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Pela 5- vez, Brasil vive uma Constituinte 
Foram uma no Império e quatro na República, mas só três Assembleias cumpriram sua missão 

IA mobilização dos poderes constituintes originários para 
Ireestruturação do ordenamento jurídico-político do País, a 
(partir dá elaboração de uma nova Constituição, ocorre pela 
Iquarta vez na experiência republicana e pela quinta desde o 
llmpério. A monarquia constitucional inaugurada em 1894 

com a outorga da Constituição pelo Imperador D. Pedro seguiu-se a dissolução 
da Assembleia Nacional Constituinte, convocada em 3 de junho de 1822, daí por
que a rigor, somente três colegiados constituintes cumpriram a sua missão ao 
longo de toda a História do Brasil. 
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JOSEMAR DANTAS 
Da Editoria de Opinião 

O órgão constituinte que 
hoje se instala no âmbito do 
Poder Legislativo não é 
uma Assembleia Consti
tuinte clássica, mas resulta 
da atribuição de poderes à 
legislatura comum, na for
ma da emenda constitucio
nal patrocinada em 85 pelo 
presidente Sarney, para a 
confecção de um novo texto 
constitucional. Essa dife
renciação de natureza for
mal não oferece alterações 
práticas quanto aos resul
tados a serem buscados, 
apesar de conferir ao 
leglslador-constituinte me
nor legitimidade õo que se
ria o ideal, inclusive por
que um terço dos senadores 
procede da legislatura an
terior — quer dizer, não re
cebeu a delegação do poder 
originário. 

Ao mesmo tempo, pela 
primeira vez na crónica 
politica da Nação, os pode
res da soberania nacional 
são convocados em plena 
vigência de uma Constitui
ção, malgrado se possa 
considerá-la um instru
mento malsinado pelos res
quícios do autoritarismo. O 
rompimento da tradição e 
dos princípios dá ciência 
politica provavelmente não 
produzirá efeitos nocivos 
sobre a estabilidade insti
tucional do Pais. Mas é ine
gável que abre a possibili
dade de futuros governan
tes, regularmente eleitos e 
tutelados por uma Consti
tuição legitima e em vigor, 
tomarem a decisão de con
vocar a Assembleia Nacio
nal Constituinte como for
ma de contornar eventual 
crise politica ou institucio
nal. 

Segundo a maioria dos 
cientistas políticos e doutri-
nadores do Direito Consti
tucional, a Assembleia Na
cional Constituinte é o pró
prio povo no exercido de 
seus direitos soberanos. 
Nas antigas democracias 
greco-romanas o povo 
exercia dlretamente esses 
direitos, em reuniões públi
cas, para fixação das re
gras de comportamento da 
sociedade e dos limites de 
poder atribuídos ao Esta
do. Esse procedimento 
político é o quê vem a ser 
chamado de democracia 
direta, ainda hoje pratica
da em alguns cantões da 
Suiça e entre tribos primiti
vas de várias partes do 
mundo. 

Hoje, a explosão demo
gráfica inviabilizou a parti
cipação direta do povo na 
elaboração dos documen
tos fundamentais de orga
nização da sociedade politi

ca, da qual o Estado é a sua 
expressão acabada. A As
sembleia Nacional Consti
tuinte, tal qual a que se ins
tala hoje no Brasil, passou 
a ser composta por delega
dos eleitos pelo povo, atra
vés do sufrágio universal, 
direto e secreto, e com base 
em compromissos políticos 
assumidos em praça públi
ca. Sua função única e es
pecifica é elaborar uma no
va Constituição. 

Historicamente, a convo
cação da Assembleia Na
cional Constituinte, órgão 
supremo da vontade nacio
nal, ocorre como a única 
forma de reconstruir as 
instituições de uma nação, 
demolidas pela revolução 
vitoriosa ou pelo golpe de 
estado. Seus poderes não 
conhecem, pelo menos sob 
o ponto de vista teórico, li
mitações anteriores. E, de 
regra, a Assembleia tende 
a consagrar na Constitui
ção conquistas fundamen
tais em relação às bases 
sócio-político-jurídicas da 
ordem anterior derrubada. 
Pode-se dizer que é um po
der revolucionário, cuja 
capacidade de mudanças 
se revelou com maior pro
fundidade na Revolução 
Francesa, quando o absolu
tismo de direito divino 
(Luiz. XIV proclamara — 
"O Estado sou eu"), fulmi
nado pela mais violenta 
reação popular da História, 
cedeu lugar a um Estado 
democrático, fundado na 
tripartição dos poderes e 
em plenas garantias para o 
exercício dos direitos indi
viduais, sociais e políticos. 

