso a apreciação tempestiva das medidas provisórias.Já que toda e qualquer 

atividade legislativa (“todas as demais deliberações legislativas”, na dicção do transcrito 

§ 6º) seria sobrestada se ultrapassados os quarenta e cinco dias contados da data de 

publicação, não haveria alternativa, portanto, para a Casa em que estiver tramitando a 

medida provisória não apreciada que não sobre ela deliberar. 

 

E assim, nos anos que se seguiram à promulgação da Emenda 

Constitucional 32/2001, a dinâmica legislativa do Congresso Nacional tornou-

sevinculada às medidas provisórias que passavam a trancar a pauta, fazendo com que 
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importantes proposições não relacionadas com decretações de urgência fossem 

relegadas a um segundo plano das atividades parlamentares. 

 

Nesse quadro, não raro medidas desejadas pelo Executivo eram sobrestadas 

por força de medidas provisórias por ele mesmo editadas. Exemplo disso se deu com a 

votação, em 2003, da reforma tributária, quando a apreciação da matéria era sobrestada 

pelo trancamento da pauta pela Medida Provisória nº 124, que tratava do quadro de 

cargos da Agência Nacional de Águas. A solução encontrada pelo Governo para 

permitir a apreciação célere da matéria de maior relevância foi editar uma nova medida 

provisória, a MP nº 128, de 1º de setembro de 2003, por meio da qual foi revogada a 

MP 124, com a consequente liberação da pauta, abrindo-se espaço para a votação da 

reforma. 

 

Essa solução encontrada para o destrancamento da pauta foi questionada 

pela oposição perante o Supremo Tribunal Federal, que foi chamado a analisar se a 

revogação de medida provisória por outra, com o claro intuito de encerrar o 

sobrestamento de deliberações legislativas, caracterizaria, ou não, um desvio de poder 

legislativo. 

 

Julgando, em 4 de setembro de 2003, a medida cautelar na ADI 2.984, Rel. 

Minª. Ellen Gracie (DJ de 14.05.2004), o Supremo Tribunal Federal, mais uma 

vez,alinhou-se no sentido de permitir o livre exercício das competências 

constitucionalmente atribuídas ao Executivo e ao Legislativo, considerando válida a 

revogação de medida provisória por nova medida provisória, com o intuito único de 

destrancar a pauta de votações. Não haveria razão para se identificar, na linha do voto 

do Ministro Nelson Jobim, por exemplo, a existência de interferência indevida do 

Executivo no Legislativo, quando o próprio legislativo detinha meios para equacionar o 

problema, podendo rejeitar a medida revogadora e passar à apreciação da revogada, que 

tornaria a sobrestar a pauta. Em suma, esse desfecho, aparentemente heterodoxo, para as 

consequências impensadas do sobrestamento da pauta de votações não contrariava a 

Constituição e não deveria ser sancionado, na medida em que correspondia a práticas 

que se resolviam nas relações próprias entre os poderes envolvidos. 
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O problema do trancamento das pautas, porém, continuou a ser grave no 

Congresso Nacional, o que gerou uma solução acordada pela maioria parlamentar na 

Câmara dos Deputados. Depois de uma série de discussões na base aliada do Governo, 

foi formalizada uma questão de ordem pelo então Deputado Régis de Oliveira, a qual 

foi respondida pelo Presidente da Câmara em 17 de março de 2009, caracterizando a 

formação de uma evidente convenção constitucional. 

 

Indagado acerca da amplitude do sobrestamento imposto pelo § 6º do art. 62 

do texto constitucional, o Deputado Michel Temer, então Presidente da Câmara, 

assentou, em concordância com a maioria de seus pares, “que, além das resoluções, que 

podem ser votadasapesar do trancamento da pauta por uma medida provisória, também 

assim podeocorrer com as emendas à Constituição, com a lei complementar, com os 

decretoslegislativos e, naturalmente, com as resoluções”. Ou seja, a expressão “todas as 

demais deliberações legislativas” constante do mencionado dispositivo constitucional 

passavam, a partir da engenhosa interpretação do acordo da maioria, a não incluir as 

propostas de emenda à Constituição, os projetos de lei complementar, de decreto 

legislativo ou de resoluções. 

 

A justificativa dessa convenção, segundo Temer, seria de duas ordens, uma 

política, outra jurídica. A primeira, a de ordem política, pode ser depreendida do 

seguinte trecho dos anais da Casa: 

Dou um fundamento para esta minha posição. O primeiro fundamento 

é de natureza meramente política. V.Exas. sabem o quanto esta Casa 
tem sido criticada, porque praticamente paralisamos as votações por 

conta das medidas provisórias. Basta registrar que há hoje 10 medidas 

provisórias, e uma décima primeira que voltou do Senado Federal 
porque lá houve emenda, que trancam a pauta dos nossos trabalhos. 

Num critério temporal bastante otimista,essa pauta só será destrancada 

no meio ou no final de maio, isso se ainda nãovoltarem para cá outras 
medidas provisórias do Senado Federal, com eventuaisemendas, ou 

ainda outras não vierem a ser editadas de modo a trancar a pauta. 

Se não encontrarmos uma solução, no caso, interpretativa do 

textoconstitucional que nos permita o destrancamento da pauta, vamos 
passar, Sras. e Srs. Deputados, praticamente este ano sem conseguir 

levar adiante as propostasque tramitam por esta Casa que não sejam as 

medidas provisórias. 
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Aqui estou me cingindo a considerações de natureza política. 
Quero,portanto, dar uma resposta à sociedade brasileira, dizendo que 

encontramos aquiuma solução que vai nos permitir legislar. 

Quero dizer, registrar, ressaltar que não falo isso como Líder do 
Governonem como Líder da Oposição. Faço-o como Presidente da 

Câmara dos Deputadose disposto a sofrer toda e qualquer 

consequência desse ato que agora estoupraticando. 

 

No que toca aos fundamentos jurídicos, a argumentação do Presidente da 

Câmara é bem mais complexa, não só pelo fato de ser ele mesmo um constitucionalista, 

mas principalmente por estar operando em contrariedade a expresso texto constitucional 

(“todas as demais deliberações legislativas”). Inicialmente, afirma o Deputado que a 

Constituição de 1988 consagrou um regime de Estado de Direito, com separação de 

poderes postos em absoluta igualdade. Depois, registra que a medida provisória seria 

uma exceção no quadro de divisão de competências; exceção essa que deveria ser 

interpretada sistematicamente. Não podendo a medida provisória tratar de diferentes 

matérias, estariam essas mesmas matérias fora do âmbito de legiferação do Executivo e, 

igualmente, do âmbito de interferência do Executivo nas atividades parlamentares. 

Desse modo, a não apreciação da medida provisória após o 45º dia de sua publicação 

somente sobrestaria a apreciação de projetos de lei ordinária que pudessem ser objeto de 

medidas provisórias, ficando todo o resto liberado para apreciação do Legislativo em 

sessões extraordinárias. E conclui: 

Esta interpretação, como V.Exas. percebem, é uma interpretação do 

sistema constitucional. O sistema constitucional nos indica isso, sob 
pena de termos que dizer o seguinte: “Olha aqui, a Constituinte de 

1988 não produziu o Estado Democrático de Direito; a Constituinte de 

1988 não produziu a igualdade entre os órgãos do Poder. A 

Constituinte de 1988 produziu um sistema de separação de poderes, 
em que o Poder Executivo é mais relevante, é maior politicamente do 

que o Legislativo. Tanto é maior que basta um gesto excepcional de 

natureza legislativa para paralisar as atividades do Poder Legislativo”. 

