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CONSTITUINTE E CORPO
POLÍTICO

Professor Raymundo Faoro

Na aparência da retórica do poder político, há, entre muitas
inquietações e expectativas, um problema definitivamente resolvido:
o problema da Constituinte. Em termos verbais, nunca, como agora,
houve tamanha ênfase, palavras tão peremptórias.

As vésperas da Independência, a voz oficial expressou-se na
convocação da Assembléia Geral Constituinte e Legislativa. Depois da
República, houve comedimento: prometeu-se o Congresso Consti-
tuinte. A Revolução de 30 reconheceu a provisoriedade do governo,
entregando-se ao juízo da futura Assembléia Constituinte. Houve de
tudo, depois de 64, mas hipocrisia não houve, no ato que traçou as
linhas que dotaria o país de uma "nova Constituição". Pretendeu,
segundo os termos do Ato Institucional n94, "assegurara continui-
dade da obra revolucionária", confiando a empreitada ao Congresso
Nacional, cuja lealdade reconheceu, depois de moldá-lo, pelas cas-
sações e por força do garrote que lhe desfigurou a representativida-
de popular. Há, nos precedentes, uma constante, agora mantida,
ao lado de uma novidade. A constante é a iniciativa do Poder Execu-
tivo, o Príncipe, em junho de 1822, os Chefes do Governo Provisó-
rio, em 1889 e 1930, o General-Presidente em 1966. A novidade
corre por conta, única e exclusivamente, da gesticulação e da fala:
pela primeira vez, com todas as letras, evocou-se, pela via constitu-
cional, a coisa em toda a amplitude: Assembléia Nacional Constituinte.

A singularidade esgota-se no verbo e na hipérbole: em nenhum
tempo, sempre que se abusou da denominação, conheceu-se abuso
maior ao significado. Em 1822, 1930 e 1945 não havia, quer por ca-
rência original ou por dissolução violenta, Poder Legislativo. Não se
estranhe, portanto, que a convocação, inexistente ou destruída a
ordem constitucional se desse pela via do Governo. Em atividade o
Poder Legislativo, ainda que dotado este, em nosso direito e no di-
reito universal, da competência de emendar ou rever a Constitui-
ção, a iniciativa não cabe ao Chefe do Governo, mas ao Congresso.
Há, na norma, um imperativo de lógica jurídica, que é, simultanea-
mente, um imperativo de lógica democrática. A Constituição defi-
ne, delimita, cerceia os poderes do Poder Executivo: há a inversão
da geometria democrática se o órgão controlado se transforma no
vigia e patrão. Coube a um ato de força, sem raízes jurídicas e demo-
cráticas, romper com essa diretriz, o Ato Institucional n9 2. de 27 de
outubro de 1965, que, pela primeira vez em nosso direito, atribuiu,
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por força própria, ao Presidente da República, a iniciativa para emen-
dar a Constituição. Que a usurpação tenha sido usada nos governos
militares não admira, nem espanta. Espanta e admira que, quando se
diz encerrado o período autoritário, se recorra à mesma gazua, dou-
rada, desta vez, com o bombástico título de Assembléia Nacional
Constituinte, com a apropriação de uma bandeira popular para enco-
brir um peaueno expediente, em nada diferente do que gerou a Cons-
tituição de 1967. Por enquanto, situe-se a manobra no território dos
sofismas, adiando o exame do conteúdo: com a iniciativa, um Chefe
de Governo, não eleito, como não eleito era o de 1966, cavalga um
poder eleito, embora desfigurado, assenhoreando-se de suas atribui-
ções, para, em nome do povo, que nada lhe cometeu e nada lhe con-
fiou, organizar as bases da ordem política. Em lugar do povo, em pri-
meiro tempo, entra o Chefe do Governo, e, em lugar do povo, em se-
gundo tempo, o Congresso Nacional, em condomínio amigável com
o primeiro. De fora fica o principal, o próprio povo. Para que a ma-
nobra não seja visível, o nome ocupa o lugar da coisa: a pífia revisão
constitucional, a partilha do poder entre as máquinas constituídas,
recebe o batismo grandiloqüente - Assembléia Nacional Constituin-
te - com a mesma intenção de outro fidalgo que, para dissimular a
magreza do cavalo, pele e ossos, inspirado no Bucéfalo de Alexandre
e na Babieca de Cid, recorreu ao nome alto, sonoro e significativo de
Rocinante. No meio da frondosa e ramalhuda atoarda, não faltou
quem, dentro do palácio-mor, lembrasse que o matungo é um matun-
go. A Constituição de 1986 - declarou o Ministro-Chefe do SNI -
"representa o coroamento de 1964".

Não se faça a injustiça de conceder ao grupo dirigente a ela-
boração da estratégia em marcha: haveria, no engano, o falso
reconhecimento à teoria conspiratória, ao lado do título de inteli-
gência que ele não tem. O que se faz hoje, sempre se fez no Brasil,
na rotina conservadora de muitos séculos de domínio político. Preva-
leceu, ainda dentro dos movimentos sísmicos que abalaram a estru-
tura legal do país, o modelo de um pacto de submissão entre povo e
governantes. Os últimos, os governantes, habilitaram-se ao exercício
do poder alheios e hostis à representação, a popular ou mesmo a de
camadas privilegiadas. Herdou-se, a partir do tempo colonial, numa
sequência que a Independência não desconstituiu, o entendimento
de que não havia sociedade, nem povo. Esse ponto de partida não era
infundado. De uma premissa verdadeira, sensível, visível deu-se, num
salto político, a construção da nacionalidade do alto, por direito e
por obra de uma camada tradicional. Se a sociedade não estava orga-
nizada, cabia a alguém organizá-la - sofismava-se: não competia à
sociedade organizar-se, mas ao colonizador, vinculado e agente da
metrópole, de cima para baixo, em nome próprio. Quem dispõe da
força ordena a sociedade, ainda que nem sempre empregue a força,

se submissos os potentados e os humildes. O povo, nessa perspectiva,
seria sempre o rebelde potencial, o fator anárquico controlado, o
disperso explosivo a conter. Qual é o direito fundamental do homem,
perguntava um teórico do Ancién Regime, cujas idéias foram incor-
poradas pelo pensamento autoritário brasileiro - qual o direito fun-
damental do homem? O direito - respondia de Bonald - de ser go-
vernado, para que fosse forçado a ser livre, obediente e bom. As mu-
danças, as reformas seriam, em consequência, o expediente para ajus-
tar o comando, mediante concessões oportunas e inevitáveis. Inevitá-
veis, não antes que viesse a transformação, a revolução, mas para ata-
lhar a anarquia, que renovaria o emprego da força, da repressão e da
violência oficial. A estratégia funcionou, turbada embora por movi-
mentos sempre acoimados de sediciosos, enquanto inabalável a pre-
missa: a premissa da ausência de povo e da sociedade civil organiza-
da. Alterada a base, deveria mudar a equação, inclusive no mecanis-
mo que faz a reforma. Este é o momento que estamos vivendo, mas
que ainda não está definido nas consciências, distante, sobretudo, da
percepção dos dirigentes políticos.

