
I Por uma Constituição 
de verdade 
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Numa reunião de juizes gaúchos, 

em curso de aperfeiçoamento promovi
do pela Escola Superior da Magistratu
ra, o ministro Oscar Corrêa, do Supre-; 
mo Tribunal Federal, conforme o noti
ciado por esta folha (28.5.85), disse que 
"para as alterações pretendidas ná 
Constituição não é necessária a convo
cação da Assembléia Nacional Constl-: 
tuinte", pois — salientou —, "com exce
ção das mudanças do regime federativo 
e republicano e eventualmente algu
mas outras poucas questões passíveis 
de discussflo, como a introdução do sis
tema parlamentarista de governo, tudo 
na Constituição pode ser alterado me
diante emendas". » , 

Ficamos diante de tuna nova desco
berta da pólvora. Para um auditório 
composto de magistrados, o ilustre mi
nistro nada apresentou de novidade. 
Todos ali, por certo, sabiam que as 
Constituições podem ser alteradas pe
los Congressos nacionais, em qualquer 
país de regime democrático. Na verda
de, qualquer bacharel em Direito sabe 
disso. 

Aludiu o ministro Oscar Corrêa, no 
que diz respeito ao Brasil, a uma Cons
tituição escrita e a que vigora na práti
ca, concluindo, destarte, que o Pais tem 
duas Constituições — a escrita e a que 
vigora na prática. 

Equívoco dó ilustre magistrado. O 
Brasil, na verdade, nie tem uma Consti
tuição, quer escrita e multo menos prá
tica, figura inexistente nó campo jurídi
co. O documento que vige entre nós 
com o nome de Constituição—imposto 
ao País por uma junta Militar — não 
passa de uma emenda a outro docu
mento cognominado de Constituição, 
mas que também, por sua vez, não é (óu 
não foi) uma Constituição, pois não foi 
preparada, votada e promulgada por* 
uma Assembléia Constituinte especial
mente eleita para elaborá-la pelos legí
timos representantes do povo. Assim, 
se o atual Congresso Nacional porven
tura resolvesse emendar o documento 
vigente, chamado de Constituição, 
emendaria uma emenda a um docu
mento que nada tem de Constituição. E 
essas emendas, de maneira alguma, po
deriam (ou poderão, se se efetivar) ser 
denominadas de "emendas constitucio
nais". Serão, na melhor das hipóteses, 
remendos a um rerhehdão com a imen
sa pretensão de ser um docúmento-
-base da nossa democracia e imposto 
por uma junta militar ditatorial... 

Alguns juristas consentem em de- * 
nominar as "Constituições" outorgadas 
por um soberano, ,um ditador (Já tive
mos uma, a de 1937) òu por uma junta 
revolucionária (como a vigente) de Car
tas Constitucionais. Outros estão con
vencidos que o poder constituinte por 
excelência é a revolução (é bom lem
brar que revolução não significa, neces
sariamente, movimento armado, mor
tes, prisões, perseguições etc; mas tam
bém mudanças profundas, radicais até, 
objetivando, naturalmente, o bem do 
"povo e do país). Contudo, neste caso, a 
Constituição há que resultar, agora ne
cessariamente, dê uma Assembléia Na
cional Constituinte, cujos membros de
vem ser1 eleitos especialmente para a 
missão de elabórá-la, votá-la e promul
gá-la. Nada mais natural que assim se
ja, pois as necessidades do povo, ao que 
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ní?sl ensina James Hadfleld, determi
nam os programas dos governos-cti 
Constituição outra coisa rião é senão as 
vigas mestras de qualquer programa de 
governo. -- . - • . - . ~—— 

Elaborar, votar e promulga*' a 
Constituição de um país é direito exclu
sivo do povo representado numa As
sembléia Nacional Constituinte. Poste
riormente, os deputados federais £'réjs 
senadores, isto é, o Congresso Nacional, 
poderão emendâ-la, visando apèrièt-
çoá-la, ou atualizá-la, mediante obser
vação de certas regras que a própria 
Constituição fixará, pois o processóícíe 
suà revisão efetivamente exige acen
tuados cuidados para evitar os casüls-
mos tão comuns e freqüentes nasfter-
lengàs políticas^ :~z 

Em trabalho anterior, inserido°nes-
ta folha (15.3.83), assinalamos que;o 
Brasil já teve seis Constituições antes 
da atual Emenda Constitucional ri" 1, 
de 17 de outubro de 1969, a sabeFTà 
"Constituição" de 25 de março de 1824, 
outorgada por D. Pedro t depois da.dfe-
solução da Assembléia Constituinte de 
1823; a Constituição de 1891, promulga
da em 24 de fevereiro pela Constituinte 
Republicana; a Constituição de 4934, 
promulgada aos 16 de Julho pela'As
sembléia Constituinte instalada no ano 
anterior; a chamada "Constitulçâp^e 
1937, imposta ã Nação pela dltadura'»de 
Getúlio Vargas; e a Constituição de 
1946; promulgada pela terceira Consti
tuinte Republicana a 18 de setembrò.-A 
emendada e remendada "Constituição? 
de 1967 foi decretada pelo Congresso 
Nacional aos 24 de Janeiro. Recordasse 
que o Congresso Nacional foi convoca
do extraordinariamente pelo Ato Insti
tucional n° 4, de 7 de dezembro de ¥066, 
"para discuti, votar e promulgar o pro

jeto da nova Constituição no perteidò 
de 12 de dezembro de 1966 a 24 de janei
ro de 1967". E, no entanto, ò Congrésjj) 
não tinha poderes constituintes. Tives
se o governo revolucionário de então 
convocado uma Assembléia CoSfíft'-
tulnte para o mister e a Constitulçôo.de 
1967 estaria legitimada. • < 55?. 

Três, portanto, foram as Constitui
ções legitimamente democrátlcas^ha 
História do Brasil: as de 1891, 1934, e 
1946. As demais foram outorgadas) isto 
é, não passam de Cartas Constitucio
nais e não propriamente Constituições. 

Constituição, nunca é demais repe
tir, é o documento político que, no regi
me domocrático, é elaborado, votado e 
promulgado por uma assembléia eleita 
pelo povo e rio qual são estabelecidas as 
bases do regime político, a organizaÇâp 
dos poderes e as garantias fundamen
tais dos cidadãos e da ordem econômi
ca e social. É documento fundamental, 
elaborado pelo cidadão, pelo pbv:õ\ 
através dos seus legítfoos representan
tes livremente escolhidos e eleitos para 
uma Assembléia Constituinte, •*(«-
cialmehte eleita com este obietlvo.__. 

O que for feito fora dessas regras 
poderá ser tudo, até mesmo, comi é 
comum chamá-las, uma Carta Consti
tucional — mas não é üma Consti
tuição. • .,,. 

E pelo que o Brasil está clamando 
— Já faz algum tempo! — é por uma 
Constituição de verdade e não por uma 
Carta Constitucional ou papéis o l i l^ 
emendados e remendados, admitidos 
até, infelizmente, por certos magistra
dos integrantes das altas cortes detjus-
tiça do País. : ~ • *-"\*» . 
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