Poderíamos até exagerar e dizer: “Na verdade, o que se quis foi apenar 

o Poder Legislativo”. Ou seja, se o Legislativo não examinou essa 

medida provisória, que nasceu do sacrossanto Poder Executivo, o 

Legislativo paralisa as suas atividades e passa naturalmente a ser 
chicoteado pela opinião pública. 
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A leitura das notas taquigráficas da sessão de 17 de março de 2009 

demostram, por outro lado, que a interpretação do Presidente da Câmara está igualmente 

lastreada na orientação que se retira, ainda que indiretamente, das decisões do Supremo 

Tribunal Federal em matéria de medidas provisórias: a de que essas questões são 

preponderantemente políticas, devendo ser equacionadas pelos órgãos de poder 

envolvidos. 

 

Temer aposta, claramente, na manutenção dessa orientação, registrando que 

sua interpretação resolve um problema político de relação entre os poderes Executivo e 

Legislativo: 

Então, eu tomo essa ousadia como Presidente da Câmara, mas com 

um sabor, convenhamos, extremamente acadêmico. Eu não tenho 
nenhuma preocupação se, num dado momento, aqueles que se opõem 

levarem a questão ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo disser: 

“Não senhor, o Legislativo não pode legislar. Enquanto houver 
medida provisória trancando a pauta, o Legislativo que se cale, 

silencie e preste obediência a este Poder extraordinário, enaltecido, 

que é o Poder Executivo”. Não tenho nenhuma preocupação em 

relação a isso. 

 

E a questão foi efetivamente submetida ao Supremo. Os líderes dos partidos 

de oposição, entendendo que perdiam com a nova interpretação um importante 

instrumento de obstrução parlamentar, impetraram um mandado de segurança 

preventivo no Supremo Tribunal Federal, com o intuito de impedir que sessões 

extraordinárias fossem convocadas para a deliberação das proposições que estariam 

liberadas do sobrestamento previsto no § 6º do art. 62 da Constituição Federal. 

 

Na apreciação da cautelar no Mandado de Segurança n. 27.931, Rel. Min. 

Celso de Mello, cujo despacho indeferindo a liminar foi publicado no DJ de 1º.04.2009, 

foi desde logo assentado pelo Relator que a interpretação da Câmara instituía uma 

prática libertadora dos poderes do Legislativo, sendo uma resposta legítima ao 

cesarismo governamental do Executivo.
699

 

                                                             
699

“A FÓRMULA INTERPRETATIVA ADOTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS: UMA REAÇÃO LEGÍTIMA AO CONTROLE HEGEMÔNICO, PELO PRESIDENTE 

DA REPÚBLICA, DO PODER DE AGENDA DO CONGRESSO NACIONAL? 
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Interessante notar que, na fundamentação do Relator, a prescrição 

constitucional acerca do sobrestamento fica em segundo plano. Não se discute em 

detalhes a exegese do § 6º do art. 62 da Constituição Federal. A discussão posta na 

decisão que indefere a liminar no mandado de segurança diz mais com a aceitabilidade, 

dentro do plano das relações institucionais genericamente fixado pela Constituição, da 

“reação” da Câmara ante o que o Relator denomina de “controle hegemônico, pelo 

Presidente da República, do poder de agenda do Congresso Nacional”. 

 

É possível dizer que o despacho do Ministro Celso de Mello efetua um 

exame da good reason subjacente à convenção formalizada na Câmara, desprezando, 

ante a constatação de sua existência, o aspecto textual da norma constitucional em 

questão. Esse mesmo exame foi apresentado pelo Relator na assentada de 16.12.2009, 

quando o Supremo iniciou o julgamento do mérito do mandado de segurança, o qual foi 

interrompido por um pedido de vista da Ministra Cármen Lúcia, não tendo sido 

posteriormente retomado. 

 

                                                                                                                                                                                   
Todas essas circunstâncias e fatores – que tão perigosamente minimizam a importância político-
institucional do Poder Legislativo - parecemhaver justificado a reação do Senhor Presidente da Câmara 

dos Deputados consubstanciada na decisão em causa. 

Parece-me, ao menos em juízo de estrita delibação, considerada a ratiosubjacente à decisão ora 

impugnada, que a solução interpretativa dada pelo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados 

encerrariauma resposta jurídica qualitativamente superioràquela que busca sustentar – e, mais grave, 

preservar – virtual interdição das funções legislativas do Congresso Nacional. 

Se é certo, de um lado, que o diálogo institucional entre o Poder Executivo eo Poder Legislativo há de 

ser desenvolvido com observância dos marcos regulatórios que a própriaConstituição da República 

define, não é menos exato, de outro, que a Lei Fundamental há de ser interpretada de modo 

compatível com o postulado da separação de poderes, em ordem a evitar exegeses que estabeleçam a 

preponderânciainstitucional de um dos Poderes do Estado sobre os demais, notadamente se, de tal 

interpretação, puder resultar o comprometimento (ou, até mesmo, a esterilização) do normal exercício, 

pelos órgãos da soberania nacional, das funções típicas que lhes foram outorgadas. 

(...) 

A interpretaçãodada pelo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados ao § 6º do art. 62 da Constituição 

da República, ao contrário, apoiada em estrita construção de ordem jurídica, cujos fundamentos 

repousam no postulado da separação de poderes, teria, aparentemente, a virtude de fazer instaurar, no 

âmbito da Câmara dos Deputados, verdadeira práxis libertadora do desempenho, por essa Casa do 

Congresso Nacional, da função primária que, histórica einstitucionalmente, semprelhe pertenceu: a 

função de legislar”(cf. despacho liminar do Min. Celso de Mello, MS 27.931, DJ de 01.04.2009 – grifos 

originais). 
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Outro aspecto interessante das práticas constitucionais envolvendo a 

tramitação das medidas provisórias se relacionado com o disposto no § 9º do art. 62 da 

Constituição Federal: 

§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as 

medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem 

apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas 
do Congresso Nacional. 

 

Tal norma, introduzida no texto constitucional pela EC 32/2001, elevou ao 

nível da Constituição uma exigência que antes era somente regimental, prevista na 

Resolução n. 1, de 1989, do Congresso Nacional.
700

 A apreciação das medidas 

provisórias pelas comissões mistas ganhou, com a emenda constitucional, uma nova 

estatura, realçando a necessidade de sua observância e tornando mais criticável seu 

descumprimento. 

 

Entretanto, o que se viu após a edição da EC 32/2001 foi a manutenção da 

prática anterior, que ignorava a determinação regimental e passou a ignorar a regra 

constitucional inscrita no § 9º do art. 62 da Constituição Federal. Ou seja, as medidas 

provisórias continuaram sendo aprovadas sem o parecer prévio das comissões mistas, 

em orientação que chegou a ser chancelada por norma regimental, uma vez que a 

Resolução n. 1, de 2002, do Congresso Nacional permitia que a proposição fosse 

enviada diretamente ao Plenário da Câmara sob relatoria de um parlamentar designado 

pela comissão. 

 

Essa prática constitucional que tornou aparentemente sem efeito o § 9º do 

art. 62 do texto constitucional chegou a ser questionada perante o STF, especificamente 

no caso em que foi impugnada a Medida Provisória nº 207, de 13 de agosto de 2004, 

que converteu o cargo de natureza especial de Presidente do Banco Central em cargo de 

Ministro de Estado. No julgamento da ADI 3.289, Rel. Min. Gilmar Mendes (DJ de 

24.02.2006), a Suprema Corte concluiu não haver elementos suficientes para concluir, 

no momento em que apreciava a ação, em maio de 2005, pela existência de uma 

                                                             
700 AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Medida provisória e sua conversão em lei, p. 175. 
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inconstitucionalidade por força do descumprimento, ainda que expresso, do mencionado 

§ 9º. Na verdade, ante a realidade do parlamento na sequência da promulgação da EC 

32/2001, o Tribunal concluiu pela normalidade do descumprimento da norma 

constitucional, como se pode depreender do seguinte trecho do voto do Relator: 

Outra impugnação de caráter formal refere-se à suposta violação do 

art. 62, § 9º, da Constituição. Tal preceito dispõe que “caberá à 

comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas 

provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em 
sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso 

Nacional”. 