O quadro mudou, não há dúvida. Mudou, entretanto, na base,
na sociedade, mas não mudou no universo das instituições, nem
na estrutura de poder. A população dobrou, no último quarto de sé-
culo, ultrapassou, no mesmo período, a secular estrutura agrária, em
maioria, pela primeira vez em nossa história, economicamente ativa.
Em 1958, há pouco mais de vinte e cinco anos, no espaço de tempo
ora em causa, quadruplicou a participação eleitoral. Às eleições da-
quele ano, compareceram 12 milhões de eleitores, enquanto em
1982 estiveram presentes, nas urnas, 48 milhões de votantes. Nunca
houve, concomitantemente, movimento tão nítido, claro, definido
da população politicamente atuante. Nos últimos vinte e cinco anos,
o eleitor manifestou o inconformismo aos dirigentes pelo voto inváli-
do, em primeiro tempo, pela opção oposicionista, em segundo tem-
po, esmagadoramente a partir de 1974. Expressou, em inédita mani-
festação de consciência, a vontade de protesto, em votação que se
expressou mais simbolicamente do que como escolha. Significou a
recusa de entregar à própria oposição carta branca, distinguindo, para
quem tem olhos de ver, no representante - deputado, senador, go-
vernador - duas qualidades. Votou para que ele, o representante, fos-
se o fiel intérprete da mudança política e social, não para que se in-
tegrasse, como outrora, ao clube tradicional. As eleições de 78 e 82
não deixaram nenhuma dúvida acerca do alcance e conteúdo do voto
e, sobretudo, da nova sociedade.

Seria de esperar, quando menos por um ato de crédito mínimo
à sensibilidade e à intuição dos governantes, que o ordenamento p01
tico e jurídico se adequasse ao tempo novo. Aconteceu exatamente
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o oposto, pagas todas as homenagens verbais e retóricas à impaciên-
cia popular. Na relação entre povo e dirigentes, que traduz o esboço
do consórcio democrático, interpôs-se um terceiro. O personagem é
conhecido, com recente atividade em 1964, quando destruiu o
modus vivendi liberal que precariamente se instalara na Constituin-
te de 1946. Em lugar da mudança, da reforma, que levasse, ainda que
pelo efeito da inércia, à deliberação da soberania popular, construiu-
se uma ponte, capaz de regular o tráfico, sem alteraç substancialmen-
te a ordem constituída. O debate eleitoral seria canalizado dentro das
estruturas tradicionais, num arranjo que, com o nome de provisório,
se tornaria permanente. Em lugar da Constituinte autônoma, sobera
na, popular, pôs-se em voga, agora já oficializada, a armadilha da
Constituinte constituída. Far-se-á a Constituinte, afirma a decisão
presidencial, mas dentro da estrutura vigente, como sempre dentro
da camada dirigente e dominante, no ineditismo ocasional de utili-
zar o Poder Legislativo instalado. Nada diferente do pior precedente
histórico de um rio de péssimos precedentes: o esquema de 1966, que
culminou na Constituição de 67. Não quero dizer que a Carta que se
elaborará a partir de 87 será igual à de 67: faço a concessão de admi-
tir que os tempos são outros. Mas, uma e outra serão incapazes de re-
conhecer a democracia, menos pelo método empregado, do que, on-
tem como agora, pela representação, que não é popular, mas instituí -
da estamentalmente, do alto e para o alto, de cima, entre pares e lor-
des, pela apropriação secular do poder político.

A reforma que se vai proceder, no simulacro de Assembléia
Constituinte, será mais uma reforma que é o contrário da reforma,
uma reforma para obstar a reforma. Não argumento com hipóteses,
nem com um esquema teórico. Sem temor de ressuscitar velharias -
no engano da falácia genética - não é difícil demonstrar que, diante
da persistência de história morta, há um modelo permanente que de-
forma, desfigura, mascara e desnatura o processo de mudança polí-
tica do país, ao longo de sua monótona história. O encontro do pal's
com o constitucionalismo deu-se no começo do século passado, nos
dias do Reino Unido. A Revolução Portuguesa de 1820, que incorpo-
rou a metrópole à transformação da Europa, entrou no Rio de Ja-
neiro clandestinamente, sonegada do conhecimento popular, do cír-
culo de pessoas que, ao tempo, exprimia a opinião pública. Dom
João VI, surpreendido pelos acontecimentos, sob o impacto de uma
revolução que se iniciara na França em 1789, revela a conduta que
seria uma constante do repertório político do futuro. Incapaz de es-
magar o movimento liberal, cuidou de domesticá-lo, oscilando entre
duas táticas. Determinou, no primeiro lance, que a deliberação cons
tituinte deveria permanecer no âmbito consultivo, dependente da
aprovação do rei. Outro recurso, sugerido pelo mais hábil ministro
de sua corte, advogava o expediente de dar espontaneamente. para
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poupar-se à rendição, que transformaria o rei em representante e de-
legado da vontade do povo. Note-se que a segunda técnica, a conci-
liação, que só entra porque a primeira, a de manter inalterado o pac-
to de submissão, é ineficiente, na verdade, no fundo, contemporiza
com a reforma, mas não a incorpora. O entendimento proposto se
articula mediante a garantia, o aval e a direção do grupo dominante
e dirigente, que, de imediato e n& futuro, se reveste da outorga e, se
impossível esta, por outros meios alternativos mais suaves. O objeti-
vo será escrever a Constituição, reduzindo a Assembléia Constituin-
te a um corpo, senão inerte, pelo menos obediente e submisso.