Como já se disse, o órgão 
constituinte que hoje se ins
tala não possui o perfil de 
uma Assembleia Nacional 
Constituinte clássica. Não 
vem, portanto, para dar 
consequências institucio
nais a algum golpe de Esta
do ou revolução vitoriosa, 
mas para legar ao País a 
modernização de suas ins
tituições, a partir de uma 
nova Constituição, sob a 
inspiração dos valores de
mocráticos. 

A CONSTITUINTE 
NO BRASIL 

A primeira Assembleia 
Nacional Constituinte a ser 
convocada no Brasil deu-se 
no Império, durante o 
periodo regencial de D. Pe
dro. O decreto convocató
rio foi expedido pelo prínci
pe em 3 de junho de 18822 A 
Assembleia, segundo esse 
édito, deveria reunir-se a 
partir dé3 de maio de 1823, 
no prédio da Cadeia Velha, 
no Rio de Janeiro, com 90 
deputados constituintes. 

Todavia, a 12 de novem
bro de 1823, já posto na con

dição de Imperador do Bra
sil em consequência da pro
clamação da Independên
cia, em 7 de setembro de 
1822, D. Pedro dissolveu a 
Assembleia. O projeto 
constitucional, já arejado 
de alguns principlos clássi
cos do republicanismo, de
sagradou ao todo poderoso 
D. Pedro, figura estouvada 
e voluntariosa, audaciosa e 
inteligente, libertina mes
mo, apesar de modesta e 
bonachona. E que diminuía 
os poderes do Imperador, 
como a eliminação do cha
mado Poder Moderador, 
prerrogativa que lhe per
mitia dissolver a Câmara 
dos Deputados para resol
ver crises internas do regi
me. 

Malograda a tentativa de 
oferecer ao Pais uma es
trutura constitucional autó
noma, por meio da Assem
bleia Constituinte, como 
convinha à realidade cria
da com á Independência, 
D. Pedro organizou uma 
comissão de dez notáveis, 
no âmbito de um recém-
criado Conselho de Estado, 
e conferiu-lhe a prerrogati
va de redigir a Constitui-
ção. E s s a c o m i s s ã o 
instalou-se no dia 13 de no- "^eprojeto único. 

de Congresso Constituinte, 
seguramente porque deve
ria orientar-se com base 
em um anteprojeto de auto
ria do Executivo. Para re
digir esse anteprojeto, foi 
organizada uma comissão 

• de cinco membros distin
guidos por seus méritos re
publicanos, composta de 
Joaquim Saldanha Mari
nho — foi seu presidente — 
Américo Brasiliense de Al
meida Melo, António Luís 
dos Santos Werneck, Fran
cisco Rangel Pestana e Jo
sé António Pereira de Ma
galhães Castro. Houve di
vergências no grupo, do 
que resultou a apresenta
ção de dois esboços de 
Constituição. Posterior
mente, contudo, as posi
ções foram compostas e, 
assim, a Comissão ofere
ceu à deliberação do Con
gresso Constituinte, em 23 
de outubro de 1890, um an-

instalar-se (24 de fevereiro 
de 1891), o Congresso Cons
tituinte, presidido por Pru
dente de Moraes, promul
gou a Constituição da Re
pública dos Estados Unidos 
do Brasil, a primeira da 
gestão republicana. 

Essa Carta, por influên
cia principalmente de Ruy 
Barbosa, acolheu diversas 
instituições da Constituição 
norte-americana de 1787, 
entre as quais a República 
Federativa e o presidencia
lismo. A sua mais grave 
contratação foi proporcio
nar a hegemonia da União 
sabre os Estados federados 
e a hipertrofia do Poder 
Executivo. 