Conforme já tive oportunidade de assinalar – e a impugnação 
formulada pelo PFL cita expressamente manifestação de minha 

autoria –, a disciplina trazida pela Emenda Constitucional 32, de 2001, 

embora tenha sido eficaz na fixação de prazo determinado para 

apreciação da medida provisória, não foi capaz de eliminar potencial 
impasse decisório no que diz respeito à discussão da medida 

provisória no âmbito da comissão mista. 

Todavia, considerando que ainda estamos numa fase de consolidação 
do novo modelo trazido pela Emenda 32 para as medida provisórias, 

não vejo como adotar interpretação com os rigores pretendidos pelo 

requerente na ADI 3289. 

No caso, resta evidenciado que por duas vezes foi convocada a 

reunião para instalação da Comissão, não se chegando, todavia, ao 

quorum necessário. 

Essa falha procedimental, considerado o atual estágio de 
implementação da Emenda 32, assim como as circunstâncias do caso, 

em que resta demonstrada a tentativa, por duas vezes, de instalação da 

comissão mista, no meu entendimento, ainda não permite a 
formulação de um juízo de inconstitucionalidade por ofensa ao 

referido § 9º. 

 

Em síntese, o STF, de fato, deixou de analisar se havia ou não violação ao 

texto da Constituição decorrente da não observância do referido § 9º do art. 62. O voto 

do Relator simplesmente sustenta que não se tem elementos, no quadro posto na ação, 

para concluir desta ou daquela maneira, o que, na prática das relações entre os poderes, 

representou uma chancela da prática parlamentar segundo a qual o parecer da comissão 

seria despiciendo. De maneira sutil, o STF assentou que as circunstâncias 

parlamentares, no caso em julgamento, eram mais importantes que o texto expresso da 

Constituição, não sendo razoável inibir aquelas em favor desta. 
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Esse entendimento constituiu, do ponto de vista das práticas legislativas, 

uma verdadeira chancela constitucional por parte do STF, fazendo com que a apreciação 

da medida provisória pela comissão mista fosse relegada a um completo esquecimento, 

como amplamente registrado na doutrina.
701

 

 

Essa realidade foi alterada, porém, em março de 2012, com o julgamento da 

ADI 4.029, Rel. Min. Luiz Fux (DJ de 27.06.2012). Nesse caso, o STF apreciou a 

constitucionalidade da Lei nº 11.516/07, fruto da conversão da Medida Provisória 366, 

que criara o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio; a 

qual era impugnada com base em dois fundamentos de inconstitucionalidade formal: a 

inexistência de relevância e urgência para edição da medida provisória em questão e, o 

mais importante para a presente análise, a violação ao disposto no § 9º do art. 62 da 

Constituição Federal, uma vez que a medida provisória fora convertida em lei sem que 

houvesse a manifestação da comissão mista. 

 

Julgando a matéria, o Relator afirmou que, passada uma década da EC 

32/2001, os argumentos expendidos pelo Ministro Gilmar Mendes na ADI 3.289 

(apresentada como precedente pelos requeridos na ação) soariam “frívolos”, concluindo 

que: 

A efetividade do art. 62, § 9º, da Carta Magna não pode mais ser 

negada. O Pretório Excelso não pode ser conivente com o desrespeito 

à Constituição, quanto mais quando a práxis vetusta se revela tão 
nociva à democracia e ao correto funcionamento do sistema de 

equilíbrio entre os Poderes da República. 

 

Ou seja, a prática parlamentar chancelada em 2005 tornara-se 

inconstitucional em 2012; como foram considerados inconstitucionais, também, os 

dispositivos da Resolução n. 1, de 2002, que permitiam, como antes destacado, a 

submissão da medida provisória diretamente ao Plenário, com base em parecer de 

                                                             
701CLÈVE, Clèmerson Merlin. Medidas Provisórias, 3ª ed., São Paulo: RT, 2010. p. 178-180. 
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parlamentar designado relator, em substituição à comissão mista. Ademais, o STF 

declarara inconstitucional o próprio ICMBio, autarquia federal existente desde 2007. 

 

Essa decisão, tomada em 7 de março de 2012, gerou uma reação exaltada no 

Congresso Nacional e no próprio Governo. Essa reação, como noticiado pela 

imprensa
702

, levou o STF já no dia 8 de março a modular os efeitos temporais de sua 

decisão, impedindo que cerca de 450 medidas provisórias aprovadas sem observância 

do § 9º do art. 62 fossem desconstituídas. As declarações dos parlamentares 

expressaram, de modo claro, o inconformismo com a suposta intromissão do STF em 

matéria que lhes era própria e que dizia com a autonomia política do Congresso 

Nacional. 

 

É possível concluir que, ao longo dos mais de dez anos entre a promulgação 

da EC 32/2001 e a decisão do STF na ADI 4.029, as forças políticas representadas no 

Congresso Nacional e o próprio Supremo Tribunal Federal observaram uma convenção 

constitucional segundo a qual a comissão mista para apreciação das medidas provisória 

era uma mera peculiaridade do processo legislativo (como defendido pela Advocacia-

Geral da União nas informações prestadas na ação direta em questão), não havendo 

qualquer irregularidade em editar as leis de conversão sem o seu parecer. 

 

Entretanto, quando um dos órgãos de poder envolvidos na convenção, o 

STF, decidiu alterar seu entendimento, o acordo sobre o qual se fundava a norma não 

escrita ruiu, fazendo com que ela perdesse sua efetividade. Tal ruptura, porém, gerou 

considerável reação do outro órgão de poder partícipe do acordo, o Congresso Nacional, 

que levou a um recuo do próprio STF, no sentido de convalidar tudo o que fora 

                                                             
702 “Governo pressiona, e STF recua em decisão sobre MPs”. Folha de S. Paulo, edição de 9 de março de 

2012, p. A6. Ou ainda a matéria intitulada “Petista diz ser difícil cumprir decisão do STF”. Folha de S. 

Paulo, edição de 10 de março de 2012, p. A8; na qual o Presidente da Câmara dos Deputados, Marco 

Maia, sustenta que o Supremo desconsiderou os trâmites políticos ao obrigar o Congresso a cumprir a 

Constituição. Segundo Maia, “a questão é política e não do regimento do Congresso. Não votamos as 

MPs com rapidez na Câmara porque a oposição obstrui as sessões. A decisão do Supremo desconsidera 

essa questão. O problema político vai continuar, mesmo se estabelecendo novas regras”. O interessante da 

declaração de Maia é a percepção de que, com a decisão do STF, uma nova regra se estabelecera, como se 

o Tribunal tivesse participado da formulação de uma nova convenção, agora em torno do cumprimento do 

texto constitucional. 
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deliberado sob a vigência da convenção, passando a nova orientação a vigorar pro 

futuro. 

7.5 – A prática do não cumprimento da lei inconstitucional pelo Executivo 

Tradicionalmente na doutrina do direito constitucional, a execução das leis, 

ainda que consideradas inconstitucionais, é tarefa da qual não pode se afastar o Poder 

Executivo. Isso por que as leis apresentam, desde sua vigência, os atributos da validade 

e da obrigatoriedade, gozando de uma presunção de conformidade com o texto 

constitucional, que somente seria elidida por uma regular declaração de 

inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário. 