Mais um passo e entrar-se-á na crônica da primeira Constituin-
te brasileira. Ela não começa, como se lê na história oficial, com um
movimento de patriotas, intelectuais, representantes do país agríco-
la, mas em reação preventiva a essa eventualidade, com a criação do
Conselho de Procuradores. Com o malogro deste órgão, que desa-
grada aos retrógrados, pela sua eventual interferência no governo, sem
satisfazer aos liberais, que nele viam um "fantasma de representa-
ção", surge a Assembléia Geral Constituinte e Legislativa. A proposta
nasceu nas ruas, nas lojas maçônicas, nas reuniões dos clubes patrióti-
cos, afrontando a passividade oficial. Casou-se à reivindicação da
emancipação e foi convocada antes da Independência - para fazê-la e
criá-la, de cima para baixo - em junho de 1822. Contra a manobra
governamental, prevalecia, no início da nacionalidade, o projeto do
pacto de associação, contemporâneo ao país emergente. Vingasse o
plano, o país nasceria livre, dependente, não da conjugação do prínci-
pe e da força armada, mas da sociedade civil. Um gesto de violência
anulou a construção do país independente, com a dissolução da As-
sembléia Constituinte, em 1823, pelo motivo de haver ousado tocar
no território reputado intocável, a definição do imperador corno ex-
poente da soberania nacional, sua voz e garantia, o tutor, não o repre-
sentante supremo do povo. Eliminada a Constituinte, o governo, en-
carnado no príncipe, permitiu-se outorgar a Constituição, à sombra
da qual o reino velho, o "reino cadaveroso" se infiltrou e comandou
o novo reino. A mobília metropolitana entrou, incólume e domina-
dora, nas instituições impostas pela espada. Os homens seriam os
mesmos de outrora, as leis, as mesmas, a representação, a mesma, a
ordem econômica, inclusive com a escravidão, permaneceria inaltera-
da, o regime das terras, o mesmo. Quem não vê que, no esboço ora
em curso, não mudamos?

O modelo de reforma - a reforma que é o contrário da refor-
ma - aí está, pronto e acabado. As elites brasileiras, sobretudo as eli-
tes tingidas pelo ambíguo liberalismo de sempre, vendem a tese, de
procedência inglesa, de que os liberais lahçam, agitam, debatem as
reformas e os conservadores as realizam. Os últimos, tardos e pruden-
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LtJtes, chocam os ovos depositados no ninho alheio, radica lmente sem
ponderar a realidade, lançados na tempestade. Querem, com a ima-
gem e com a retórica, inculcar que as reformas pregadas se realizam,
em gênero e número, nas leis geradas pelos conservadores Há na
proposição, uma dupla falácia, um sofisma com duas Pontas . Em pri-
meiro lugar, não é verdade que os liberais - ainda que se moderni-
ze o nome - lancem as reformas. Alguns liberais, alguns reformistas
discutem a mudança, desacreditados pelo círculo que, em nome da
razão e do realismo, procura silenciá-los. Em segundo lugar, as refor-
mas, depois que adquirem densidade popular, são aprop riadas pelos
conservadores, não para realizá-las, mas para amoldá-las, falsificá-las
e suavizá-las. Lembre-se, entre inúmeros paradigmas, a mais profun-
da reforma social dos últimos cem anos. Que se pretendia com a abo-
lição da escravatura? Emancipar o escravo, nada mais? Leia-se, não
um exaltado, mas um elegante rebento da classe dominante , Joaquim
Nabuco, tido, segundo a língua do tempo, como "petroleiro" pelos
seus colegas liberais. A abolição, segundo suas palavras autênticas,
conjugava à proteção ao trabalho dos ex-escravos, aos quais seria
aberto o acesso às escolas, a mudança da estrutura agrária para que
pudesse ele trabalhar com dignidade e independência. Diante da in-
candescência da opinião pública, um ministério conservador é chama-
do ao governo e, a 13 de maio, data ainda lembrada Como se fosse
uma glória, é extinta a escravidão. A escravidão desaparecera mas o
ex-escravo permaneceu como se escravo continuasse fora do
mercado de trabalho, sem escolas, expulso da terra. Diz-se: alguma
coisa melhorou, embora não se houvesse obtido a realização do pro-
grama. Sem dúvida, era melhor não existir a escravidão, do que conti-
nuar existindo. Mas, nesse ponto é que está a frustração o malaba-
rismo conservador, o lucro de haver este, não o p ropagandista rea-
lizado a reforma. O lucro se manifesta na vantagem de, no acordo
entre proprietários e credores da lavoura, ficarem as partes desonera-
das dos ônus e encargos da partilha das terras e do p reço do progra-
ma de educação. O maior lucro está no resultado final. Não se fez
a reforma, mas seu arremedo, e por quarenta anos não mais se fa-
lou na proteção do trabalho e de sua organização, por cem anos - até
agora - esqueceu-se de que há uma estrutura agrária a reformular.
As ruas caiaram-se, as consciências adormeceram, na di stribui ção de
elogios e comendas aos lutadores da causa abandonada. Em 1919, trinta
anos depois do evento, dizia, não um revolucionário, mas o grave se-
nador Ruy Barbosa, ao inventariar a luta p rematuramente encerra-
da: "Estava liberto o primitivo operariado brasileiro, aquele a quem
se devia a criação da nossa primeira riqueza nacional. Terminava o
martírio, em que os obreiros haviam deixado não só o suor de seu
rosto e os dias de sua vida, mas todos os direitos de sua humanidade,
contados e pagos em opróbrios, torturas e agonias. Mas, que fizeram
dos restos da raça resgatada. . . ? Valeram-lhe?. Deixaram-na estio-

lar nas senzalas, de onde se ausentara o interesse dos senhores pela
sua antiga mercadoria, pelo seu gado humano de outrcira. Dar liber-
dade ao negro, desinteressando-se, como se desinteressaram absoluta-
mente da sua sorte, não vinha ser mais do que alforriar os senhores...
Era uma segunda emancipação o que se teria de empreender. .

Nos dois tipos históricos, a Constituinte da nacionalidade nas-
cente e a reforma social do fim do século passado, há o esboço, o
prenúncio do esquema oficial em curso. O esquema de poder que es-
camoteou as reformas, que as negou a pretexto de realizá-las, partiu
de um pressuposto: a ausência de povo, a nula participação política.
Na última eleição do Império, com plena concorrência, menos de 1
por cento da população acorreu às urnas. A parcela ínfima mostra,
na sua composição, o que ela significava. No Município Neutro, a Ca-
pital do Império, a Corte, a maior cidade do país, quase metade de
seu corpo eleitoral, em 1881, era de empregados públicos, civis e mi-
litares, num conjunto de 300 000 habitantes. Coerente será, diante
desse quadro, que, num país de 14 milhões de habitantes, em 1889,
as forças armadas, com 13 mil homens em todo o território nacio-
nal, tenham mudado o regime, sem consultar ninguém, sem reação
de nenhuma espécie, com a indiferença de todos. Ao todo, 1 344
eram os oficiais do Exército, responsáveis pela queda do Império
atuando, na verdade, no centro dos acontecimentos, em torno de 100
oficiais e cadetes. Não se suponha, entretanto, que a diminutíssima
minoria possa, depois de abaladas as colunas da ordem, montar
esquema próprio de comando. No espaço vazio, no qual o povo está
impedido de se expandir e de se manifestar, entra, depois da convul-
sao, a velha estrutura, que devora o reformismo, se não apoiado o
reformismo sobre a vontade da população ativa. As mudanças se con-
fundem às ondulações de superfície. A inautenticidade das constitui-
çoese das leis encontrava amparo na sociedade inerte, cuja atividade
não interessava aos grupos dominantes dinamizar.

