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'"'Como proclama pacífica doutri
na'o PODER CONSTITUINTE po-
de^^er ORIGINÁRIO ou INSTI-
TUtDO. 

O PODER CONSTITUINTE 
ORIGINÁRIO se apresenta no mo-
rnento de formação do Estado, como 
também poderá manifestar-se nos 
niaittentos em que se tome necessá-
ria>a reordenação jurídica e política 
fupdfimental do Estado. 

; .rO, P.OI?,E;fi. CONSTITIJINTE 
Il^^ltVWÕ repousa, normalmen
te,'sobre os órgãos legislativos exis
tentes nos quadros traçados pela 
C<mé(mi'ç«â'k ^dèl''bb)imddoT os 
mdTíHámèníós constitucionais, révi-
sàrúu emendar a Lei Maior. 

'• Quer um, quer o outro, reside es-
sèiveialmente, no POVO, ou seja, no 
cbnjunto de cidadãos ativos da Na-
fâ».'i Contudo, o PODER CONSTI
TUINTE pode ser delegado e, geral-
rnente, o é. Embora seja o POVO o 
siuiitular, ele o delega, por via de 
eleição, a Assembléias especiais in-
cUnipidas da elaboração do texto 
constitucional, NOS CASOS ORIGI-
NÁ^RIOS; ou atua, por intermédio 
dd Constituição existente, que confe
re vlòderes aos representantes ordi-
nános, nos CASOS INSTITUÍDOS. 
$vi:''^ambos os casos, porém, há a 
aceitação, nos países democráticos, 
do'íhtema representativo, o que, via 
desregra, faz dispensar o referen-
duWoM plebiscito posterior à elabo-
rapGO do texto. A aprovação popular 
s,^ dá, tacitamente, pela consagra-
çãotformal daquilo que foi elabora
do'^los representantes do Povo. 

ntA realidade brasileira atual, 
porem, é bem outra. A Revolução de 
Í&64, vitoriosa, criou uma concepção 
ti^c^mutativa do Poder Constituin
te e investiu a chefia do movimento 
rifyplucionário no referido poder, 
bem como no poder reformador. O 
Pr)èdmbulo do Ato Institucional n° 1 
deixa evidente a adoção dessa "Teo-
rfa')3a Investidura". 
•i --^ i) Ato Institucional n" 2, de outu-
bfo de 1965, reforçou essa tese, quan-
dOrAcresceu ao Poder Constituinte o 
puder de elaboração de Atos Com-
plementares, enfeixando ambos nas 
rnãàs do Executivo Revolucionário: -
aissiintos consti tucionais = Atos 
líjiSfitucionais e a legislação consti-
tueíònal subsidiária = Atos Com-
plementares. 

—O aparelho constitucional foi 
tíransformado em instrumento de 
contenção, em detrimento da liber-
a,ade política. Criou-se uma CONS-
TITUIÇÃO-MITO, que se modifica 
defj^ordo com os interesses e, até 
fíimjno, em função da personalida-

mt "^^f^ do Executivo Revolucio-

nário, tendo, porém, como aspecto 
fundamental, A FALTA DE LI
BERDADE. 

Em 1968, foi dado um golpe no 
golpe de 1964 (Ato Complementar n° 
38, de 13 de Dezembro de 1968). Foi 
decretado o recesso do Congresso Na
cional e a vigente Emenda Constitu
cional (com algumas alterações pos
teriores) foi elaborada pelo Executi
vo Revolucionário investido nos po-
deres constituinte e reformador. ^ 

Evidente que tudo isto tomou 
difícil o retomo à democracia e á 
liberdade. Hoje, quando começa ase--
delinear essa possibilidade, há que- -, 
se devolver ao POVO a titularidade 
do Poder Constituinte, como medida 
preliminar. Afastada, portanto, a 
possibilidade de se revisara Consti
tuição através do Poder Constituinte 
Instituído, uma vez que não se pode
rá aceitar, -por exemplo, SENADO
RES BIÔNICOS como representan
tes do povo para exercer o Poder 
Constituinte. 

É evidente que o poder que aca
bou por nos ser imposto nos termos 
da Revolução de 1964, apresenta es
te e muitos outros inconvenientes in
superáveis, que obstaculizam o re
tomo às bases democráticas. 

Inevitavelmente, diante do qua
dro que ficou delineado pela Revo
lução de 1964, toda a estrutura jurí
dica, política e social terá de ser 
substituída ou reformulada. Para 
tanto, só resta a nós, brasileiros, a 
alternativa de EXIGIR a eleição de 
uma Assembléia Constituinte, esco
lhida livremente pelo POVO, para 
elaborar o novo texto constitucional. 

Que Deus inspire o povo brasi
leiro nesse momento crucial. Que 
saibamos eleger nossos constituintes 
e que eles sejam capazes de buscar o 
caminho da união em tomo da cria
ção e da defesa de instituições polí
ticas, jurídicas e sociais verdadeira
mente brasileiras e adaptadas ás 
exigências do moderno Estado Fede
ral. Que sejam encontrados os meios 
que nos permitam viver em nosso 
país, dentro da ordem e do progres
so. Que consigamos buscar um de
senvolvimento nacional sem fome, e, 
essencialmente, dentro de um clima 
de liberdade. 

Que a nova Constituição nos le
ve à JUSTIÇA SOCIAL COM DE-
SEN VOL VIMENTO NA CIONAL, 
SUBSTITUINDO A ATUAL, QUE 
PRETENDE CONDUZIR AO DE
SENVOLVIMENTO NACIONAL 
SEM JUSTIÇA SOCIAL. 
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