 

Assim, os atos normativos são considerados constitucionais até que o Poder 

Judiciário se manifeste em sentido contrário, afastando sua aplicação aos casos 

concretos. 

 

Essa característica implica, igualmente, a necessidade de comprovação 

irrefutável do vício de inconstitucionalidade para sua declaração, de forma que somente 

se afasta do ordenamento jurídico um ato normativo quando não subsiste dúvida quanto 

à sua desconformidade com o texto constitucional.
703

Assim, a crença do administrador 

acerca da inconstitucionalidade da lei não seria suficiente para permitir seu 

descumprimento.  

 

Lúcio Bittencourt ainda registra que a ideia de presunção não é a mais 

correta para caracterizar leis regularmente editadas; as quais, desde que se apresentem 

                                                             
703 BITTENCOURT, C. A. Lúcio. O Controle Jurisdicional da Constitucionalidade das Leis, ed. fac-

similar, Brasília: Ministério da Justiça, 199(...), p. 92: “Os legisladores – insiste Black – do mesmo modo 

que os juízes, estão obrigados a obedecer e cumprir a Constituição, e deve-se entender que eles medem e 

pesam, convenientemente, a validade constitucional dos atos que elaboram. Em conseqüência, toda 

presunção é pela constitucionalidade da lei e qualquer dúvida razoável deve-se resolver em seu favor e 

não contra ela – everyreasonabledoubt must beresolved in favor ofthestatute, notagainst it. E os tribunais 

não julgarão inválido o ato, a menos que a violação das normas constitucionais seja, em seu julgamento, 

clara, completa e inequívoca – clear, complete andunmistakable”. 
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formalmente perfeitas, devem ser consideradas válidas, até que sua nulidade seja 

declarada pelos tribunais: 

A lei, enquanto não declarada pelos tribunais incompatível com a 

Constituição, é lei – não se presume lei – é para todos os efeitos. 
Submete ao seu império todas as relações jurídicas a que visa 

disciplinar e conserva plena e íntegra aquela forma formal que a torna 

irrefragável, segundo expressão de Otto Mayer. 

Aliás, em relação à lei, ocorre ainda situação diversa da que se 
manifesta no tocante aos atos jurídicos públicos ou privados, e que 

reforça a idéia de sua eficácia enquanto não declarada por via 

jurisdicional. É que, em relação a ela, existe o princípio da 
obrigatoriedade, que constitui, dentro de qualquer doutrina de direito 

público, a garantia da segurança da ordem jurídica. 

Sendo a lei obrigatória por natureza e por definição, não seria possível 
facilitar a quem quer que fosse furtar-se a obedecer-lhes os preceitos 

sob o pretexto de que a considera contrária à Carta Política. A lei, 

enquanto não declarada inoperante, não se presume válida: ela é 

válida, eficaz e obrigatória.
704

 

Assim, o entendimento clássico é no sentido de que não pode a 

Administração Pública deixar de cumprir normas consideradas por seus órgãos 

inconstitucionais, sob pena de violação ao princípio da legalidade.Isso porque não teria 

o Executivo, no quadro institucional estabelecido pela Constituição, a faculdade de 

retirar do ordenamento jurídico uma norma editada pelo Legislativo, sendo esta uma 

função do Judiciário.  

Como destaca Celso Antonio Bandeira de Mello, a própria lógica do veto 

por razões de inconstitucionalidade chancela essa posição, pois de nada adiantaria a 

derrubada do veto do Executivo pelo Legislativo se, depois disso, pudesse a 

Administração Pública deixar de cumprir a lei.
705

 

                                                             
704 BITTENCOURT, C. A. Lúcio. O Controle Jurisdicional da Constitucionalidade das Leis, p. 95-96. 

705 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. “O controle da constitucionalidade pelos tribunais 

administrativos no processo administrativo tributário”. Revista de Direito Tributário, n. 75, 1999, p. 15. E 

continua o autor: “O senhor da introdução de uma lei no sistema é o Poder Legislativo. O senhor da 

retirada dessa lei do sistema, por inválida, é o Poder Judiciário. (…) O sistema normativo não confere 

(…) ao Executivo essa função do Poder Judiciário. O Direito apresenta a peculiaridade de estabelecer não 

só seu modo de produção, mas o modo de eliminação, o modo de expungir aquilo que tenha sido 

produzido pelo direito que regula isto. E o Direito regula que quem se pronuncia sobre a validade ou 

invalidade de uma lei é o Poder Judiciário. 
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Mesmo assim, há muito se desenvolveu no direito brasileiro a prática de 

suspensão da execução de leis consideradas inconstitucionais pelo Executivo. Como 

destaca Anna Candida da Cunha Ferraz: 

No Brasil, o não cumprimento de uma lei federal ou estadual, tida 

como inconstitucional, é tendência que se vem firmando e que 

configura prática constitucional, atuada pelo Poder Executivo e não 
infirmada pelo Judiciário. É prática obrigatória e vinculante, interna 

corporis, quando determinado pelas autoridades mais altas; e, de certo 

modo, é também vinculante externa corporis, vez que raramente o 
descumprimento de uma lei enseja o recurso ao Judiciário por via de 

exceção.
706

 

De fato, como mencionado pela autora, o Supremo Tribunal Federal já teve 

oportunidade de reconhecer a constitucionalidade de decreto do Governador do Estado 

de São Paulo que determinou o não cumprimento de leisque padecessem de vícios de 

iniciativa legislativa. Na Representação n. 980, Rel. Min. Moreira Alves (D.J. de 

19.09.80), a Suprema Corte analisou decreto do Governador Paulo Egydio (Decreto n. 

7.864/76) que vedava às Secretarias de Estado paulistas a execução de leis promulgadas 

após a derrubada, pela Assembleia Legislativa, de vetos por inconstitucionalidade 

decorrentes da inobservância das normas de iniciativa legislativa privativa. 

 

O Relator, Ministro Moreira Alves, após listar as opiniões favoráveis e 

contrárias à possibilidade de descumprimento da lei inconstitucional pelo Executivo, 

acabou chancelando essa prática, nos seguintes termos: 

Não tenho dúvida em filiar-me à corrente que sustenta que pode o 
Chefe do Poder Executivo deixar de cumprir – assumindo os riscos 

daí decorrentes – lei que se lhe afigure inconstitucional. A opção entre 

cumprir a Constituição ou desrespeitá-la para dar cumprimento a lei 

inconstitucional é concedida ao particular para a defesa do seu 

                                                                                                                                                                                   
Quando o Poder Legislativo edita uma regra de Direito, quando o Poder Legislativo produz uma lei, ele 

cumpre sua função própria, aquela que lhe é pertinente, aquela que lhe é cometida pela Constituição. E ao 

Executivo cabe obedecer – a atividade administrativa é a atividade sublegal e infralegal é a atividade de 

subordinação à lei. Isto é a atividade administrativa. Não é a atividade de julgar a lei. 

Não há nenhum dispositivo na Constituição que diga que o Executivo tem a qualificação jurídica para 

discriminar normas produzidas pelo Poder Legislativo. A qualificação do Executivo no texto 

constitucional é cumprir leis. (…) E se a função do Executivo é cumprir a lei, ele tem de cumprir” (p. 16 e 

17). 

706FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Processos informais de mudança da Constituição, p. 206. 
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interesse privado. Não será o Chefe de um dos Poderes do Estado, 
para a defesa, não do seu interesse particular, mas da supremacia da 

Constituição que estrutura o próprio Estado? Acolho, pois, a 

fundamentação – que, em largos traços, expus – dos que têm 
entendimento igual. 