As chamadas Constituintes Republicanas, de 1891, 1934 e
1946, se contiveram dentro do quadro de restrições do falso refor-
mismo. Em 1889, ainda ao calor do dia 15 de Novembro, prometeu-
se a convocação de um Congresso Constituinte - note-se a sincerida-
de, agora mascarada com o lustro retórico de uma Assembléia Nacio-
nal Constituinte. Preparou-se cuidadosamente O campo, para que de-
liberassem os novos dirigentes, só eles, exclusivamente eles. Uma co-
missão do governo organizou o anteprojeto, que o ministro da Fa-
zenda do Governo Provisório refundiu, debaixo da aprovação, arti-
go por artigo, do olhar vigilante do Presidente Generalíssimo. Em
Seguida fabricou-se o eleitorado, limitado a 2 por cento da popula-
çao, sob a regência do Regulamento Alvim, que alistava só os elei-
tores submissos e, na apuração,contava apenas os votos cativos. Por
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último, o projeto —que o ministro da Fazenda dizia ter imposto aos
congressistas - foi parcialmente outorgado, no ponto que assegurava a
aprovação prévia da cúpula política e mantinha o quadro dirigente.
O Congresso não seria, por força da lei anterior à constituição, uma
Assembléia Constituinte, mas a Câmara dos Deputados e o Senado,
os veículos da oligarquia, já montada nos Estados e na Chefia do
Governo Central. O plano - de plano se trata, consciente e tramado—
foi discutido entre os próceres republicanos, temerosos, ontem, como
hoje, dos "perigosos acidentes" da deliberação constituinte, como ad-
vertia Campos Salies, ministro da Justiça do novo regime, que, por is-
so, pensava em outorgar a Constituição, sem votá-la, aviso rejeitado
para impô-la ao Congresso por outro meio. Constituição não houve,
como Constituinte inexistiu: o que se fez foi, pura e simplesmente,
soldar um esquema de poder, que duraria enquanto durasse a geração
instalada na sela. Desde logo, os congressistas, que haviam servido ze-
losamente a monarquia, se consagraram pelo zelo republicano dos
conversos. Logo mais, os conselheiros de Sua Majestade seriam elei-
tos para a Presidência da República. Não vai na observação qualquer
referência ao presente: nada impede que um político ou um cida-
dão firme um pacto, coligação com partido adverso ao seu, para fim
determinado e definido. A prática é corrente em todas as democracias.
Há, no caso, comportamento diverso: todos, os contingentes do velho
e do novo regime, não servem a nada e a ninguém, meramente ao
poder, que também é eterno enquanto dura. Todos os reformistas,
empenhados na mudança do sistema social, os da propaganda republi-
cana e os que vieram depois, sofreram sistemático alijamento do Con-
gresso, do Governo e do Judiciário. A troca de regime, pregada para
que o país saísse do agrarismo coionial, esgotou-se na troca de favo-
res e posições.

Em 1930, encontraram-se as águas do inconformismo, alimen-
tadas por oligarquias desgarradas e descontentes, revolucionários e
aventureiros. Desta vez, o país deveria mudar, finalmente, instru-
mentado pela voz do grande ausente, o povo, O Chefe do Governo,
sensível à opinião, sensibilíssimo às suas oportunidades, dobrou-se ao
clamor, que, ao exigir a Constituinte, a queria como a moldura de di-
reitos até então desprezados, fundada na palavra das urnas. Parecia
que soara a hora do licenciamento dos tutores, os nacionais e os re-
gionais, os caciques e os coronéis. Na verdade, convocou-se uma As-
sembléia Constituinte, não um Congresso com poderes constituintes.
A inovação acabou aí. O eleitorado, apesar de acolher o voto femini-
no, não ultrapassou 4% da população, nível reduzidíssimo, mesmo
nas medidas sulamericanas. Eleitorado, não se sabe bem por que, infe-
rior ao que votou em 1930. A manipulação começou, mas não está
concluída, escandalosamente concluída. O número de cadeiras seguiu
o mapa da República Velha, desatento à população representada, na

conta certa para que se assegurasse o controle do governo. Para maior
cautela, o Chefe do Governo nomeou 40 representantes seus, os de-
putados classistas, os primeiros biônicos de nossa história. Elaborou,
pela mão de um comitê de sua confiança, o anteprojeto, que alterou,
ao convertê-lo em projeto, para adequá-lo aos seus propósitos.
Cercou a presa por todos os lados, como era do estilo astuto e caute-
loso do ditador: escreveu-lhe o regimento interno e a presenteou com
um líder, o seu ministro da Fazenda, que constituinte não se elegera.
Os fiéis interventores se incumbiram, apesar de apenas três revezes,
de mandar para o Rio de Janeiro pessoal de confiança. O texto, escri-
to mediante o ditado supremo, servia a um governo, a um estilo de
governo, sem flexibilidade e sem isenção aos dissídios que eventual-
mente lhe ameaçassem o comando. O conflito político, natural e
necessário ao convívio democrático, toma, ao se revelar, o espectro
de um conflito constitucional, real ou arranjado. Carente a base
popular, restrita e restringida na sua organização, o árbitro da conten-
da se cristaliza na força, a força que detém as armas. Em 1937, não
acabou o sonho como se é tentado a supor. O sonho se prolongou
dentro de um pesadelo, gerando, no autoritarismo, o projeto escondi-
do nas fórmulas constitucionais.

