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EXPLICANDO O PRESENTE DOCUMENTO 

 
 
 Sou professor de Direito Constitucional da Universidade 
Federal da Bahia. Uma das disciplinas mais interessantes que a 
grade curricular nos oferece é chamada de Temas Aprofundados de 
Direito Constitucional, eletiva/optativa. 
 
 Ministrei por dois semestres seguidos esta disciplina e um dos 
pontos era o tratamento e exame do “Direito Constitucional da 
Bahia”. 
 
 A metodologia que eu empregava com os alunos inscritos era a 
de explicar na primeira aula o conteúdo programático oficial, indicar 
bibliografia para cada assunto/tópico do programa e propor a forma 
de avaliação (uma prova escrita e artigos/papers no mais das vezes). 
Cada aula eu finalizava indicando material para a próxima 
subsequente. 
 
 Quando a próxima foi a aula de Direito Constitucional da 
Bahia, a constatação: quase nada há escrito a respeito desse tema e, 
inclusive, até mesmo materiais de consulta eram – e ainda são – 
muito escassos. 
 
 Livros curso não se tem registro. Algumas unidades da 
Federação brasileira possuem registros acerca do constitucionalismo 
em tópicos, como, por exemplo, a obra “História constitucional da 
Paraíba”, de Flávio Sátiro Fernandes, Editora Fórum, ou mesmo o 
“Comentários à Constituição do Estado do Rio Grande do Sul”, de 
Bruno Miragem e Aloísio Zimmer Júnior, Editora GEN/Forense. No 



mais das vezes apenas são publicados os textos das constituições 
locais vigentes, na condição de “lei seca”. 
 
 As aulas foram dadas à época mas a inquietação se instalou. A 
biblioteca da própria Faculdade de Direito da Universidade Federal 
da Bahia não dispõe de material acerca do tema.  
 
 Motivado por esse lapso acadêmico, criei um grupo de pesquisa 
para tentar contribuir com a supressão desta lacuna relevantíssima. 
Ele foi registrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil 
(DGP), podendo ser encontrado no endereço 
dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8208542191880963. 
 
 A proposta foi a seguinte:  
 

“O grupo partirá da absoluta lacuna de produção científica 
acerca do constitucionalismo do Estado da Bahia a fim de 
contribuir com estudos, problematizações e busca de 
soluções para as questões derivadas da formação da 
Constituição de 1989, da realidade pré constitucional, do 
respeito aos princípios da Constituição Federal de 1988, 
dos limites do Poder Constituinte Derivado Decorrente e 
dos institutos previstos. O objetivo principal é produzir 
conhecimento útil no sentido de dotar instituições 
jurídicas, políticas e da sociedade civil de elementos 
seguros para tomada de decisões, formação de políticas 
públicas e solução de conflitos”. 

 
 O objetivo foi, efetivamente, realizar pesquisas documentais de 
forma a viabilizar que bases sólidas a respeito do constitucionalismo 
da Bahia fossem assentadas. 
 
 As reuniões serviram para que fosse traçado um método 
progressivo: primeiro foram divididos os “alvos de pesquisa” – locais 



para além das óbvias bibliotecas de instituições de ensino que 
pudessem fornecer materiais relevantes; segundo, deslocamento e 
obtenção de tais materiais “mapeados”; terceiro, escrita de artigos e 
trabalhos com base nos materiais obtidos, formando assim doutrina 
específica a respeito do tema; quarto, publicar de forma gratuita e 
com o pedido de máxima divulgação os resultados dessa empreitada. 
 
 Muitos colegas se incorporaram ao projeto, o qual abarcou 
tanto alunos e professores da UFBA quanto da UNEB – 
Universidade do Estado da Bahia. Percalços pessoais dos 
pesquisadores, envolvendo múltiplos fatores, absolutamente 
compreensíveis, fizeram com que parcela não seguisse até o final. 
 
 O relatório que se apresenta não tem qualquer interesse 
mercantil, e sim apenas de servir como “catapulta” do 
conhecimento: impulsionando a ciência de vasto material relativo ao 
constitucionalismo da Bahia ao longo dos anos. Assim, ainda que ele 
congregue publicações inteiras, toda a autoria das mesmas resta 
preservada.  
 
 Excluídos os materiais produzidos pelos integrantes do grupo, 
sob minha supervisão, revisão e liderança, todos os demais não foram 
criados pelo grupo, e sim “garimpados” pela pesquisa empreendida. 
 
 O conteúdo da obra se expõe da seguinte forma: 

 
a) Relatórios de visitas para pesquisa dos acadêmicos 
VICTOR SOUZA, RAFAEL FERREIRA, JOÃO GABRIEL 
GONÇALVES DOS SANTOS; 
 



b) Artigos escritos por GABRIELA SILVA E LIMA e 
JOÃO GABRIEL GONÇALVES DOS SANTOS, com revisão 
final de FÁBIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, sob 
os títulos “O PODER CONSTITUINTE DECORRENTE E 
AS SINGULARIDADES DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO 
DA BAHIA” e “AS SINGULARIDADES DA 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA: UMA BUSCA 
PELA AUTONOMIA?”; 
 
c) Documento obtido junto à Assembleia Legislativa do 
Estado da Bahia intitulado “AS CARTAS DE ONTEM – 1891-
1967”; 
 
d) Livro obtido junto à Assembleia Legislativa do Estado da 
Bahia intitulado “O PODER LEGISLATIVO DA BAHIA – 
PRIMEIRA REPÚBLICA (1889-1930)” de autoria de 
Consuelo Novais Sampaio, de 1985; 
 
e) Documento obtido junto à Assembleia Legislativa do 
Estado da Bahia intitulado “ICONOGRAFIA” – Coleção 
Constituinte 1989; 
 
f) Documento obtido junto à Assembleia Legislativa do 
Estado da Bahia intitulado “Discursos e projetos da 
Constituição do Estado da Bahia de 1935”; 
 
g) Documento obtido junto à Assembleia Legislativa do 
Estado da Bahia intitulado “CONSULTA À SOCIEDADE - 
ANAIS” – Coleção Constituinte 1989, 1995; 



h) Documento obtido junto à Assembleia Legislativa do 
Estado da Bahia intitulado “REGISTRO”, volumes II, III e 
V; 
 
i) por fim, os textos das Constituições do Estado da Bahia 
dos anos de 1891; 1935; 1947; 1967; 1969 e a atualmente em 
vigor, de 1989, com suas atualizações ao longo dos anos. 

 
 Meus agradecimentos a todos os que participaram e, em 
especial, os que finalizaram os trabalhos. Também à Editora Direito 
Levado à Sério, na pessoa do seu diretor proprietário editor Rodrigo 
Andrade. 
 
 O objetivo final foi atendido com sucesso: eis o relatório da 
pesquisa realizada enquanto produto derradeiro do Grupo de 
Pesquisa Constitucionalismo da Bahia, direitos fundamentais e 
efetividade. Entregamos o “caminho das pedras” para novas 
pesquisas. 
  
 O grupo foi absorvido por mim como linha de pesquisa de um 
novo projeto maior denominado SERVIÇO DE PESQUISA EM 
DIREITOS E DEVERES FUNDAMENTAIS NO BRASIL, em 
processo de certificação perante o DGP mas já em andamento com 
as pesquisas. 
 
 Oxalá que consigamos escrever e publicar mais material de 
qualidade com base nessa temática tão relevante. Eis um manancial 
de pesquisa inexplorado e ávido por investigações. Recomendo e fico, 
eu e meu grupo, à disposição. 
 