E se assim entendo nos casos em que esse descumprimento ocorre na 

recusa da prática de um ato concreto, não vejo razão para não entender 
o mesmo quando, configurando objetivamente a espécie de 

inconstitucionalidade a que visa – o que impede abusos de autoridades 

inferiores, em detrimento, não só do particular, mas igualmente da 

própria Administração Pública –, o Chefe do Poder Executivo 
determina a seus subordinados, por ato normativo, que se recusem a 

cumprir leis eivadas de inconstitucionalidade daquela espécie. 

 

Desse modo, ainda que não exista regra constitucional alguma conferindo o 

ao Executivo a competência de decretar o não cumprimento de uma lei por ele 

considerada inconstitucional, da prática desse órgão de poder surgiu essa prerrogativa, à 

qual se somou a chancela do órgão detentor inconteste dessa mesma autoridade. 

7.6 – Aplicação das penas do impeachment após a renúncia. 

Como antes anotado, o impeachment foi um instituto amplamente 

desqualificado ao longo da história republicana brasileira, sendo até mesmo tachado de 

“inepto para realizar os fins que lhe foram assinados pela Constituição”.
707

 Entretanto, 

tal qual asseverado, é o impeachment um exemplo claro, no constitucionalismo 

brasileiro, de como não se pode reconhecer a existência de desuso no direito 

constitucional. Isso porque, após anos sendo o imóvel grifo oriental de que falava Ruy 

Barbosa,
708

 foi efetivamente utilizado em 1992, no processo de impedimento do 

Presidente Fernando Collor de Mello. 

 

Após as investigações efetuadas pelo Congresso Nacional, em comissão 

parlamentar de inquérito, das denúncias feitas contra o Presidente, envolvendo 

                                                             
707 BROSSARD, Paulo. O impeachment, p. 201. 
708

 Segundo Ruy Barbosa, o impeachment “não é sequer canhão de museu, que se pudesse recolher, entre 

as antigualhas históricas, à seção arqueológica de uma armaria. É apenas um monstro de pagode, um grifo 

oriental, medonho na carranca e nas garras imóveis” (cf. Ruínas de um governo, p. 31 apud BROSSARD, 
Paulo. O impeachment, p. 201). 
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atividades de seu antigo tesoureiro de campanha; a Ordem dos Advogados do Brasil e a 

Associação Brasileira de Imprensa formalizaram, na Câmara dos Deputados, denúncia 

em face do Chefe do Executivo por crime de responsabilidade. 

 

A tramitação do pedido foi conturbada ao extremo, especialmente por conta 

das discrepâncias existentes entre as normas constitucionais, legais e regimentais sobre 

o processo de crime de responsabilidade, o qual nunca fora utilizado. Isso gerou, desde 

o início das discussões na Câmara, uma alta litigiosidade, que levou ao ajuizamento de 

mandados de segurança no STF. Exemplo dessas impetrações se tem no Mandado de 

Segurança n. 21.564, Rel. para acórdão Ministro Carlos Velloso, DJ de 27.08.93; no 

qual o Supremo decidiu, entre outras questões, que a votação para o recebimento da 

denúncia, pela Câmara, seria aberta.
709

 

 

Recebida a denúncia pela Câmara por uma votação de 441 votos contra 38, 

Fernando Collor foi afastado da Presidência em 3 de outubro de 1992. Na seqüência, 

efetuada a defesa do Presidente, iniciou-se em 29 de dezembro de 1992 o julgamento do 

impeachment pelo Senado Federal, sob a presidência do Ministro Sydney Sanches, 

então Presidente do Supremo Tribunal Federal. Logo no início do procedimento de 

interrogatório das testemunhas de defesa, o advogado de Fernando Collor leu sua carta 

de renúncia à Presidência da República, o que gerou a suspensão da sessão.
710

 

Iniciou-se, então, outra discussão: poderia prosseguir o processo, com o 

julgamento e a eventual aplicação da pena de inabilitação para exercício de função 

pública, mesmo não tendo mais o réu a condição de Presidente da República, em 

decorrência de sua denúncia? Feitas as considerações dos advogados de defesa e 

acusação, o Ministro Sydney Sanches colocou a questão em votação, decidindo os 

                                                             
709 Segundo José Celso de Mello Filho,o primeiro julgamento a ser transmitido pela televisão na história 

do STF “foi o julgamento do MS 21.564/DF, Relator para o acórdão Ministro Carlos Velloso (Relator 

originário Ministro Octavio Gallotti), impetrado, pelo então Presidente da República, Fernando Collor, 

contra ato do Presidente da Câmara dos Deputados praticado na fase preliminar do processo de 

‘impeachment’. A sessão plenária, em que se realizou esse julgamento, foi televisionada, ao vivo, para 

todo o País, em 23/9/1992, quarta-feira” (cf. Notas sobre o Supremo Tribunal Federal (Império e 

República), p. 28). 

710 Para um resumo do processo de impeachment de Fernando Collor e das discussões por ele geradas no 

STF, ver: VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência Política, 2ª ed., São Paulo: 

Malheiros, 2002, p. 169 e seguintes. 
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Senadores, por 73 votos a 8, continuar no julgamento do processo; o que culminou, na 

madrugada do dia 30 de dezembro de 1992, com a condenação do já ex-Presidente por 

67 votos a 3. 

Essa decisão, posteriormente chancelada pelo STF no julgamento do 

Mandado de Segurança n. 21.689, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 07.04.95; constitui 

verdadeiro precedentes constitucional, que consubstancia uma norma não escrita no 

texto constitucional de 1988: mesmo após a renúncia, é possível o julgamento de ex-

Presidente, por crime de responsabilidade, com a imposição da pena de inabilitação, por 

oito anos, para o exercício de funções públicas. É certo que esse precedente poderá, ou 

não, ser confirmado em experiências futuras, mas há uma orientação clara do órgão de 

poder responsável pelo julgamento do Presidente por crimes de responsabilidade e do 

órgão responsável pela fiscalização de seus atos. 
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CONCLUSÕES 

1. Tanto a título de premissa do trabalho, como conclusão, pode-se dizer 

que, efetivamente, na experiência constitucional dos países em geral, a primazia do 

texto escrito não raro é infirmada diante dos fatos. A vida política se distancia e afeta o 

conteúdo das constituições, de modo a se poder identificar a existência de normas que 

não constam dos documentos constitucionais, mas que conformam as relações de poder.   

2. A definição de norma jurídica, necessário ponto de partida do trabalho, 

baseia-se na conclusão de Norberto Bobbio sobre a pertinência ao ordenamento jurídico. 

Assim, a norma jurídica é aquela pertencente a um ordenamento jurídico. E, esta 

pertinência é constatada pelo fato de haver sido produzida em conformidade com os 

procedimentos estabelecidos por outras normas, superiores, do mesmo ordenamento, e 

assim sucessivamente, até a norma fundamental. É, portanto, esta última que confere 

validade ao próprio ordenamento, que, a seu turno, é um conjunto complexo de normas. 

3. A complexidade dos ordenamentos jurídicos decorre da existência de 

várias fontes a produzir as normas que os compõem. A partir da compreensão dessas 

fontes, enquanto fatos ou atos produtores de direito, que se identificam as possíveis 

formas de expressão das normas jurídicas no mundo do direito, entre elas as normas não 

escritas. 