O pesadelo não se dissipou em 46, como também equivocada-
mente se sonhou. No período 45-46, o país entrou em mais uma ebu-
lição cíclica, que se propõe a inverter a pirâmide autocrática. A voz
das ruas voltou a se expandir, no começo sob a mira do ditador, que
admitir reformas, segundo um dos intérpretes da esfinge, mas longe
do "grave risco de perder o domínio sobre as massas." Ao pressentir
a inquietação, antes que ela ganhasse autonomia, a Lei Constitucional
n0 9, de 28 de fevereiro de 1945, convoca o Parlamento do Estado
Novo, para, entre outras coisas, "votar, se o entender conveniente,
a reforma da Constituição". Que Constituinte era essa? —perguntavam-
se todos. A veemente controvérsia desaguou no Superior Tribunal
Eleitoral, que a definiu com a amplitude de uma autêntica Assem-
bléia Constituinte. O futuro Parlamento procederia como entendesse,
acerca de seus poderes, nos limites que ele próprio traçasse: esta a
essência da decisão judicial. Tem lugar, nesse momento, um dos epi-
sódios mais silenciados e mais hábeis da classe dominante da Repúbli-
ca. Nova lei constitucional, a de n 0 13, de 12 de novembro de 1945
dá, com sutileza, o dito por não dito: o Parlamento será constituinte,
reafirmou, mas dentro do Senado e da Câmara Federal. Como a
Constituição de 37 não previa o Senado, mas limitadíssimo Conselho
Federal, mudou-se o nome. Mais: a decisão do Superior Tribunal Elei-
toral reconhecia, implícita e necessariamente, a caducidade da Car-
ta de 37. O Presidente em exercício continuou a legislar 'com base
nos poderes que ela lhe conferia. A ilusão constituinte durou, dessa
forma, o espaço de quarenta dias, entre a decisão do Tribunal e a Lei
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n0 13, a qual reconhecia previamente, em outorga, a Câmara e o Se-
nado Federal, eleito o ponto de encontro do velho regime e do novo,
no elo que prolongaria um e limitaria o outro. O jogo se desenvolveu
com precisão e brilho: os dirigentes do Estado Novo permaneceram
no tabuleiro, no centro do tabuleiro, embora cedendo os espaços la-
terais a outras forças. De fora, ficou apenas o povo, reduzido ao uni-
verso eleitoral de 15% da população. A ditadura foi formalmente ar-
redada, inegavelmente liberalizado o sistema. Metade do povo brasi-
leiro, a parte assalariada da população, continuou como estava, no
regime de liberdade vigiada, no que concerne aos instrumentos de rei-
vindicação dos direitos vinculados ao trabalho. Os sindicatos perma-
neceram cativos do Ministério do Trabalho, por obra de cláusula
constitucional que repete a Constituição de 39, em fiel tradução, por
sua vez, da Carta dei Lavoro de Mussolini. As elites, por seu turno,
entregaram aos militares a espada que cortaria o nó górdio, na reali-
dade o desafio ao seu poder. Um Congresso adrede envenenado, dis-
tribuiu ao partido dos interventores, com 42% dos votos, 201 votos
sobre 328 congressistas. Os vários partidos, esclareceu João Almino,
lúcido analista do regime de 46, "afirmam não haver no Brasil uma
organização civil. . . E enquanto ela não existe, para muitos parla-
mentares dos partidos dominantes, cabe às forças organizadas, que
são os militares, ou ao poder central, pôr a democracia para funcio-
nar, defendendo-o, ao mesmo tempo, das "ameaças" existentes." As
ameaças são as reivindicações populares, a defesa dos direitos indivi-
duais, o habeas corpus, os direitos sociais, os sindicatos, a greve. Pa-
ra elas, as intervenções: as de 1954, que expulsa um presidente eleito,
a novembrada de 55, a de 61, que subverteu a ordem republicana, a de
64, numa noite de vinte anos, velada pelas irmãs gêmeas, a violência
e a patifaria.

Cem anos de República, com o legado de três Constituintes,
três frustrações e três malogros. Separadas, na obra que produziram,
do cerne reformista, distanciadas da soberania popular, maquilaram,
infiéis aos movimentos que as provocaram, a ordem morta, que, mor-
ta embora, reinou, não na beleza de Inês de Castro, mas na ferocida-
de de Pedro, o Cru. Em mensagem presidencial já remetida ao Con-
gresso, costurada com todas as linhas da alfaiataria do Ato Institu-
cional n0 4, novamente soa o realejo. A Constituinte constituída
transitará no dorso do Congresso Nacional, incólume, de fato e pela
natureza das coisas, ao poder constituinte. Por essa via se filtrará o
ditado do governo, num corpo que, desde 1934, sem nenhum retor-
no, vem sendo desenhado para negar a representação popular. O Con-
gresso com poderes constituintes, mediante a redução do quorum -
que é todo o esquema ora proposto - não fará mais do que faz o
Congresso comum. O chamado lixo autoritário, cuja queima se pro-
mete, gradativamente com menor energia e veemência, esta enraiza-

do na Constituição. As leis autoritárias, as fundamentais, a Lei de Se-
gürança Nacional, a Lei de Greve, a organização sindical subsistem
porque a Constituição as autoriza e as sustenta. Se o Congresso pode
remover o dito entulho autoritário, Constituinte para que, por mero
amor às fórmulas? Constituinte se quer porque ninguém ignora que o
Congresso, em câmaras separadas, ou conjuntas, por maioria de dois
terços ou por maioria absoluta, não pode extirpá-lo, condição que é,
basicamente, dos privilégios e abusos que lá florescem. A Constituin-
te há de ter poderes para reformular também a Câmara dos Deputa-
dos e o Senado Federal, sem a estes se submeter, explicitamente ou
pela inerente lógica do sistema político. Constituinte não é um corpo
de normas e de comandos. Constituinte é um processo de reforma
social, que culmina num regime que se apóie na soberania popular
e a ninguém acima dela. Não é uma reforma que, realizada, congela
as mudanças, mas a imagem representativa da praça pública de demo-
cracia grega, sempre disponível ao tempo e à renovação.

Desta vez, ainda que prospere a manobra oficial, não haverá,
como houve depois de 89 e 46, um período de amnésia. A frustra-
ção, num país em que de cada dois brasileiros, um deles vota, conver-
ter-se-á no estímulo para que a jornada se prolongue. O país é outro,
distante do terreno aluvial, no qual uma camada popular é soterrada
por outra, vigiada pela elite permanente. Permanente será a continui-
dade da vontade popular, transitórios os dirigentes, removíveis se
persistirem, desmemoriados, a residir no país anacrônico.
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CONSTITUINTE E HISTÓRIA
Professor Francisco Iqlésias

Quero dizer, inicialmente, que me sinto muito satisfeito em
participar de uma reunião que procura trazer elementos para a me-
lhor compreensão do tema Constituinte, tema que o Brasil todo deve
enfrentar neste momento, e que deverá viver até a promulgação, pe-
lo povo, de uma nova Carta Constitucional, coisa que nos faz enorme
falta. O Brasil está praticamente sem lei desde 1964. Oquetemosé
um aranzel, uma f;onfuso, um amontoado de coisas contraditórias.