Salvador, 16 de julho de 2020. 
Fábio Periandro de Almeida Hirsch - Líder do Projeto 



GP – CONSTITUCIONALISMO DA BAHIA 

Levantamento Bibliográfico 

 

 

 

Pesquisador: Victor Souza  

 

Após primeira reunião do grupo de pesquisa voltado ao estudo do constitucionalismo baiano e 

direito constitucional da Bahia, fomos convocados a analisar acervos bibliográficos para iniciar 

as primeiras fases do estudo. No entanto, já presumimos a árdua tarefa, sobretudo pela carência 

de obras relacionada ao tema. 

  

O início desta busca, à vista disso, foi demasiadamente delicada, não houve pontos aos quais 

nos guiamos tampouco alguma referência para nortear um roteiro apropriado, afinal, trata se 

de um tema de gigantesca relevância para a tradição jurídica do Estado baiano, cujas atenções, 

entretanto, foram olvidadas até o presente momento. Aliás, as obras relacionadas encontram-

se dispersas, baseadas em momentos díspares da história da Bahia. 

  

O nosso objetivo, portanto, consistiu em catalogar a literatura, além de explorar a sua situação 

estática e física dos exemplares. 

  

Para tal fim, selecionamos as principais bibliotecas da cidade de Salvador, além de plataformas 

virtuais, visando encontrar recursos que pudessem facilitar na temática inicial da pesquisa. 

Assim, incumbiu-me em explorar a Biblioteca Universitária Isaías Alves (Faculdade de 

Filosofia e Ciências Humanas da UFBA) e a Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa. Os 

acervos são de livre pesquisa através do site “Meu pergamum”, contudo, apenas com uma 

inspeção presencial criteriosa, seria possível identificar aquelas que teriam valor notório ao 

estudo, considerando-se que o fenômeno do constitucionalismo se tangência da órbita jurídica 

a fim de colher, através dos importantes momentos históricos, as justificativas concretas de seu 

advento.  

  

Com essa concepção, a princípio, debrucei-me sobre as estantes da Biblioteca Universitária 

Isaías Alves. Presumi que houvesse por lá extensa gama de materiais pela sua antiguidade além 

de ser provida de diversos trabalhos acadêmicos pelos estudantes da UFBA. De fato, não obtive 

surpresas, há uma seção pertinente a grandes obras a despeito das principais revoluções 



baianas, da sua organização política, e da sua estrutura social. A propósito, localizei capítulos 

de alguns livros, como “História da Bahia de Luís Henrique Dias Tavares”, detalhando 

importantes fatos acerca de movimentos que antecederam a Primeira República e sobre as 

constituintes subsequentes (1891, 1935, 1947 e 1989).  Porém, apenas cinco livros são 

disponibilizados para empréstimos, fazendo-me com que programasse, doravante, um retorno 

ao local no intuito de dispor de uma maior quantidade de exemplares. 

  

Além do livro de Luís Tavares, citado acima, que versa sobre toda a história baiana, busquei, 

ademais, obras que correlacionasse política, poder e movimentos revolucionários, visando 

focalizar nos trâmites das rupturas de governos e nas restaurações de estruturas jurídicas, 

inclusive naquelas obras que relatam discussões legislativas as quais fomentaram eventuais 

constituintes. 

 

Pesquisador: Rafael Ferreira 

 

Inicia-se esse relato com a descrição dos locais visitados para consulta e dos materiais dignos 

de nota encontrados em cada uma, respectivamente: 

 

1. Biblioteca da Faculdade Dois de Julho, Garcia. 

Obras relevantes catalogadas: 

Lei orgânica do município de Salvador: Achei interessante catalogar este documento jurídico, 

por serem leis que estritamente devem seguir a constituição baiana, podendo-se observar, 

através de um comparativo técnico, como nossa Carta Magna estadual influencia na produção 

normativa ordinária de nossa cidade; 

Revistas da procuradoria geral do estado da Bahia: A faculdade Dois de Julho possuía um 

grande acervo dessas revistas, trazendo uma grande quantidade de artigos jurídicos referentes, 

sendo que algumas delas eram de décadas atrás, podendo trazer um importante complemento 

histórico referente ao dia-a- dia dos juristas que se utilizam diretamente da constituição baiana. 

 

Descrição das buscas: 

O pesquisador Erick e eu chegamos na faculdade Dois de Julho por volta das 09:00. Apesar de 

termos iniciado nossos esforços na biblioteca principal, nosso objetivo era obter acesso ao 

recém-adquirido acervo Josaphat Marinho, fornecido pelo ex-senador antes de seu falecimento, 

e que contém uma grande quantidade de obras referentes à história jurídica da Bahia. O 



professor Fábio Periandro orientou que buscássemos obras relativas à Carta Magna baiana e a 

documentos referentes à história e a sociologia do Estado no momento das produções desses 

textos legais. Na biblioteca principal, fora obras gerais sobre o constitucionalismo e a própria 

Constituição baiana, pouco foi encontrado, e apesar da boa vontade de todos os funcionários 

em nos ajudar na busca, a maioria das obras sociológicas consistia em pesquisas atuais e os 

textos históricos, fora as revistas relatadas e alguns outros catalogados pelo pesquisador Erick, 

eram escassos. A lei orgânica de Salvador parecia um bom texto a se recorrer quando formos 

tratar da aplicação prática da Carta Magna e de sua influência como norma reguladora da 

produção legislativa.  

Concluindo-se o relato no que se refere à busca pelo acesso ao acervo Josaphat Marinho, os 

funcionários da biblioteca recomendaram que fôssemos falar com a responsável pelo local, que 

disse apenas poder abri-lo com uma procuração de nosso professor orientador.  

Dias depois, obtivemos a assinatura do professor Fábio, porém mesmo assim, a responsável 

disse estar ocupada naquele momento e não podia entrar em contato. Durante um mês, eu e o 

pesquisador Erick tentamos contatar quem ela dizia serem os responsáveis pela documentação 

lá presente, porém até o presente momento não obtivemos resultados. Esperamos tentar voltar 

lá no mês de abril, pois a importância dos textos do local foi muito ressaltada pelo professor. 

 

2- Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Barris 

 

Obras relevantes catalogadas: 

Constituição do Estado da Bahia de 1891; 

Constituição do Estado da Bahia de 1915; 

Constituição do Estado da Bahia de 1935; 

Constituição do Estado da Bahia de 1947; 

Registros das contas do Governo da Bahia nestes períodos; 

Anteprojetos iniciais de algumas das Cartas Constitucionais mencionadas; 

Transcrições dos discursos deliberativos de aprovação desses Textos feitas pelas 

respectivas assembleias constituintes. 

 

Descrição das buscas: 

Chegamos na biblioteca do Estado por volta das 12:00. Fomos inicialmente à seção principal, 

onde fomos bem recebidos porém informados de que não havia um material que atenderia 

nossas demandas naquele acervo. Entretanto, prontamente nos enviaram à seção de obras raras 



e lá, além de sermos muito bem recebidos pelas responsáveis pelo local, tivemos acesso a algo 

que não esperávamos: as constituições baianas anteriores. Foi muito impressionante ver tais 

documentos tão bem guardados e conservados. Após o almoço fizemos uma análise geral das 

Cartas, as catalogamos, bem como seu número de chamada, e vimos que o melhor passo a se 

tomar a partir de então seria um comparativo entre as cartas, algo fundamental para fomentar 

o esboço histórico que estávamos planejando. 