4. A noção mais abrangente possível de fonte de direito é aquela que assim 

considera todo ato ou fato a que um ordenamento jurídico atribui idoneidade ou 

capacidade de produzir normas jurídicas. Desse modo, percebe-se que há uma definição 

prévia, institucionalizada, daquilo que se considera fonte de direito em certo 

ordenamento, o que permite concluir que os processos de produção de normas jurídicas 

pressupõem sempre uma estrutura de poder que os defina como tal e que garanta sua 

eficácia.  

5. O fato de que o ordenamento define previamente as fontes consideradas 

idôneas para a produção normativa não permite a conclusão da estatalidade exclusiva do 

direito, pois o reconhecimento de fontes como o costume, por exemplo, denota a origem 

diversa de normas aceitas como jurídicas.  

6. Para que outras fontes, além do poder legislativo, produzam normas 

consideradas jurídicas, é necessária, em princípio, a sua institucionalização como tal por 
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uma norma superior. Contudo, invariavelmente existem, nos ordenamentos jurídicos em 

geral, normas efetivamente aplicadas que, porém, não são elaboradas pelas fontes 

institucionalizadas. Em especial, os fatos produtores de normas como costume, 

frequentemente não são previstos como fontes nas constituições e, efetivamente, 

produzem direito não escrito no âmbito dos respectivos ordenamentos. Nesse caso, a 

norma produzida pela fonte não prevista no ordenamento jurídico é válida se for 

possível reinseri-la, não importa se por meio de um ou de mais graus, na norma 

fundamental.  

7. O outro critério para o reconhecimento da validade de normas não 

escritas originárias de fontes não expressamente institucionalizadas é a adoção da 

doutrina italiana das fontes extra ordinem. Tais fontes materiais caracterizam-se por 

serem reconduzíveis diretamente ao princípio da efetividade, que, para elas funciona 

como uma verdadeira norma sobre produção jurídica. 

8.  Admitida a operatividade das fontes extra ordinem como aplicação direta 

do princípio da efetividade, conferindo validade às normas decorrentes dessa categoria, 

é possível identificar, a partir daí, uma pluralidade de manifestações normativas que não 

se reduzem apenas aos costumes, mas abrangem a instauração de um novo ordenamento 

jurídico estatal, o direito costumeiro e o convencional. Nesse sentido, restou 

caracterizada a norma jurídica, inclusive a possibilidade de sua manifestação não escrita 

e o respectivo fundamento de validade.  

9. A mesma discussão que se põe no âmbito da teoria geral do direito em 

relação às normas não escritas projeta-se no plano do direito constitucional, o qual 

apresenta, no caso de constituições escritas e rígidas, normas dotadas de características 

tais que dificultam o surgimento natural de preceitos não escritos com elas comparáveis. 

Ao mesmo tempo, porém, é da própria vida das instituições o desenvolvimento de 

práticas que, reiteradas, acabam por assumir carga de obrigatoriedade a permitir sua 

equiparação com preceitos solene e formalmente inscritos nos textos constitucionais. 

10. Admitidas como fontes do direito constitucional também aquelas 

formais e não formais, foram analisados os processos de elaboração e alteração das 

constituições. Entre as alterações formais, identificou-se a reforma constitucional e seus 

limites expressos e implícitos e concluiu-se que tais limites só tem têm real importância 

quando existir um controle eficiente de constitucionalidade das leis, de maneira que se 
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possa declarar a inconstitucionalidade de eventuais emendas que ultrapassem essas 

restrições. Nesse sentido, esse tipo de norma (limites implícitos especificamente), 

apesar de não escrita, não foi objeto da investigação proposta no trabalho, já que é, ao 

fim e ao cabo, definida por meio da interpretação judicial.  

11. Partindo para a análise das normas não escritas decorrentes da prática 

institucional, inicialmente há que se admitir que é da dinâmica inerente à vida 

constitucional, também dos países dotados de constituições documentais, o surgimento 

de normas constitucionais não expressas, a refletir o movimento natural das relações 

políticas, sociais e econômicas. Tal fenômeno é mais comum quanto mais abertas são as 

tessituras normativas decorrentes dos textos constitucionais e quanto mais antigos são 

esses textos, demandando, assim, maior número de colmatações e adaptações.  

12. A primeira categoria de normas não escritas decorrentes da prática 

institucional é o direito supraconstitucional. Trata-se do conjunto de ideias e de 

doutrinas em nome das quais se fez o movimento revolucionário e que vigoram como 

vetores para a elaboração da nova constituição. O fundamento de validade dessas 

normas constitucionais não escritas vigentes na transição constitucional está na 

mudança da ideia de direito dominante sobre o grupo. Assim, na atitude da nação em 

relação a essa nova ordem de ideias, na sua submissão ou resistência a ela, é que se 

encontrará a positividade do direito. 

13. Outro aspecto da manifestação do direito supraconstitucional não escrito 

é o seu reconhecimento como direito suprapositivo, ao qual as normas constitucionais 

escritas, ainda que elaboradas pelo constituinte originário, devem se submeter. Nesse 

sentido, o legislador constitucional originário só poderá atuar, consentindo exceções ao 

direito que estabelece, dentro dos limites fixados pelo direito suprapositivo, cujo 

conteúdo são os postulados fundamentais da justiça e a lei moral reconhecida pela 

comunidade jurídica respectiva. Reconhece-se, portanto, que o poder constituinte, seja 

sua manifestação decorrente de uma revolução, seja de uma transição constitucional ou 

mesmo instauração ex novo de um Estado, nunca surge num vácuo histórico-cultural. 

Pelo que a teoria clássica, segundo a qual o poder constituinte era onipotente,  

juridicamente desvinculado, se é que algum dia chegou a vingar, não tem mais lugar 

atualmente. Isso não significa, no entanto, que se admita a possibilidade de controle de 

constitucionalidade com base nesse parâmetro por um tribunal constituído. 
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14. A segunda categoria de normas não escritas decorrentes de prática 

institucional é o costume constitucional. Trata-se da prática reiterada de determinados 

atos ou comportamentos, não previstos formalmente na constituição, mas adotados 

efetivamente pelos órgãos do poder público.  

15. Para se analisar o costume, enquanto norma constitucional não escrita, 

seu reconhecimento nos sistemas de constituição escrita e rígida, assim como a 

respectiva juridicidade das normas consuetudinárias, entendeu-se necessário fazer uma 

investigação a respeito da experiência constitucional francesa, bem como a discussão 

doutrinária estabelecida naquele país sobre as práticas constitucionais que foram 

identificadas durante a vigência das III, IV e V Repúblicas. Isso porque os teóricos do 

direito constitucional na França realizaram, ao longo de todos esses anos, uma 

proveitosa discussão sobre a natureza jurídica dos usos que não encontravam respaldo 

no texto escrito das respectivas constituições, entendendo-se que as conclusões tiradas 

sob a Constituição de 1875, em função da sua rigidez, teriam o mesmo valor para todos 

os sistemas de constituição rígida. 

16. A partir da análise da experiência do constitucionalismo francês sobre o 

costume constitucional, pode-se concluir que, com a superveniência do Estado de 

direito do século XIX, que trouxe consigo o nascimento das constituições escritas e o 

culto à lei, enquanto expressão da vontade nacional, houve uma significativa redução do 

prestígio do costume, o que se projetou no pensamento doutrinário a esse respeito. Por 

outro lado, a realidade impôs aos constitucionalistas franceses a necessidade de debater 

a natureza das práticas desenvolvidas à margem dos textos constitucionais a partir de 

1875, com a conclusão, ao fim do século XX, num sentido exacerba o papel do costume 

em detrimento de outras categorias de normas igualmente não escritas.  