A CONSTITUINTE DE 

vembro de 1823, exatamen-
te 24 horas depois do decre
to de dissolução da Assem
bleia. Dela faziam parte, 
entre outros. Santo Amaro, 
Pereira da Cunha, J. J. Car
neiro, Nogueira da Gama e 
Silvério Mendonça. 

No dia 25 de março de 
1824, afinal, o Imperador 
outorgou a primeira Cons
tituição do Brasil. Como as 
demai s c o n s t i t u i ç õ e s 
latino-americanas, era o 
reflexo' de modelos estran
geiros. No caso, refletla o 
parlamentarismo franco-
britânico, com uma defor
mação substancial, carac
terizada pela hipertrofia do 
Poder Moderador, na linha 
do caudilhismo latino-
americano. Era a inaugu
ração oficial do autoritaris
mo no Brasil. 

Com o advento da Repú
blica e da Federação em 
1889, uma nova Assembleia 
Nacional Constituinte foi 
convocada, com prazo para 
reunir-se a partir de 15 de 
novembro de 1890. Rece
beu, porém, a designação 

No âmbito do Congresso 
Constituinte criou-se uma 
comissão de 21 membros, 
de modo que todos os Esta
dos da Federação ali esti
vessem representados. 
Coube a esse órgão ofere
cer parecer sobre o projeto 
encaminhado pelo Governo 
Provisório. Ruy Barbosa 
contribuiu com o seu gênlo 
jurídico e talento político 
para melhorar a proposi
ção. Três meses após 

A Primeira República 
foi uma experiência nasci
da da manifestação mili
tar, com o passeio cívico e 
marcial durante uma ma
drugada de 1889, numa con
vergência de vontades que 
uniu o clamor castrense à 
retórica incendiária de 
Ruy Barbosa e José do Pa
trocínio. Mas foi, sobretu
do, um sistema politico que 
degenerou na concentração 
dos poderes em mãos do 
presidente da República. 
Uma concentração que sê 
mostrou extremamente 
exacerbada em função do 
perfil psicológico do último 
presidente desse periodo, 
Washington Luis, persona
lidade intransigente e do

minante. Praticada nos 
máximos limites, a concep
ção presidencialista de en
tão exauriu-se e deu ensejo 
à renovação por meio da 
ação revolucionária. 

Elevado à chefia da Na
ção em consequência do 
movimento revolucionário 
de 1930, de caráter liberal e 
renovador, Getúlio Vargas 
demorou em cuidar da 
reinstitucionalizaçào do 
Pais. Só em 1932, a 14 de 
maio, expediu decreto con
vocando eleições para com
posição de uma Assem
bleia Nacional Constituin
te. No mesmo ato, designou 
uma comissão para elabo
rar um anteprojeto. 

Todavia, com a eclosão 
da Revolução Constitucio
nalista em São Paulo, Ge
túlio aguardou o desfecho 
da rebeldia, que malogrou, 
para então realizar nova 
convocação. Assim, só a Io 

de novembro de 1932 expe
diu novo decreto nesse sen
tido. A Comissão encarre
gada de redigir o antepro
jeto de Constituição, com
posta de 14 membros, esta
va assim constituída: Antu
nes Maciel (Presidente), 
José Américo de Almeida, 
Oswaldo Aranha, António 
Carlos, Agenor de Roure, 
João Mangabeira, Carlos 
Maximiliano, Prudente de 
Moraes, Artur Ribeiro, As
sis Brasil, Góis Monteiro, 
Oliveira Viana, Castro Nu
nes e Themistocles Bran
dão Cavalcanti. O órgão to
mou a designação de Co

missão Itamarati, numa 
referência ao Palácio do 
Itamarati, onde se reunia. 