Infelizmente não encontramos livros didáticos ou artigos se referindo ao constitucionalismo 

baiano, fomos muito surpreendidos com a vasta quantidade de documentos históricos 

referentes a este tema disponíveis no acervo. Documentos como os relatos da gestão baiana 

desses períodos, bem como as transcrições de alguns discursos das assembleias constituintes, 

serão de imprescindível importância para realizar uma análise da mens legislatoris da 

constituição baiana.  

Contudo, é importante salientar que esses documentos, apesar de estarem em um considerável 

estado de conservação, são apenas para consultas locais, requerendo uma equipe maior para 

análise comparativa e\ou para a realização de escaneamentos digitais das obras, se possível. 

Conclui-se afirmando que essa biblioteca possuí um acervo histórico fundamental para a 

realização de nossa pesquisa.  

 

Observação: Biblioteca do Mosteiro de São Bento, Campo Grande 

 

Fomos também à biblioteca do Mosteiro de São Bento na busca de algum documento histórico 

relevante para a pesquisa. Ressalta-se que, apesar de nada ter sido encontrado na primeira 

análise, o acervo da biblioteca é extremamente rico e, com uma pesquisa mais cuidadosa, 

poder-se- ia descobrir algum documento ou obra histórica relevante para nossos estudos. 

 

Conclusão: 

Através dos relatos fornecidos, percebe-se que o constitucionalismo baiano é, como bem disse 

o professor Fábio, um tema muito pouco tratado pela doutrina jurídica, tornando muito difícil, 

por exemplo, uma metodologia de pesquisa de revisão de literatura, devendo-se colher os dados 

históricos e empíricos possíveis, para se traçar análises gerais e comparativos técnicos, que 

poderão ser melhor convertidos em obras mais elaboradas, futuramente. Ressalta-se, por fim, 

a importância do enfoque no processo histórico neste primeiro momento do grupo de pesquisa, 

pois, após a devida documentação dos textos presentes na biblioteca do Estado, poderá se ter 

uma base sólida para as análises posteriores. 



 

Pesquisador: João Gabriel Gonçalves dos Santos 

 

Relatório – Biblioteca – Uneb – Campus I 

 

Em razão do fácil acesso do autor do relatório à biblioteca, por tratar-se de estudante da 

própria universidade, não há maiores detalhes quanto às datas das visitas, por terem sido 

realizadas com constância, destacando que foram três aquelas em que obtiveram-se as 

informações mais importantes. 

Em primeira visita à Uneb, constatou-se o fácil contato a todo o acervo disponível, 

apenas da pequena quantidade de obras para uma Universidade com suas proporções. Ressalta-

se o fato de que em primeiro momento, não foi encontrado qualquer exemplar da Constituição 

do Estado da Bahia em seção relacionada ao Direito Constitucional disponível para 

empréstimo, ainda que naquela, estivessem presentes exemplares da Constituição Federal de 

1988 e livros que continham estudos relacionados à Constituição Paulista de 1989. 

Todavia, diante da maior responsabilidade adquirida, quando foi estabelecida a 

necessidade de confeccionarem-se relatórios da experiência para utilização posterior, realizou-

se pesquisa bibliográfica mais aprofundada no acervo virtual da biblioteca da Uneb. Nesta 

constatou-se a presença de exemplares da Constituição do Estado da Bahia, além da obra escrita 

por Raimundo Viana: “Constituição do Estado da Bahia: atualizada e com anotações”, do ano 

de 1974. Porém, a segunda estaria presente apenas em alguns dos 24 campi da Uneb, não sendo 

encontrada na biblioteca do Campus I. 

Partindo da descoberta acerca destas obras que encontram-se no acervo da Uneb, 

verificou-se a possibilidade de aquisição da obra de Raimundo Viana por empréstimo, 

mediante solicitação prévia pela modalidade de reservas entre as bibliotecas da universidade, 

permitindo assim, que seja possível digitalizá-la para que a consulta desta seja facilitada para 

os demais membros do grupo. Solicitada no dia 22/05/18, a obra veio a ficar disponível apenas 

no dia 26/06/18, excessiva demora que poderia ser quando foi devidamente catalogada para a 

utilização em futuras pesquisas. 

Em última visita, foram encontrados alguns outros exemplares da Constituição baiana 

de 1989, agora disponíveis para retirada, porém, diante de achados dos demais membros, e 

mesmo daqueles obtidos na Assembleia legislativa, não foram relevantes para o decurso da 

pesquisa. Ainda assim, é de relevante valor para o relatório acerca da visita à biblioteca do 

Campus I da Uneb, o fato de que estão presentes muitos livros que tratam do enfoque social e 



étnico do Estado da Bahia, porém, praticamente inexistem livros que realizem uma análise 

histórico-jurídica estadual. 

                                                                  

Relatório – Biblioteca – ALBA 

As visitas à biblioteca da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia dividem-se em 

três dias. Sendo elas: 

I.        10/01/18 – Identificação das obras;   

II.       12/03/18 – Breve análise das obras identificadas; 

III.      05/04/18 – Catalogação das obras analisadas. 

Em todas as visitas ressalta-se o fácil contato ao acervo, com a sempre prestativa 

atuação dos servidores da biblioteca da assembleia, que não impuseram quaisquer restrições à 

pesquisa ali realizada, a fotos ou a escaneamento pessoal das obras. Ressalta-se a 

responsabilidade pessoal para o escaneamento, pois, no local não há a possibilidade de 

empréstimo para quem não seja servidor ou deputado, e a xérox das obras, realizada pela 

biblioteca, estaria limitada a cerca de cinco páginas por pessoa.   

Observou-se um rico acervo no que tange a temas ligados à assembleia constituinte 

baiana de 1989, contando com debates, diálogos de comissões, visitas para exposição das obras, 

periódicos, entre outros. Grande parte destas obras são publicações realizadas pela própria 

Assembleia legislativa, fruto dos esforços dessa ou das pesquisas escolhidas através do prêmio 

Luís Eduardo Magalhães, o que justificaria a restrição quanto à obtenção, ou mesmo 

identificação, dessas obras através da internet. Também verificou-se a presença de todas as 

Constituições já promulgadas no Estado da Bahia, além de obras que realizam análises de 

grande relevância com relação a vários aspectos dessas Cartas. 

Não foram encontrados em meio ao catálogo do acervo virtual e na biblioteca da 

assembleia legislativa, ainda que após minuciosa pesquisa auxiliada pelos servidores, alguns 

volumes relacionados à coleção constituinte de 89, produzida pela própria casa legislativa, 

cujos temas abordados teriam potencialidade no desenvolvimento da pesquisa. Esses seriam: o 

Volume 4 (Propostas das Comissões); o Volume 7 (No rumo do amanhã); e o Volume VIII 

(Confronto e Entendimento). 

Anota-se, por fim, que a falta dessas obras no catálogo da Assembleia legislativa baiana 

tem dano potencial à história da Bahia. Isso porque, diante do cultural desinteresse acadêmico 

quanto ao estudo das constituições estaduais, e das dificuldades noticiadas pelos demais 

membros do grupo, resguardar as obras de difícil obtenção, que são do seu interesse e da sua 



responsabilidade, devem ser objetivos a serem observados pelo legislativo baiano, na defesa 

da sua memória. 

 

Apresentação: Resumo brevíssimo, de escrita e organização simples, a respeito de livros 

catalogados, que havia realizado para auxiliar as minhas pesquisas bibliográficas, mas que 

compartilho com os demais, para eventuais necessidades. 