17. A necessidade de discernimento da existência do costume constitucional 

expõe a confusão que há entre os doutrinadores a respeito dos mesmos fatos que ora são 

classificados como costumeiros, ora como convenções ou ainda meras práticas. Daí a 

conclusão de que a imprecisão dos termos e a ausência de rigor nas análises 

empreendidas estão na origem dessa hipertrofia da função do costume. 

18. Para se averiguar a existência de costumes constitucionais é necessário 

que sejam antes configurados os parâmetros teóricos que permitem maior segurança na 

sua identificação de modo a se preservar a garantia e a estabilidade constitucionais 
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alcançadas por meio das codificações. É por esse motivo que deve se exigir maior rigor 

na demonstração da presença dos elementos do costume, o que pode levar à conclusão 

da sua inexistência. Mas dessa circunstância não deriva a impossibilidade definitiva de 

sua verificação, uma vez que o costume, enquanto fonte-fato do direito constitucional, é 

expressão do poder constituinte difuso, que se encontra latente nos órgãos constituídos 

competentes para atuar a norma constitucional e que a qualquer tempo pode se 

manifestar. 

19. O primeiro elemento do costume, entendido com material ou objetivo, é 

o uso e, para que ele se configure, é necessário que haja repetição, duração, constância e 

clareza nos comportamentos candidatos a se tornarem costume. Essas exigências, 

contudo, dependem, em cada caso, do ambiente social de que se trate, da natureza das 

situações e da maior ou menor frequência das ocasiões em que ocorrem. Conclui-se, 

portanto, que o costume, mesmo o constitucional, não pode existir a partir de um único 

fato. Nesse caso, seria possível se falar em precedente ou até em convenção 

constitucional, mas não em costume.  

20. Quanto ao denominado elemento subjetivo do costume, a opinio iuris, 

apesar de grande parte da doutrina considerá-lo indispensável ao reconhecimento da 

juridicidade da regra costumeira, recusa-se a relevância atribuída tradicionalmente às 

motivações subjetivas para tanto. Isso porque, conclui-se que do ponto de vista do 

ordenamento jurídico como um todo, tais motivações são indiferentes à verdadeira 

juridicidade das normas jurídicas, além de serem praticamente indemonstráveis. 

21. Retomando o que foi posto na primeira parte do trabalho, concluiu-se 

que é o princípio da efetividade – operando como norma sobre produção jurídica para as 

fontes não previstas no ordenamento jurídico como tais (fontes extra ordinem), mas que 

produzem direito efetivamente aplicado – e não a opinio iuris que confere validade, e, 

portanto juridicidade aos costumes constitucionais.   

22. Nas relações entre o costume e a constituição, pode-se concluir que são 

três os tipos de costumes constitucionais: interpretativo, ou secundum constitutionem, 

quando há no texto constitucional qualquer ambiguidade que o costume venha a 

esclarecer; o costume supletivo ou praeter constitutionem que surge para completar a 

constituição em caso de omissão; e o costume contrário à constituição ou contra 

constitutionem, que contradiz a regra constitucional escrita, podendo revogá-la.  
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23. Ainda que com alguma controvérsia, a doutrina em geral admite a 

existência dos costumes interpretativos e supletivos, sendo os costumes revocatórios 

objeto de maior discussão. A aceitação dos costumes contra constitutionem está 

relacionada com a sua legitimidade. Assim, admitido que o costume cumpre um fim 

político em proveito do Estado e não do sujeito que o cria, é o respeito aos princípios 

fundamentais nos quais se projeta o ideal de justiça concebido em uma determinada 

sociedade o vetor para se identificar a legitimidade das práticas constitucionais 

consuetudinárias. Quando esses limites são ultrapassados, constatando-se uma 

deformidade real que atinja as matérias consideradas essenciais e caracterizadoras do 

próprio regime político, é recomendável que se estabeleça uma nova constituição. 

24. O desuso, que é a perda de efetividade de uma disposição formal ou de 

um costume, ao contrário do costume contra constitutionem, não acarreta a revogação 

ou derrogação da norma constitucional. Assim, conclui-se que mesmo não utilizada por 

longo período de tempo, a norma constitucional não é revogada por desuso, pois tem 

sempre a possibilidade de vir a ser novamente aplicada se assim decidirem os órgãos 

competentes para fazê-la valer. O desuso é, portanto, um fato político reversível quando 

presentes as condições de exercício do direito e havendo de parte do órgão competente 

intenção e possibilidade política de fazê-lo.  

25. O as normas constitucionais costumeiras são consideradas formalmente 

constitucionais, com valor supralegislativo e só podem ser substituídas por emenda 

constitucional formal ou por outro costume constitucional.  Desse modo, são passíveis 

de garantia por meio dos mecanismos de fiscalização que estejam previstos, a sua 

violação implica inconstitucionalidade e se houver leis ordinárias anteriores de sentido 

discrepante, ficarão revogadas ou tidas por inconstitucionais supervenientemente. A 

eventual ausência de sanção institucionalizada não descaracteriza a juridicidade do 

costume constitucional, pois em vista das características dos sujeitos criadores do 

costume constitucional, bem como a própria natureza política dos comportamentos, 

pode revelar-se inconveniente a imposição de sanções jurídicas. Desse modo, as sanções 

manifestam-se de forma preferentemente política, ou, em determinadas ocasiões, 

acompanhadas de reações de caráter social, as quais, muitas vezes, apresentam notável 

força coativa e são mais adequadas e eventualmente eficazes em relação ao tipo de 

violação de que se trata.  
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26. Conclui-se que costume constitucional, como direito constitucional não 

escrito, é de capital importância para a compreensão da realidade constitucional mesmo 

dos países cuja constituição é um documento escrito, pois atua como importante fator de 

acomodação dos preceitos constitucionais à real e efetiva estrutura constitucional. Trata-

se de um meio de alcançar uma solução política, sem esquecer a essencialidade do 

direito para dar forma às necessidades políticas e para revestir a nova vontade das 

instituições e dos sujeitos que as exercem. É, portanto, a partir da própria constituição, 

que se deve analisar o fenômeno consuetudinário constitucional, e não à sua margem ou 

contra ela. 

27. Ao lado dos costumes constitucionais – e muitas vezes confundidas com 

eles – encontram-se as convenções da constituição, as quais são regras não escritas que 

regulam, na Inglaterra, principalmente as relações entre a Coroa, o Governo e o 

Parlamento, além das relações entre os países membros do Commonwealth. Entendidas 

como regras de comportamento dos órgãos do poder, deram origem do desenvolvimento 

do regime parlamentar, permitindo a passagem da monarquia limitada ao sistema 

contemporâneo, pelo que são consideradas, de certa perspectiva, fator de adaptação 

pragmática específico do constitucionalismo inglês.  

28. As convenções da constituição não são consideradas normas jurídicas 

pela doutrina inglesa pelo fato de não poderem ser discutidas e impostas por meio de 

ações judiciais. Assim, mesmo que um tribunal declare a existência de uma convenção, 

ele não a aplicará diretamente, de modo que ela continua impositiva, moral e 

politicamente, mas não se torna juridicamente obrigatória. Assim, as sanções possíveis 

diante do descumprimento dessas regras são de natureza política ou juridicamente 

indiretas quando ocasionarem violação às leis. Enfim, na Inglaterra, a realidade 

impositiva das convenções constitucionais decorre do fato de que a Constituição 

daquele país, enquanto não escrita, conta com uma força coercitiva de natureza política, 

que promove a observância do rule of law, pressionando o governo a se conformar com 

os valores decorrente desse princípio. 