O nosso tema seria Constituinte e História, ou Constituição e
História. Estejam os senhores descansados: não vou, de maneira ne-
nhuma, dar aqui uma aula de História, arrolando o que foram as
Constituições Brasileiras, do passado até o presente. Vou, apenas, fa-
zer uma referência sumária a cada uma delas, procurando responder,
sobretudo, a uma pergunta: por que essas Constituintes tiveram lu-
gar? Por que essas Constituições foram feitas? Por que houve uma
Constituinte em 1823, outra em 1890/91, outra em 1933/34 e outra
em 46? Por que tivemos várias Constituições e por que elas foram
substituídas? Teria havido uma mudança substancial na sociedade
brasileira, ou teriam elas sido decretadas apenas à vista de um colapso
iminente do poder constituído? As duas coisas, na verdade, se con-
fundem. E veríamos também que, na história brasileira, tivemos sete
Constituições, das quais apenas três resultaram de Assembléias Cons-
tituintes. Houve uma Constituinte que não gerou Constituição, a
Constituinte de 1823, convocada por D. Pedro, quando ainda Prínci-
pe Regente (antes da independência, portanto) e que, reunida no ano
seguinte ao da Independência, não chegou a consumar o seu trabalho:
foi dissolvida pelo arbítrio.

A História do Legislativo Brasileiro, como se vê, começou mal.
A nossa primeira Assembléia Legislativa, que foi a Constituinte de
1823, foi silenciada pela violência, pelo autoritarismo do Imperador.

Tivemos uma Constituição em 1824, a Imperial. Tivemos, de-
pois, a primeira Constituição republicana, a de 1891, elaborada por
uma Constituinte. Mais tarde, suspensa a "ordem natural das coisas",
com a chamada Revolução de 1930, tivemos a Constituinte de 1933/
34, de que resultou a Constituição de 1934. Veio, em seguida, a
Constituição de 1937, imposta ao povo brasileiro pelo autoritarismo
do presidente Getúlio Vargas, chefe do golpe que instituiu o Estado
Novo em 1937. Depois, em decorrência exatamente da derrubada do
Estado Novo , tivemos uma nova Constituinte e uma nova Constitui-
ção, que foram a Constituinte e a Constituição brasileira de 1946.
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Sob essa Constituição, governaram vários presidentes importantes,
como o Marechal Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Café Filho,
Juscelino Kubitscheck, Jânio Quadros, João Goulart e, por último,
Castelo Branco, que governou durante alguns anos sob o signo da
Constituição de 1946, embora completamente desfigurada, descarac-
terizada. Afinal, basta recordarmos que a ascensão de Castelo Branco
ao poder se deu através de uma quartelada, de um golpe de Estado, o
famoso golpe de 1964.

Por que é que tivemos Constituintes e por que tivemos Consti-
tuições diferentes? Certamente porque a ordem social mudava, al-
gumas vezes de maneira profunda, outras de modo um tanto superfi-
cial.

A nossa primeira Constituição nasce exatamente junto com a
nação brasileira. Tornando-se país independente em 1822, o Brasil
tinha necessidade de se constitucionalizar, para se pôr à altúra de
uma nação democrática. Constitucionalizando-se em 1824, o Brasil
colocava-se na vanguarda de seu tempo, uma vez que a constitu-
cionalização do Estado só surgiu realmente no fim do século XVIII,
quando, no rastro da Revolução Americana de 1776eda Revolução
Francesa de 1789, instaura-se uma nova ordem, que assinala a ascen-
ção da burguesia ao poder. A burguesia tinha, até então, poder eco-
nômico, poder financeiro, mas não tinha poder político. Com  a Re-
volução Francesa, consagra-se também o poder político da burguesia.

O que o Brasil e as jovens nações latino-americanas farão, será
aproveitar-se desse momento de debilidade das metrópoles, notada-
mente Espanha e Portugal, e promover um movimento emancipador.
Por força desse movimento emancipador, o Brasil adquirirá o status
de nação e terá que se constitucionalizar.

A Constituição brasileira de 1824 é um documento extrema-
mente interessante e tem um lugar na História das Constituições, na
História do Direito Constitucional: ela foi a primeira e, de certa ma-
neira, a única Constituição do mundo que proclamou a existência,
não de três poderes, de acordo com a teoria clássica, mas de quatro
poderes, com o acréscimo do Poder Moderador. Essa Contituição é
de um interesse muito grande, porque assinala a transformação do
Brasil num país de regime democrático e liberal. Note-se, no entanto,
que o uso das expressões "democrático" e "liberal", para essa Consti-
tuição, é um tanto contraditório, porque é estranho falar em libera-
lismo num país cuja estrutura econômica está baseada no trabalho es-
cravo. Mas, no século XIX, os legisladores não se assustavam tanto
com essas coisas, e concebiam, de fato, a Constituição de um ponto
de vista liberal, supondo que a maior parte da população vivia sob o
estatuto da escravidão e, não, sob o estatuto do trabalho assalariado
ou do trabalho livre. Esta Constituição tem grande interesse históri-

co. Basta assinalar que ela foi feita para dar um status de regularida-
de política à fisionomia política brasileira que se inaugura em 1822 e
viveu até a proclamação da República, sofrendo algumas modificações.

Proclamada a República, o primeiro decreto do novo regime
declarava que o Brasil era, evidentemente, uma República, e se orga-
nizava sob o signo federal. Pouco depois é convocada uma Consti-
tuinte, que se reúne no fim de 1890 e princípio de 1891 e elabora
um documento que coloca o Brasil sob uma ótica nova, do ponto de
vista de organização política.

Quando o Império era eminentemente centralizador, unitário,
a República é eminentemente descentralizadora. E o principal mo-
delo para a ordem política brasileira é o da federação, o federalismo.
O Brasil buscou esse modelo exatamente na organização política da
República dos Estados Unidos da América, e dali tirou duas das suas
linhas básicas: a linha federal e a linha presidencialista, concebendo-se
a presidência sob o signo de uma autoridade bastante forte. A autori-
dade presidencial, no Brasil, como nos Estados Unidos e, de resto,
em todos os países presidencialistas, é tão forte que um Cônsul in-
glês escreveu, no início deste século, um livro muito interessante cha-
mado "Sua Majestade o Presidente do Brasil".