 

A nova Constituição paulista: perspectivas 

A NOVA Constituição paulista: perspectivas. São Paulo. Fundação Prefeito Faria Lima- 

CEPAM, Fundação do Desenvolvimento Administrativo – FUNDAP, 1989. Textos 

apresentados no Seminário “Perspectivas para a Nova Constituição Paulista”, ago. 1988. 

- Registra exposições de seminário realizado em 1988 que aborda quatro unidades:  

● União, Estados e Municípios: Novas Competências, que analisa o problema a 

partir dos enfoques institucional, econômico, sócio-político e jurídico; 

● Gestão Estadual: Planejamento, recursos orçamentários e controle 

administrativo; 

● Gestão Regional: Planejamento macro e microrregional das regiões 

metropolitanas e suas relações intergovernamentais 

- Cap.1: Contextualiza ao definir a cultura cívica brasileira (Bonapartismo, imediatismo, 

jacobinismo). Aborda impactos para a União, os Estados e os Municípios, relacionados ao 

aumento de competências e à subordinação dos entes federativos. 

- Pontua desafios e discute problemas da repartição de encargos públicos na federação 

brasileira baseado em considerações de ordem técnica. 

- Trata do enfoque jurídico-formal da União, dos Estados e Municípios na nova Constituição: 

Artigos 125 (justiça estadual), 144 (organização judiciária), 127 e 130 (MP) e da CF de 88.  

 

Constituição da Bahia: Atualizada e com anotações 

Viana, Raimundo. Constituição da Bahia: Anotações e atualização do 

Professor Raimundo Viana. Salvador: Distribuidora de Livros Salvador, 1974. 75 p. 

- Rápidas observações despretensiosas a respeito da Constituição de 69/69 para consultas 

(Manual). 

- Realiza comparações com a CF e a Constituição Estadual anterior. Ex: Art.18 

- Exemplo de análise: O caso dos servidores que possam vir a exercer mandato de deputado 

estadual: Ordem incorreta. 



 

Limites Materiais Implícitos Da Reforma Constitucional Baiana 

Junior, Mascarenhas. Limites materiais implícitos. Salvador: Egba, 2000. 112 p. 

- Trata dos entendimentos realizados acerca das limitações ao poder constituinte do Estado. 

- Aborda a autonomia e o constitucionalismo dos Estados-membros  

- Lista os princípios constitucionais baianos em ordem de aparição 

- Examina o controle de constitucionalidade político da Bahia por meio das Comissões de 

Constituição e Justiça da AL-BA.  

 

Comissões parlamentares de inquérito: análise constitucional 

Almeida, Edvaldo Nilo. Comissões parlamentares de inquérito: análise constitucional. 

Salvador: ALBA, 2008. 302 p. (Prêmio Luis Eduardo Magalhães). ISBN 9788571960879. 

Ganhador do V Premio Luis Eduardo Magalhães, 2004; Publicação individual. 

- Aprecia os limites constitucionais das CPI’s estaduais e os limites dos seus poderes 

investigatórios 

- Analisa o funcionamento das CPI’s na Constituição baiana de 1989 e na Lei Orgânica 

Municipal de Salvador. 

- Examina, minuciosamente o art. 83 da CE de 89: 

● Caput e §3º segue CF de 88 

● Inconstitucionalidade no §4º: Limita número de comissões, concedendo exceção 

apenas no caso de deliberação da maioria. 

● §5º respeita o princípio da eficiência quando exige presença de membro do MP nas 

Comissões: Otimiza investigações. 

- Verifica a única alínea do art. 21 da Lei Orgânica: não estabelece prazos e destinatário da 

conclusão, exigindo-se maior cautela por não ter poder judiciário próprio. 

 

Coleção Constituinte - Consulta à sociedade: Anais   

Bahia. Assembléia Legislativa. Consulta à sociedade: Anais. Supervisão editorial: Luis 

Guilherme Pontes Tavares, Organização dos originais e: Matilda Eugenia Schnitman. 

Salvador: Assembléia Legislativa, 1995. 560 p. (Coleção constituinte, 89). ISBN 8571960046. 

 

Aborda a luta pela afirmação da Constituinte estadual, abordando a formação das comissões 

pró-constituintes, e as discussões realizadas nestas. 

 



Assessoria de Comunicação social – O registro da imprensa 

 

Bahia. Assembléia Legislativa. Assessoria de Comunicação Social. O registro da imprensa. 

Salvador: Assembléia Leegislativa da Bahia; Assessoria de Comunicação Social, 1989. v. 

(Coleção constiuinte, 89). 

● Recortes do ano de 1987 dão enfoque à criação da comissão pro-constituinte e 

eventos promovidos com a finalidade de elaborar propostas a serem encaminhadas à 

Assembleia Nacional Constituinte; 

 

● Recortes do ano de 1989 são noticiários dos trabalhos das comissões temáticas, a 

sistematização das propostas delas oriundas, os relatos das viagens dos constituintes as 

sedes das microrregiões baianas com a finalidade de levantar propostas para o texto 

constitucional; 1989 recortes que tratam da sistematização das emendas ao 

projeto de constituinte. 

 

Constituinte baiana de 89: Viagem à região metropolitana em 20 de julho de 1989 

Bahia. Assembléia Estadual Constituinte. Encontro de Viagem à região metropolitana em 

20 de julho de 1989. Salvador: Assembléia Legislativa, 1989. 28 p. il. (Constituinte baiana 89). 

Título da capa: Viagem a Região Metropolitana. 

 

- Viagens realizadas para discutir e apresentar à população os aspectos da nova constituição 

estadual, com o objetivo de conscientizar os baiano acerca da criação desta. 

 

- Aborda questões pertinentes ao período: Ex – Os limites territoriais entre Salvador e Lauro 

de Freitas 

 

 

A construção do regimento: Anais 

 

Bahia. Assembleia Legislativa; ALBA. A construção do regimento: ANAIS. Coleção 

Constituinte 89, Anais. Salvador: ALBA, 1989. v.3.,t.1. 202 p. ils;. ISBN 71960011. 

- Aborda a construção do regimento interno no período da Constituinte e suas discussões. 

 

Capítulos de história da Bahia: Novos enfoques, novas abordagens 



 

LEAL, M. G. A; MOREIRA, N. P. M.; JUNIOR, W. C. (Orgs.). Capítulos de história da 

Bahia: Novos enfoques, novas abordagens. Salvador: Annablume, 2010. 322 p.   

 

- Capítulo mais pertinente ao tema do grupo: “O Senado da Câmara e a regulamentação do 

mercado local. 

● Analisa, os impactos e a forma com que ocorria a regulamentação realizada sobre os 

processos produtivos, comerciais e financeiros do período; 

 

● Percebe um rigoroso sistema estatal de legislação regulamentar: as posturas, que 

afirmariam as diferenças locais e dava prerrogativa aos Conselhos para que elaborassem 

suas próprias leis.  

 

Poder e representação: o legislativo da Bahia na segunda república, 1930 -1937 

Sampaio, Consuelo Novais. Poder e representação: o legislativo da Bahia na segunda 

república, 1930 -1937. Salvador: Assembléia Legislativa. Assesoria de Comunicação Social, 

1992. 271 p. tabs., il., grafs. ISBN 8571960569 

● Faz um estudo sistemático do processo político partidário baiano na segunda república. 

● Aborda composição social, produção legislativa e debates que ocorriam no legislativo 

baiano da época. 

● Apresenta tabelas e quadros que dizem respeito aos deputados estaduais do período. 

● Expõe, em gráficos, a economia baiana da segunda república. 