A16 de julho de 1934 a no
va Constituição foi promul
gada pela Assembleia Na
cional Constituinte. A par 
de oferecer um regime 
politico consagrado mais 
firmemente à causa social, 
numa assimilação nitida 
das tendências da Consti
tuição alemã de Weimar 
(1919), a Carta de 34 man
teve as influências presi-
d e n c i a l i s t a s n o r t e -
americanas. Vigorou até 
1937, quando Getúlio Var
gas, embalado pela ruidosa 
marcha < do nacionalismo, 
populismo e trabalhismo 
descobriu no Plano Cohen 
(uma conspiração que ja
mais existiu > o pretexto pa
ra golpear as instituições e 
fundar o Estado Novo, de 
conteúdo fascista. 

Os ventos liberalizantes 
soprados do teatro de ope
rações da Segunda Guerra 
Mundial, com a derrota do 
nazi-fascismo, e a própria 
exaustão a que havia che
gado o poder discricionário 
levaram as Forças Arma
das a depor o presidente 
Vargas e colocar um ponto 
final no Estado Novo, no 
dia 29 de outubro de 1945. 
Assumiu, então, a Presi
dência da República o pre
sidente do Supremo Tribu
nal Federal, ministro José 
Linhares. 

Linhares convocou elei
ções gerais, inclusive para 
a Presidência da Repúbli
ca, em dois de dezembro de 
1945. O pleito deu-se Igual
mente para a composição 
de uma Assembleia Nacio
nal Constituinte. Instalada 
a 5 de fevereiro de 1946, a 
Assembleia promulgou 
uma nova Constituição em 
18 de setembro do mesmo 
ano. ' 

A nova Carta retomou a 
t r a d i ç ã o l i b e r a l -
democrática iniciada na 
Constituição de 1934, inter
rompida com o golpe de 37. 
Nela se inscreveram 
princípios da democracia 
social moderna, substan
ciais pontos de equilíbrio 
federativo, maior grau de 
harmonia entre ospoderes 
e, em um contexto abran
gente, adotou um liberalis
mo tido como exagerado e 
posto como uma revanche 

contra o totalitarismo var-
guista. Essa conotação* ^ 
lado da renúncia de JÉ 
Quadros, a posse ar 
da de João Goulart, ifci 
económica è a deterioração 
do Poder Civil, é geralméri-
te admitida como a causa 
da intervenção militar de 
1964. 

A CONSTITUINTE . 
DE HOJE ' '. 

li*." i.*. 
O regime militar de 1964 

dirigiu os destinos da -Na
ção até 15 de março de 1985 
(posse de Sarney), inicial
mente por meio de instru
mentos de força, como os 
Atos Institucionais, e, pos
teriormente, atravési de 
decretos-leis e propostas ao 
Congresso sempre « n u 
quase sempre — aprovadas 
por uma dócil maioria arti
ficialmente construída nas 
urnas. Como toda estrutura 
de poder respaldada sim
plesmente na força, o go
verno militar foi minado 
por suas próprias contradi
ções e, principalmente, iie-
lo clamor popular em favor 
do restabelecimento do re
gime de franquias demo
cráticas. -... i 

A eleição de Tancredo 
Neves para a Presid|nç|f 
da República e de José Sar
ney para a vice, gue.cityhi^ 
nou o maior movlmenjtq jijr 
vilista já ocorrido no;Bra> 
sil, marcou a deirocáflàoío 
regime militar, em lS de 
janeird de 1985. tieságjf*" 
o Colégio Eleitoral, iíj§£ 
mento do autoritaj-ígj^ 
criado para perpetuai-,-! 
no poder, reagiu às s/jc 
ções das transformais 
ansiadas pelo povo é tcp%3 
cou a oposição no poder,.',,^ 

Os compromissos da Ude,-
rança politica responsai^} 
pela transição, hoje postp§ 
sob a responsabilidade d<j 
presidente Sarney, .."llt 
clulam a convocação' fla 
Assembleia Nacional ÇoijSr 
tltulnte para restaiicar ,'| 
democracia no Pais. $-^§|-
se compromisso — por st-
nal o último de natureza 
institucional — que agâ |áf 
resgatado, com a instala
ção hoje da Constitu&te, 
Sua convocação se deirror 
efeito de emenda coremgj 
clonal — a de númerÓ^ÍC-g 
proposta ao Congresso tfêm 
presidente Sarney em 5 M l\ 
julho de 1985. ,;, C^lj 
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