E isto que a Constituição de 1891 traça: descentraliza a políti-
ca, descentraliza sobretudo a administração, para atender a uma velha
aspiração da política brasileira contra o unitarismo. Este é o traço bá-
sico da Constituição de 1891, que vigorou até 1930. E bom lembrar
que o federalismo brasileiro é um arremedo de federalismo, porque
foi distorcido, foi falsificado já nos primeiros anos da República. Ain-
da no século passado, em 1898,o presidente Campos SalIes estabele-
cia a famosa política dos governadores ou política dos Estados, que é
um modo de falsear o sentido legítimo do federalismo. Se comparar-
mos o federalismo brasileiro com o federalismo norte-americano, nós
veremos que o Brasil, em momento nenhum, se aproximou, de fato,
de uma prática federalista.

A Constituição de 1891 começou a sofrer sérios abalos exata-
mente na década dos vinte, num momento em que a nossa sociedade
já se apresentava bastante modificada. A população brasileira atingia
a algumas dezenas de milhões de cidadãos e não se encontrava mais
dentro daquele dilema trágico, daquela duplicidade trágica de senho-
res e escravos. Havia senhores, havia burguesia, havia classe média, ha-
via proletariado urbano e rural. O país já tinha, portanto, uma fisio-
nomia de certa complexidade e ia deixando de ser estritamente agrí-
cola para tornar-se também industrial.

E, nos anos 20, década fundamental para a nossa História, o
Brasil vive o primeiro centenário da independência. Essas datas re-
dondas da história dos povos têm uma importância muito grande por-
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que colocam para as gerações mais vibrantes, mais enérgicas desses
mesmos povos, a necessidade de dar um balanço nos seus destinos,
rever os seus rumos. Pois bem, a geração que viveu em 1922 deu esse
balanço.

Nos anos 20, temos o surgimento da política ideológica no
Brasil. Até então a República Velha fazia apenas uma política de
clientelismo. A emergência da direita e da esquerda se dá exatamente,
et pour cause, no ano comemorativo da independência, em 1922,
quando surge o Centro Dom Vital, organização de católicos que pos-
tula, sobretudo nos seus princípios, uma política direitista ou paradi-
reitista. E,neste mesmo ano, surge a extrema-esquerda no Brasil, com
a fundação do Partido Comunista Brasileiro.

Ao lado disso surge também um importante movimento na po-
lítica, com repercussão até os nossos dias, que é a participação dos
militares na vida do país. O militar, que antes participava muito pou-
co, passa a fazê-lo com a República. No Império ele não tinha grande
atuação, porque a Monarquia tinha preconceitos antimilitares e anti-
clericais. A República não os teve. Assim, emerge na vida política um
segmento de extremo significado, que é a oficialidade de patente mé-
dia. Não são os sargentos, não são os soldados que surgem, mas tam-
bém não são os generais. Destes, uns não tinham ainda consciência,
não podiam ser reivindicantes e outros já estavam muito acomoda-
dos, para se perturbarem com qualquer outra coisa. Surge então o po-
deroso movimento do tenentismo, que tem manifestações armadas.
E o país conhece uma série de levantes.

Copacabana é um lugar extremamente agradável, não é
propriamente um lugar indicado para se fazer uma revolução. Mas o
movimento dos tenentes surge nas areias do Forte de Copacabana,
em 1922. Ele é seguido, em 1923, pela Revolução no Rio Grande do
Sul contra o "borgismo", acontecimento importante porque dele vai
resultar, entre outras coisas, a única reforma da Constituição de
1891, que é a emenda constitucional de 1926.

Em 1924, estoura a Revolução em São Paulo. E, a partir de
24, até 1927, teremos a ligação dos remanescentes do movimento re-
volucionário de 1923, no Rio Grande do Sul, com os resíduos do
movimento revolucionário paulista de 24. Forma-se então a Coluna
Prestes, que percorre o interior do Brasil, de 1924 até o início de
1927, levando para o sertão uma palavra de protesto contra a ordem
vigente, uma palavra revolucionária.

O tenentismo está, também, na gênese do movimento de
1930. Exageradamente chamado de Revolução, tal movimento, na
verdade, não produziu transformações profundas, embora represente
uma mudança expressiva: é a partir de 1930 que a política econômi-

co-financeira passa a ter sua atenção voltada mais para a indústria e
não somente para os interesses agrários.

A consagração dessa mudança se dará na Constituição elabora-
da em 1933/1934, documento muito interessante do ponto de vista
constitucional, porque consagra a representação classista. Pela pri-
meira vez, há o sufrágio direto e o voto feminino. E uma eleição com
várias características originais. O povo elege 214 deputados entre os
candidatos partidários, elegendo depois mais 40 deputados para se-
rem representantes de classe. Uns representarão empregados (18) e
outros (17) representarão empregadores. Havia, ainda, representantes
de classes liberais e de funcionários.

O funcionamento dessa assembléia classista, tal como se espe-
rava, foi um malogro completo. Entre outras coisas, todos os deputa-
dos que eram empregados foram cooptados pelos empregadores e não
tiveram qualquer atuação. A consciência política dos elementos pro-
letários era ainda muito modesta, para que pudesse ter uma expressão
realmente legítima, representativa.

Outro traço curioso da Constituição de 1934 é a existência de
Conselhos Técnicos na formação dos governos, ao lado dos ministé-
rios. Era uma prática que o governo brasileiro tomava da Constitui-
ção alemã de 1919.

Estávamos, na época, sob a influência do nazismo. E este, ape-
sar de ser um movimento de extrema-direita, o mais rancoroso, o
mais radical de todos, manteve, no entanto, a Constituição liberal.
Ë muito fácil manter e não cumprir. Manteve-se, dessa forma, a famo-
sa Constituição de Weimar de 1919, que representa todo um rumo
novo no Direito, a consagração de um novo Direito na história do
mundo.

Essa Constituição, ademais, não requer muito a nossa atenção,
pois, de todas as Constituições brasileiras, foi a de mais breve vida.
Promulgada em 1934, já em 1937 era revogada pelo arbítrio do pre-
sidente Getúlio Vargas. Antes mesmo de revogá-la, porém, Getúlio
contou com o apoio decisivo dos próprios liberais, para acabar com o
liberalismo de 1934. Antes de 1937, já em 1935, nós tivemos emen-
das à Constituição, estabelecendo leis de exceção. Já se acenava, en-
tão, com o fantasma da segurança nacional e já rondava o país a idéia
de um tribunal de segurança, de leis excepcionais de segurança, leis e
tribunal que foram realmente implantados devido à aventura da revo-
lução comunista de 1935, que deu à direita armas suficientes para
aparelhar-se e fazer um regime forte, em 1937.