 

Polícia militar da Bahia em revista: 1974 a 1998 

Silva, Antônio Vital da. Polícia militar da Bahia em revista: 1974 a 1998, informações, 

análises, questionamentos e transformações. Salvador: Assembléia Legislativa da Bahia, 2010. 

632 p. ISBN 9788571961371. 

- Importante salientar pois pode vir a ser utilizado, afinal, aborda a estrutura, evoluções e 

mudanças na organização da polícia militar baiana. 

 

Memória do Legislativo Baiano: (1947-2004) 

Bahia. Assembléia Legislativa. Memória do Legislativo Baiano: (1947-2004). Salvador: 

ALBA, 2004. 341 p. ISBN 8571960712. Apresentação: Deputado Gaban. 



- Puramente referencial, pois contém apenas os nomes dos deputados estaduais, membros das 

mesas diretrizes e das comissões permanentes, de 1947 a 2004, abarcando aqueles do período 

constituinte. 
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RESUMO: As Constituições Estaduais recebem pouca atenção no cenário brasileiro em face 

de um federalismo questionado na sua abrangência e efetividade. Entretanto, é um material que 

deve ser mais pesquisado e bem compreendido, para que seja aplicado mais amplamente na 

prática forense e torne-se um efetivo instrumento de mudança social, alcançando sua finalidade. 

Partindo dessa concepção, adota-se a Constituição do Estado da Bahia como objeto do presente 

artigo, que objetiva destacar as principais especificidades da norma estadual em comparação à 

Constituição Federal, analisando as movimentações políticas e sociais que ocorreram durante a 

Assembleia Constituinte e eram divulgadas nos jornais. Além disso, pretende-se divulgar essas 

normas, a fim de que haja a busca da afirmação desses direitos pela coletividade. Os principais 

resultados são demonstrados no encontro de normas específicas para a realidade baiana e 

capítulos destinados exclusivamente a minorais sociais, que se justificam na intensa atuação de 

grupos organizados da sociedade civil no seu processo de elaboração legislativa.  

 

Palavras-chave: Constituição. Bahia. Federalismo. Imprensa.  

 

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2.  Noções fundamentais acerca do Poder Constituinte. 3. “O 

Registro da Imprensa”, a Assembleia Constituinte e uma amostra das especificidades da 

Constituição do Estado da Bahia de 1989. 4. Considerações finais. Referências. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O federalismo brasileiro é questionado na sua abrangência e efetividade, sendo as 

constituições dos estados-membros, por vezes, reduzidas a um mero mimetismo da 

Constituição Federal. Entretanto, são normas vigentes que possuem especificidades e podem 

ser mais amplamente utilizadas na prática forense, alcançando sua finalidade e tornando-se um 

efetivo instrumento de mudança social. 
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A ideia para estudo e elaboração do presente artigo nasceu da análise da Constituição 

do Estado da Bahia (1989) e consequente curiosidade sobre as movimentações políticas que 

permearam os debates na Assembleia Constituinte (1987 – 1989) e garantiram suas 

especificidades. Como o Estado da Bahia utilizou o Poder Constituinte Decorrente – derivado, 

limitado e condicionado – para elaborar uma constituição adaptada à realidade baiana? 

Para tal reflexão, imperiosa se apresenta a necessidade de análise do instituto do Poder 

Constituinte Decorrente, as limitações impostas aos estados-membros e como a Constituição 

do Estado da Bahia (1989) foi inserida nesse contexto. Metodologicamente, utiliza-se a revisão 

bibliográfica, sendo necessária a realização de buscas por materiais nas bibliotecas físicas dos 

Órgãos do Estado da Bahia, para os quais merecem destaque a Assembleia Legislativa do 

Estado e a Biblioteca Central da Bahia. Além das normas constitucionais, a coleção de recortes 

jornalísticos intitulada O Registro da Imprensa, voltada às publicações jornalísticas do período 

constituinte, foi essencial.  

Nesta senda, tendo em vista a escassez de pesquisas voltadas ao tema, objetiva-se a 

divulgação das especificidades da Constituição do Estado da Bahia (1989), a fim de que haja a 

busca da afirmação desses direitos pela coletividade. Além disso, também se propõe a ampliar 

o debate sobre os limites do Poder Constituinte Decorrente e a importância da atuação dos 

movimentos sociais na produção legislativa.  

  

2. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS ACERCA DO PODER CONSTITUINTE 

A teoria do Poder Constituinte possui sua origem atrelada à Revolução Francesa (1789), 

período em que foram superadas as concepções de origem divina do poder e ocorreu a 

proclamação de uma Assembleia Nacional Constituinte pelo Terceiro Estado (a Burguesia)4. 

Nesse contexto, Emmanuel Joseph Sieyès foi o responsável por teorizar sobre o Poder 

Constituinte. 

Segundo o conceito exposto por pelo pensador, esse poder, que cria a Constituição, é 

superior aos ordinariamente constituídos e possui como titular a nação5. Além disso, ele não 

encontra limites no direito positivo anterior, mas no direito natural, sendo ilimitado, 

 
4 Magalhães 
5 DIRLEY p. 215 



permanente, autônomo, incondicionado, pré-existente à nação e acima dela. Isto exposto, 

diferencia-se do poder constituído, que é limitado e condicionado 

Modernamente, Canotilho aponta que a titularidade do poder constituinte não pertence 

à nação, e sim ao povo, que deve ser concebido como uma pluralidade de forças culturais, 

sociais e políticas. Essas forças são essenciais na formação de opiniões e vontades da população 

em momentos constituintes, sendo exemplificadas pelas igrejas, partidos políticos, imprensa e 

personalidades. 6. No mesmo raciocínio, “Poder Constituinte é o poder que cabe ao povo de 

dar-se uma constituição” (SILVA, p. 67).  

De acordo com a doutrina majoritária, o poder constituinte divide-se entre originário e 

derivado. O originário é um poder político supremo, responsável por criar a Constituição. No 

entendimento de Burdeau, ele é inicial, porque inaugura uma nova ordem jurídica, rompendo 

com a anterior; é autônomo, porque sua estruturação será determinada por quem exerce o poder 

constituinte originário. Além disso, é ilimitado, porque não sofre qualquer limitação prévia do 

Direito, incondicionado e permanente.7 Sobre a característica da ilimitação, entende-se que essa 

está ultrapassada, considerando que há princípios preexistentes à criação da Constituição.  

O Poder Constituinte Derivado é regrado, condicionado e limitado.8  Esse poder possui 

duas variações, o reformador e o decorrente. O reformador traduz-se em uma competência para 

a produção de normas constitucionais derivadas, na sendo a alteração do texto da Constituição. 

Segundo leciona José Afonso da Silva, esse poder comporta limitações formais, temporais, 

circunstanciais e materiais. Em síntese, ele manifesta-se por meio das Emendas à Constituição. 

Enquanto o poder constituinte derivado decorrente possui, como finalidades, a 

estruturação ou modificação das constituições dos Estados-membros. Como explana FERRAZ 

(2007), seria impensável um Estado Federal sem a atribuição de uma parcela de poder 

autônomo aos Estados-membros, visto que uma Constituição com poderes totais a um único 

nível de descentralização política desvirtuaria por completo a noção de Estado Federal. 

No que concerne ao exercício do poder constituinte decorrente, BULOS (2015) 

vislumbra um exercício normal e outro anômalo deste. O normal ocorre por convenção, 

assembleia ou plebiscito, prevalecendo um ato coletivo de vontade. Por outro lado, o exercício 

 
6 LENZA CANOTILHO P. 193 
7 DIRLEY BURDEAU P. 221 
8 SILVA P. 231 



anômalo se expressa pela outorga, ou seja, um ato unilateral da vontade, sem participação 

popular direta. 