29. Apesar de serem criação do direito britânico, as convenções da 

constituição também são encontradas em outros países, mesmo naqueles que possuem 

constituições escritas, onde sua função será variável, de acordo, entre outros fatores, 

com a tessitura normativa dos textos constitucionais, a estabilidade das instituições 
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políticas, as cambiantes conformações do poder e a necessidade de adaptação da ação 

governamental a novas realidades. Desse modo, um ordenamento que apresente uma 

codificação constitucional mais sintética ou redigida em termos de cláusulas gerais 

forma ambiente mais propício ao surgimento de convenções constitucionais, se 

comparado com a ordenamentos constitucionais codificados de modo detalhista e em 

termos unívocos. 

30. Nos Estados Unidos, mesmo com as limitações que a existência da 

Constituição escrita impõe, as convenções ocupam lugar destacado dentro do sistema, 

tendo contribuído para a longevidade do texto constitucional adequando-o à realidade. 

O exemplo americano demonstra que as convenções não só existem nos países que 

adotam constituições escritas, como contribuem para a permanência e a atualização 

desses documentos.  

31. A análise das convenções da constituição em países dotados de 

constituição escrita não pode ser levada a efeito a partir da concepção inglesa do 

instituto, uma vez que ali as convenções não fazem parte da constituição, elas são 

constituição. Desse modo, a partir de perspectiva distinta, mas tendo ainda a doutrina 

britânica como referência, conclui-se que as convenções constitucionais versam, em 

qualquer país, sobre o “maquinário do governo”, suas prerrogativas e a limitação de 

poderes, sendo conformadas a partir do consenso entre os titulares dos órgãos 

constitucionais, que dão origem a acordos tácitos por eles mesmos respeitados nas suas 

relações recíprocas, dentro do quadro fixado pela constituição.  

32. Tratando-se a convenção principalmente de um acordo entre os sujeitos 

constitucionais, de início, deve haver entre eles um consenso sobre os termos do 

comportamento a ser adotado na aplicação da constituição, a partir do qual se 

desenvolve a convicção da obrigatoriedade da conduta, que é o primeiro elemento 

constitutivo da convenção. Além disso, para que exista uma convenção constitucional, 

deve haver uma boa razão para a prática do comportamento. Trata-se de um motivo de 

valor constitucionalmente importante subjacente ao acordo estabelecido, cujo respeito 

acaba por demonstrar preocupação com a própria constituição. O terceiro elemento 

necessário, porém não imprescindível, à existência de uma convenção, é a série de 

precedentes. Isso porque a prática é muito mais a expressão e a manifestação externa da 

existência da regra convencional, que fator de sua criação, de modo que admite-se que 
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apenas um comportamento pode ser idôneo para constituir o precedente do qual surge a 

regra convencional. 

33. Presentes os elementos constitutivos de uma convenção constitucional, 

ou seja, constatada sua existência, são elas destinadas a instrumentalizar a aplicação da 

constituição por meio do consenso entre as autoridades constitucionais sobre a melhor 

forma de desempenho e aplicação concreta das respectivas competências. No 

desempenho desse papel podem ser identificados alguns tipos distintos de convenções: 

a) convenções substitutivas, que substituem significativamente o conteúdo das normas 

constitucionais escritas, de modo que estas continuam sendo respeitadas, mas apenas 

formalmente; b) convenções integradoras, que integram as normas constitucionais 

escritas, concretizando suas possíveis interpretações; c) convenções singulares (ou 

autônomas) em relação ao que se encontra expressamente escrito na constituição 

codificada, ainda que se relacionem com sua normatividade ampla e formem parte da 

constituição material; e d) convenções sobrepostas, que outorgam a determinadas 

circunstâncias, constitucionalmente previstas e disciplinadas, consequências não 

estipuladas na Constituição.  

34. O ponto mais controverso a respeito das convenções constitucionais é a 

definição de sua natureza jurídica ou política. Em síntese, para alguns, as convenções 

constitucionais não seriam verdadeiras normas jurídicas pela razão de serem instáveis, e 

de serem conformações políticas casuísticas e pontuais; pelo fato de não serem 

obrigatórias e de não serem passíveis de imposição judicial; e, ainda, por não 

apresentarem caráter prescritivo. Já para outro setor da doutrina a instabilidade ou a 

estabilidade de uma regra não depende de sua juridicidade, mas sim de fatores que são 

estranhos à sua essência jurídica; já a ausência de coercibilidade não permite concluir 

pela ausência de juridicidade pelo fato de que está relacionada com o ordenamento em 

sua integralidade, havendo muitos comandos que, se violados, não se submetem à 

sindicabilidade judicial; finalmente, o fato de decorrerem de acordos casuísticos e 

pontuais não impede que a lógica normativa inserta nas convenções seja utilizada, como 

elementos prescritivo, para os demais casos semelhantes. 

35. Enfim, apresentados os entendimentos conflitantes, conclui-se que às 

constatações que afirmam os caráter jurídico das convenções, agrega-se o critério de 

juridicidade vinculado ao princípio da efetividade, o qual há de ser invocado diante de 
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fontes não expressamente previstas no ordenamento (fontes extra ordinem), que se 

impõem só em virtude do princípio da efetividade. 

36. Conclui-se que é possível admitir a existência de convenções 

constitucionais nos ordenamentos jurídicos dos países dotados de constituições escritas 

e rígidas, desde que se parta de uma perspectiva diversa daquela britânica, o que torna 

sem sentido as razões elencadas pela doutrina que não aceita a transposição do instituto. 

Porém, mesmo adaptando-se a noção de convenções da constituição para os sistemas 

jurídicos dotados de constituições codificadas, reconhece-se que essas normas ainda 

desempenham, entre outros, os papéis, aparentemente paradoxais, que cumprem na 

Inglaterra, onde, de um lado, contribuem para a atualização da constituição e da vida 

política em geral, e, de outro, atuam como fator de conservadorismo e respeito à 

tradição. É o equilíbrio entre essas duas funções – atualização e tradicionalismo –, que 

transforma as convenções não só em instrumento de desenvolvimento da constituição de 

acordo com a realidade, mas de sua estabilização e salvaguarda.  

37. Entre as práticas constitucionais, em sentido amplo, encontram-se ainda 

figuras como as normas de correção constitucional, os precedentes e as práticas (em 

sentido restrito). As normas de correção são regras de caráter político, moral, 

estritamente social ou de ética pública, que podem se consubstanciar na exigência de 

fidelidade ou lealdade dos titulares dos órgãos do poder para com a constituição. Essas 

autoridades devem, segundo as regras de correção, respeitar-se mutuamente e exigir 

pleno respeito às instituições das quais participam. Nesse sentido, configuram-se como 

o dever de fair play entre aqueles sujeitos, com vistas a assegurar uma serena e 

confiável colaboração nas atividades que desenvolvem cotidianamente. Já o precedente 

(não judicial), é um ato ou fato que se considera como possível referência, 

juridicamente não vinculante, para casos similares no futuro e que apesar de não haver 

obrigatoriedade de sua aplicação a comportamentos futuros, é a partir dele que podem 

nascer tanto as convenções quanto os próprios costumes constitucionais. Por fim, as 

práticas constitucionais, que não deixam de ser uma forma de precedente, são 

comportamentos, com características de regularidade e constância, seguidos pelos 

órgãos constitucionais, sem que sejam considerados obrigatórios ou jurídicos, mas que 

devem ser compreendidos como consequência de decisões refletidas, de modo a 
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possibilitar a criação de um precedente válido e consolidar comportamentos 

constitucionais efetivos e eficazes. 

38. No constitucionalismo brasileiro são vários os exemplos de normas 

constitucionais não escritas decorrentes da prática que podem ser classificadas como 

convenções constitucionais, precedentes e meras práticas.  
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