Sobre o poder constituinte decorrente, não é contraditório que o art. 1º da Constituição 

Federal defina que a organização federativa do país é formada pela união indissolúvel dos 

Estados, Municípios e Distrito Federal, e que o art. 25, CF/88, demonstre a capacidade de auto-

organização dos estados-membros, considerando que eles se organizam e regem-se pelas 

constituições e leis que adotarem. Além disso, os artigos 27, 28 e 125 da CF/88 manifestam a 

capacidade de autogoverno dos Estados, enquanto os artigos 18, 25, 26 e 27 demonstram o 

poder de autoadministração.  

Evidentemente, a Constituição Estadual é o primeiro e mais importante elemento 

caracterizador da autonomia estadual.9. Contudo, tendo em vista que os poderes de auto-

organização, autoadministração e autogoverno dos estados-membros são limitados e 

condicionados ao texto da Constituição Federal, insta discorrer, brevemente, sobre essas 

limitações.  

 

3. “O REGISTRO DA IMPRENSA”, A ASSEMBLEIA CONSTITUINTE E UMA 

AMOSTRA DAS ESPECIFICIDADES DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA 

DE 1989 

Acerca da Constituição do Estado da Bahia e os registros encontrados nos volumes de 

O Registro da Imprensa, é razoável iniciar com o trecho de uma matéria publicada no Jornal da 

Bahia, em 12 de junho de 1987:  

AL debate poder do Estado 

[...] O presidente da Pró-Constituinte, deputado Luís Leal, defende a tese de que a nova 

Constituição Federal deva assegurar poderes para que os Estados legislem com maior 

independência, não se restringindo a adaptar a Constituição estadual aos limites da 

Constituição federal.10 

A comissão Pró-Constituinte citada foi responsável por elaborar a proposta da 

Constituição estadual e acompanhar os trabalhos de elaboração da Constituição Federal. 

 
9 FERRAZ, p. 15 
10 revista 



Vislumbra-se uma veemente singularidade, havendo capítulos exclusivos e aplicáveis 

na defesa pelos direitos das populações às quais fazem referência. Tais particularidades são 

confirmadas quando se evidencia uma forte presença dos agentes sociais no cenário dos debates 

em torno da Constituição de 1989. Sendo assim, mulheres, negros, indígenas, idosos e 

deficientes teriam capítulos destinados a assegurar não somente direitos próprios, que iriam 

muito além daqueles garantidos pela Constituição Federal de 1988, como a identificação social 

própria, representativa e simbólica desses grupos. 

No entendimento de JÚNIOR (1999, p. 178), os princípios fundamentais são imanentes 

à essência constitucional baiana, de modo que as emendas que busquem suprimir tais princípios 

serão necessariamente inconstitucionais. 

Partindo-se da específica observação dos cinco artigos no Capitulo XXIII da 

Constituição do Estado da Bahia, dedicados à população negra, nota-se a importância das 

Constituições Estaduais para o reconhecimento das especificidades regionais. Isso é constatado 

uma vez que a grandiosidade e multiplicidade cultural do país não permitem que sejam 

confeccionadas normas federais perfeitamente adaptadas para a realidade específica de um 

Estado, como o da Bahia.  

O próprio artigo 289 da Constituição Estadual (x) elucida tal perspectiva, na medida em 

que determina uma cota racial publicitária, tendo intencionado assegurar a inclusão de uma 

pessoa da raça negra em todas as publicidades estaduais veiculadas com a atuação de mais de 

duas pessoas.  

De outro modo, destaca-se ainda a possibilidade que o texto constitucional baiano 

revelava, da criação de uma espécie de direito fundamental aos serviços públicos básicos, como 

água esgoto e energia elétrica, trazido a partir do artigo 4º, inciso VI, que garantia, quando na 

promulgação da Constituição baiana, sem possibilidade de limitação, o fornecimento de tais 

serviços a todos que comprovassem a absoluta incapacidade de pagamento. 

Ademais, era preponderante, notório e público, entre os deputados constituintes, a 

vontade de criar uma Constituição aplicável e ampla, de caráter fortemente social, ainda que 

relativamente progressista, tendo permitido a participação e o lobby de setores que tipicamente 

não teriam voz presente, caso não lhes fosse oportunizada a promulgação de uma Constituição 

regional. 



A partir do pesquisado constata-se, até o momento, que a Constituição do Estado da 

Bahia, de 1989, é de veemente singularidade, não só em relação à Constituição Federal de 1988, 

como em relação às demais Constituições Estaduais, possuindo capítulos exclusivos e 

utilizáveis na defesa pelos direitos das populações às quais fazem referência. 

Tais particularidades são confirmadas quando, a partir do investigado em publicações 

de periódicos catalogados pela Assembleia Legislativa do Estado, datados de 1987 a 1989, 

evidencia-se uma forte presença dos agentes sociais no cenário dos debates em torno da 

Constituição de 1989. 

Sendo assim, mulheres, negros, indígenas, idosos, e deficientes teriam capítulos 

específicos, e individualizados, destinados a assegurar não somente direitos próprios, que iriam 

muito além daqueles garantidos pela Constituição Federal de 1988, como a identificação social 

própria, representativa e simbólica desses grupos, tendo em vista o valor das Constituições, 

ainda que Estaduais, no Estado Democrático de Direito. 

Partindo-se da específica observação dos cinco artigos no Capitulo XXIII da 

Constituição do Estado da Bahia de 1989, dedicados à população negra, nota-se a importância 

das Constituições Estaduais para o reconhecimento das especificidades regionais. Isso é 

constatado uma vez que a grandiosidade e multiplicidade cultural do país, não permitem que 

sejam confeccionadas normas federais perfeitamente adaptadas para a realidade específica de 

um Estado, como o da Bahia, em que a porcentagem da população negra, em 2018, era de 

88,1%(x), frente aos 55,8% de negros no Brasil(x).  

O próprio artigo 289 da Constituição Estadual (x) elucida tal perspectiva, na medida em 

que determina uma cota racial publicitária, tendo intencionado assegurar a inclusão de uma 

pessoa da raça negra em todas as publicidades estaduais veiculadas com a atuação de mais de 

duas pessoas.  

De outro modo, destaca-se ainda a possibilidade que o texto constitucional baiano 

revelava, da criação de uma espécie de Direito fundamental aos serviços públicos básicos, como 

água esgoto e energia elétrica, trazido a partir do artigo 4º, inciso VI, que garantia, quando na 

promulgação da Constituição baiana, sem possibilidade de limitação, o fornecimento de tais 

serviços a todos que comprovassem a absoluta incapacidade de pagamento(x). 

Porém, a publicação da Emenda Constitucional n° 11 de 1999, deu nova redação ao 

referido artigo, ao passo em que limitou sua plena aplicação, quando instituiu a necessidade de 



regulação legal para a comprovação da incapacidade de pagamento, o que, nos mais de 20 anos 

que passaram desde tal alteração, nunca ocorreu. 

Assim, quanto a essa norma constitucional estadual, que não se faz presente na 

Constituição Federal, nota-se uma patente peculiaridade, de incontestável valor social, que foi 

pormenorizada e tornada ineficaz, tão somente pela vontade do legislador baiano. 

Ademais, era preponderante, notório e público, entre os deputados constituintes, a 

vontade de criar uma Constituição aplicável e ampla, de caráter fortemente social, ainda que 

relativamente progressista, tendo permitido a participação e o lobby de setores que tipicamente 

não teriam voz presente, caso não lhes fosse oportunizada a promulgação de uma Constituição 

regional. 

  Por fim, a partir das análises realizadas, observa-se que a Constituição do Estado da 

Bahia possui elementos que a tornam ainda mais progressista e social que a própria Constituição 

Federal de 88, possuindo artigos que falam especificamente sobre a Mulher e o Negro, por 

exemplo.  

Concernente a isso, ao investigar matérias sobre a Assembleia Constituinte do Estado, 

que foram publicadas em jornais como o A Tarde, Correio da Bahia, Tribuna da Bahia e Diário 

Oficial – no período supracitado – percebe-se que houve forte influência do movimento negro 

durante a elaboração da constituição baiana, assim como a constante presença de movimentos 

feministas na Assembleia Legislativa da Bahia.                                                                        

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por tratar-se de um tema muito pouco estudado – a Constituição do Estado da Bahia – 

é escassa a quantidade de artigos ou livros publicados que discorrem especificamente sobre ele, 

o que reforça a importância da presente pesquisa. Essa dificuldade de obtenção concreta de 

materiais relacionados ao tema observa-se uma vez que, tipicamente, os estudos da Constituição 

Estadual restringem-se à observação superficial de artigos próprios à organização dos poderes, 

com intuitos meramente regimentais. 

No dia 16 de julho de 1989, em publicação realizada pelo jornal Correio da Bahia, o 

então Deputado Estadual, Edvaldo Lucas, tornava pública a suposta preocupação e o objetivo 



dos constituintes, afirmando que ao povo baiano não importa se a futura Constituição do 

Estado seja curta ou comprida. O povo quer é que ela seja cumprida (REGISTRO DA 

IMPRENSA, 1989, p. 594). 

Porém, 30 anos após a promulgação da Constituição do Estado da Bahia, essa 

preocupação parece distante, e a realidade apresenta um vazio no entendimento e na 

aplicabilidade das normas constitucionais estaduais. Assim sendo, os 291 artigos da 

Constituição Estadual de 1989, até então, representam um mero instrumento formal, de 

efetividade adequada, tão somente, à competência legislativa suplementar complementar, 

regulando normas gerais e adaptando-as à dimensão do poder regional, em detrimento do uso 

da competência legislativa remanescente, assegurada pelo artigo 25, §1º da Constituição 

Federal de 1988. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e sua visão neoconstitucionalista 

e descentralizadora, foi possível o respeito às especificidades regionais, além da ampliação do 

olhar estatal e particular sobre os direitos fundamentais, notável através das manifestas 

esperanças dos Deputados Constituintes e das normas identificadas através dessa pesquisa.  

Todavia, não houve, até então, garantia jurídica ou pública de aplicação dos seus 

institutos, sobretudo aqueles ligados a direitos sociais. Portanto, a divulgação do presente 

estudo é essencial para viabilizar pesquisas, ainda mais concretas e específicas, a respeito das 

normas singulares, e potencialmente benéficas, que foram localizadas na Constituição do 

Estado da Bahia de 1989, que podem ser descobertas nas demais Constituições Estaduais e 

realizadas em outros países. 

Desse modo, partindo de uma pesquisa geral, buscamos a criação de alicerces para, 

progressivamente, findar qualquer ideal de relativização de Direitos garantidos, como 

reiteradamente tem acontecido nos últimos tempos da vivência política nacional e internacional.  
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AS SINGULARIDADES DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA: 

UMA BUSCA PELA AUTONOMIA? 
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INTRODUÇÃO 

 

As Constituições Estaduais recebem pouca atenção no cenário brasileiro, em face a um 

federalismo questionado na sua abrangência e efetividade. O senso comum induz ao 

pensamento de que as mesmas são reduzidas a um mimetismo da Constituição Federal, não 

sendo estudadas e utilizadas de maneira satisfatória, restando pouca eficácia a elas. 

Entretanto, é um material que deve ser mais pesquisado e bem compreendido, para que seja 

aplicado mais amplamente na prática forense e torne-se um efetivo instrumento de mudança 

social, alcançando sua finalidade. 

Partindo dessa concepção, adota-se a Constituição do Estado da Bahia, que completa 

trinta anos em 2019, como objeto do presente artigo. Apesar de estar atingindo três décadas de 

vigência, suas normas são pouco conhecidas, não apenas pela população, mas também pelos 

profissionais do Direito, que terminam por desvalorizarem essa legislação. Sendo assim, é 

essencial a análise da constituição baiana, destacando as singularidades que a diferenciam da 

norma federal. 

O presente artigo é oriundo de um Grupo de Pesquisa[4], e se propõe a realizar uma 

pesquisa histórica e comparativa, com o intuito de destacar as principais especificidades da 

norma estadual em comparação à Constituição Federal. Dessa forma, o problema da pesquisa 

desenvolvida é: “qual ou quais as razões pelas quais se pode afirmar que a Constituição do 

Estado da Bahia tem variadas interligações com a Federal Brasileira de 1988?”. Além disso, 

busca-se compreender os fundamentos dessas normas singulares, analisando as 
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movimentações políticas e sociais que ocorreram durante a Assembleia Constituinte e eram 

divulgadas na imprensa, sobretudo nos periódicos datados de 1987 a 1989. 

Nesta senda, tendo em vista a escassez de pesquisas voltadas ao tema, bem como a 

quase inexistente aplicação concreta dos preceitos contidos na Constituição Estadual da 

Bahia, de 1989, também objetiva-se construir um material de base, utilizável como fonte, 

tanto para estudos posteriores, quanto para viabilizar e fomentar a aplicação prática dos 

preceitos constitucionais baianos na sistemática jurídica estadual. 

Sendo assim, tornou-se necessária a constante realização de buscas por materiais nas 

bibliotecas físicas dos Órgãos do Estado da Bahia, para os quais merecem destaque a 

Assembleia Legislativa do Estado e Biblioteca Central da Bahia, locais em que foram 

constatadas obras raras que foram, e continuarão sendo, usadas para a elaboração do artigo. 

O presente estudo utiliza-se do método histórico-comparativo para a compreensão da 

Constituição do Estado da Bahia, afinal, o direito será eternamente um movimento 

progressivo de transformação (IHERING, 2009, p. 28). Sendo assim, é indiscutivelmente 

relevante a observância das movimentações sociais e políticas no momento da Assembleia 

Constituinte do Estado para entender as justificativas e finalidades dos artigos destacados na 

pesquisa. 

Por fim, a partir das análises realizadas, observa-se que a Constituição do Estado da 

Bahia possui elementos que a tornam ainda mais progressista e social que a própria 

Constituição Federal de 88, possuindo artigos que falam especificamente sobre a Mulher e o 

Negro, por exemplo. Concernente a isso, ao investigar matérias sobre a Assembleia 

Constituinte do Estado, que foram publicadas em jornais como o A Tarde, Correio da Bahia, 

Tribuna da Bahia e Diário Oficial – no período supracitado – percebe-se que houve forte 

influência do movimento negro durante a elaboração da constituição baiana, assim como a 

constante presença de movimentos feministas na Assembleia Legislativa da Bahia. 

 
METODOLOGIA 

 
 

A pesquisa foi realizada a partir de uma análise comparativa das Constituições, tendo 

por base, principalmente, a Constituição Federal de 1988 e sua relação com a Constituição do 

Estado da Bahia de 1989. Em complemento a tais perspectivas e resultados encontrados no 

primeiro momento de pesquisa comparativa, procede-se a uma análise dos discursos, temas e 



 

acontecimentos, quando na vigência da Assembleia Constituinte baiana, através de periódicos 

lançados à época. 

Através da metodologia de revisão bibliográfica, foi realizado um prévio estudo de 

publicações relacionadas à temática do federalismo e do poder constituinte decorrente, bem 

como daqueles ligados à evolução das Constituições Estaduais e suas limitações materiais 

frente às normas advindas do legislativo federal, tendo foco naqueles que têm a Constituição 

da Bahia como objeto principal. 

Além disso, empregou-se o método histórico-comparativo para examinar a dinâmica 

político-legislativa com a mobilização social que possibilitaram as singularidades observadas 

na presente pesquisa. Os principais materiais utilizados foram os volumes de Registro de 

Imprensa, disponibilizados na Biblioteca da Assembleia do Estado da Bahia. Através deles, 

tornou-se possível o alcance das matérias acerca da constituinte, publicadas nos principais 

jornais do estado. 

 
DESENVOLVIMENTO 

 
 

A fim de estudar sobre o poder constituinte e seus detalhes, utiliza-se como marco 

teórico a obra Poder Constituinte e Poder Popular - Estudos sobre a Constituição de José 

Afonso da Silva. O livro mostra-se importante para dialogar sobre temas que permeiam a 

pesquisa, como a relação político-legislativa com a sociedade na elaboração da Constituição e 

reflexões sobre a eficácia do texto normativo. 

Por tratar-se de um tema muito pouco estudado – a Constituição do Estado da Bahia – 

é escassa a quantidade de artigos ou livros publicados que discorrem especificamente sobre 

ele, o que reforça a importância da presente pesquisa. Essa dificuldade de obtenção concreta 

de materiais relacionados ao tema observa-se uma vez que, tipicamente, os estudos da 

Constituição Estadual restringem-se à observação superficial de artigos próprios à 

organização dos poderes, com intuitos meramente regimentais. 

Sendo assim, o não tão vasto, mas significante, catálogo de obras presentes na 

Biblioteca do Estado da Bahia, foi de grande proveito para a presente pesquisa. Por exemplo, 

utiliza-se a obra de José Amando Salles Mascarenhas Junior, intitulada Limites Materiais 

Implícitos da Reforma Constitucional Baiana, da qual se retirou que os princípios 

fundamentais são imanentes à essência constitucional baiana (JÚNIOR, 1999, p. 178), de 



 

modo que as emendas que busquem suprimir tais princípios serão necessariamente 

inconstitucionais. 

Além dessa, outra obra que representou grande avanço para a concretização da 

pesquisa foi a coleção de recortes jornalísticos intitulada O Registro da Imprensa, voltada às 

publicações do período constituinte. Nela, restam demonstradas as esperanças e as relações 

dos Deputados Constituintes, dos agentes sociais, e da sociedade como um todo, frente à 

aspirada Constituição baiana de 1989. 

Sendo assim o decorrer da pesquisa pautou-se na observação de que existem 

diferenças marcantes entre as Constituições Estadual e Federal, principalmente no trato dos 

direitos sociais e na razão delas serem marcantes, a partir das observações noticiadas pela 

imprensa acerca do período constituinte da Bahia. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

A partir do pesquisado, constata-se que a Constituição do Estado da Bahia é de 

veemente singularidade, possuindo capítulos exclusivos e aplicáveis na defesa pelos direitos 

das populações às quais fazem referência. Tais particularidades são confirmadas quando se 

evidencia uma forte presença dos agentes sociais no cenário dos debates em torno da 

Constituição de 1989. Sendo assim, mulheres, negros, indígenas, idosos e deficientes teriam 

capítulos destinados a assegurar não somente direitos próprios, que iriam muito além daqueles 

garantidos pela Constituição Federal de 1988, como a identificação social própria, 

representativa e simbólica desses grupos. 

Partindo-se da específica observação dos cinco artigos no Capitulo XXIII da 

Constituição do Estado da Bahia, dedicados à população negra, nota-se a importância das 

Constituições Estaduais para o reconhecimento das especificidades regionais. Isso é 

constatado uma vez que a grandiosidade e multiplicidade cultural do país não permitem que 

sejam confeccionadas normas federais perfeitamente adaptadas para a realidade específica de 

um Estado, como o da Bahia. 

O próprio artigo 289 da Constituição Estadual elucida tal perspectiva, na medida em 

que determina uma cota racial publicitária, tendo intencionado assegurar a inclusão de uma 

pessoa da raça negra em todas as publicidades estaduais veiculadas com a atuação de mais de 

duas pessoas. 



 

De outro modo, destaca-se ainda a possibilidade que o texto constitucional baiano 

revelava, da criação de uma espécie de direito fundamental aos serviços públicos básicos, 

como água esgoto e energia elétrica, trazido a partir do artigo 4º, inciso VI, que garantia, 

quando na promulgação da Constituição baiana, sem possibilidade de limitação, o 

fornecimento de tais serviços a todos que comprovassem a absoluta incapacidade de 

pagamento. 

Ademais, era preponderante, notório e público, entre os deputados constituintes, a 

vontade de criar uma Constituição aplicável e ampla, de caráter fortemente social, ainda que 

relativamente progressista, tendo permitido a participação e o lobby de setores que 

tipicamente não teriam voz presente, caso não lhes fosse oportunizada a promulgação de uma 

Constituição regional. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

No dia 16 de julho de 1989, em publicação realizada pelo jornal Correio da Bahia, o 

então Deputado Estadual, Edvaldo Lucas, tornava pública a suposta preocupação e o objetivo 

dos constituintes, afirmando que ao povo baiano não importa se a futura Constituição do 

Estado seja curta ou comprida. O povo quer é que ela seja cumprida (REGISTRO DA 

IMPRENSA, 1989, p. 594). 

Porém, 30 anos após a promulgação da Constituição do Estado da Bahia, essa 

preocupação parece distante, e a realidade apresenta um vazio no entendimento e na 

aplicabilidade das normas constitucionais estaduais. Assim sendo, os 291 artigos da 

Constituição Estadual de 1989, até então, representam um mero instrumento formal, de 

efetividade adequada, tão somente, à competência legislativa suplementar complementar, 

regulando normas gerais e adaptando-as à dimensão do poder regional, em detrimento do uso 

da competência legislativa remanescente, assegurada pelo artigo 25, §1º da Constituição 

Federal de 1988. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e sua visão neoconstitucionalista 

e descentralizadora foi possível o respeito às especificidades regionais, além da ampliação do 

olhar estatal e particular sobre os direitos fundamentais, notável através das manifestas 

esperanças dos Deputados Constituintes e das normas identificadas através dessa pesquisa. 



 

Além disso, ressalta-se a importância da atuação de setores da sociedade no processo 

legislativo, a fim de que afirmem seus direitos. 

Todavia, não houve, até então, garantia jurídica ou pública de aplicação dos seus 

institutos, sobretudo aqueles ligados a direitos sociais. Portanto, a divulgação do presente 

estudo é essencial para viabilizar pesquisas, ainda mais concretas e específicas, a respeito das 

normas singulares, e potencialmente benéficas, que foram localizadas na Constituição do 

Estado da Bahia de 1989, que podem ser descobertas nas demais Constituições Estaduais e 

realizadas em outros países. 

Desse modo, partindo de uma pesquisa geral, buscamos a criação de alicerces para, 

progressivamente, findar qualquer ideal de relativização de Direitos garantidos, como 

reiteradamente tem acontecido nos últimos tempos da vivência política nacional e 

internacional. 
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