Como peça constitucional, como peça de direito, a Constitui-
ção de 1937 praticamente não merece atenção. Como peça jurídica,
ela é apenas uma página curiosa na História do Direito Constitucional
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Brasileiro. Na verdade, a Constituição de 1937 não foi aplicada. Ge-
túlio não precisava dela para fazer o que fez. Além disso, a Consti-
tuição proclamava, por exemplo, que o país se manifestaria através
de um plebiscito, ou que seria necessária a formação de um Legislati-
vo - e esse Legislativo nunca foi convocado, o plebiscito nunca foi
promovido: Getúlio  governou soberanamente.

Entre parênteses, note-se que, do ponto de vista político, o
Estado Novo foi um Estado eminentemente autoritário, um Estado
fascista ou parafascista, muito dentro da linha do que vinha ocorren-
do no mundo, principalmente na Europa, naquela época. Ao longo
dos anos 20 e 30, a Europa vive sob o signo da maré direitista. Pró-
ximo a 1919, depois da Primeira Grande Guerra, quase todo o mun-
do aderiu à direita. O fascismo teve uma expressão enorme. Coisa
mais ou menos semelhante se verificaria depois da Segunda Grande
Guerra, em torno de 1945, quando o mundo seria dominado por
outra maré: desta vez, esquerdista.

Pois bem: O Estado Novo é uma fase importante da História
brasileira. Do ponto de vista político, é extremamente negativo, mas
do ponto de vista de realizações econômicas, é muito importante. Na
verdade, a técnica moderna do planejamento, a política de planifica-
ção e a política da industrialização começam, no Brasil, com mão fir-
me, entre 1937 e 1945.

Inicia-se aí também a política eminentemente trabalhista, por
parte do governo. Note-se, no entanto, que a política trabalhista do
governo Vargas marca negativamente o trabalhismo brasileiro ou o
movimento socialista brasileiro, porque Getúlio fez a legislação tra-
balhista estabelecendo a tutela do trabalhador. E um trabalhador que
recebe o salário mínimo, que recebe uma legislação previdenciária,
mas que se organiza através de sindicatos completamente dominados
pelo Ministério do Trabalho.

Getúlio traz do Rio Grande do Sul a tradição gaúcha, positi-
vista. E um legítimo continuador de Borges de Medeiros e de Júlio
de Castilhos. E o lema "contiano" do socialismo é a incorporação do
proletariado à sociedade. Ora, incorporar o proletariado à sociedade é
tutelar o proletário, é realizar uma política eminentemente oposta ao
socialismo tal como é pregado pelo marxismo, segundo o qual o tra-
balhador deve conquistar os seus direitos. Os direitos não lhe devem
ser dados como outorga, como tutela, mas, sim, como conquista.

Mas não vamos muito longe. Deixemos a Constituição de
1937 e passemos à de 1946, no momento em que, mais uma vez, o
Brasil tem que se reorganizar. E uma Constituição que inovou muito
pouco em relação à de 1934. Foi uma excelente oportunidade que se
perdeu.

Toda vez que há uma Constituinte, o país tem oportunidade
de refazer o ordenamento da sociedade, da política e esse momento
deve ser aproveitado. O Brasil não soube aproveitar a oportunidade
de 1946. Tomara que saiba fazê-lo, em 1986/1987.

A Constituição de 1946 existiu formalmente até 1967, mas,
na verdade, só vigorou até 1964. Ela já havia sofrido reformas, mas
reformas episódicas, formais, sem maior transcedência. A principal
delas fora em 1961, quando, em decorrência da crise gerada pela re-
núncia do presidente Jânio Quadros e a negação da posse legal, da
posse legítima ao vice João Goulart, se instaura no país o regime par-
lamentarista. Na verdade, tratou-se de um golpe, porque não se podia
fazer uma reforma constitucional, a não ser por uma Constituinte.
Não houve essa Constituinte, mas um acordo de cúpula, ante a imi-
nência de perigo de Estado, ante a iminência de uma transformação
mais profunda do país. Esse parlamentarismo não teve profundidade
e, pouco depois, João Goulart reobteve a plenitude de seus direitos.

Mas a grande transformação, o grande golpe dado na Constitui-
ção de 46 ocorreu em 1964, por força de uma das peças mais estra-
nhas, não só da História do Direito Constitucional brasileiro, mas da
História do Direito Constitucional de qualquer parte do mundo: o
Ato Institucional, que não tinha número, mas depois passou a ser
chamado Ato Institucional n 0 1, porque vieram vários outros. Só
um não era suficiente, então foi preciso numerá-los. Esse Ato Insti-
tucional subverte completamente o sistema legal instaurado no país
em 1946.

De 1964 em diante, começamos a viver, então, sob o signo da
ilegalidade, da inconstitucional idade, o Brasil tem uma série de leis
que freqüentemente se contraditam, se contrariam, e algumas chegam
a ser absurdas, ridículas. Por outro lado, temos leis secretas, ou seja,
não sabemos o que estabelecem. E há a série de Atos Institucionais e
Atos Complementares, de impossível acompanhamento.

De todo insubsistente, a Constituição de 46 devia ser substituí -
da. E um Congresso normal, sem ser eleito especialmente para Cons-
tituinte, fez a Constituição de 1967. Fora da linha tradicional do li-
beralismo, que inspirou os demais documentos brasileiros, consagra
o autoritarismo praticado pelo governo militar. Demais, o Congresso
que a votou não era representativo, castrado que fora de seus elemen-
tos mais atuantes, por força das cassações de parlamentares, feitas pe-
lo arbítrio.

Podia-se lembrar mais: para que Constituição, se o poder fazia
o que desejava, sem obediência a nenhuma lei? Tanto que, mesmo
depois, continuam a ser feitos Atos Institucionais - como o mais fa-
moso e desfigurante da lei, que é o AI-5, de triste memória, expressão
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completa de um quadro que é a negação do Direito. Daí a necessida-
de de uma Emenda, que incorporasse essas exceções à Constituição -
ade 1969.

Esta não foi feita pelo Congresso, mas pela Junta Militar que
se apossou do poder, em decorrência da doença do presidente impos-
to, Costa e Silva. O arbítrio atingia aí a nota máxima, fazendo do
Brasil uma tribo primitiva qualquer. A lei não contava, mas o desejo
do ocupante do poder. Essa ordem injusta e recusada pelo povo, na
sua maioria, foi sofrendo desgastes, até culminar na imposição da
abertura política, sentida pelo próprio governo. O povo a impusera.
Daí chega-se à derrocada do regime militar, até a sua queda pela or-
ganização popular da chamada Nova República.

Hoje, apesar das dificuldades, vive-se outra ordem, uma fase de
transição. Nesta, o que mais conta é a necessidade sentida de outra
Constituinte. Dela sairá a Constituição que o país exige e da qual pre-
cisa. Se a campanha da Constituinte for bem conduzida e a Consti-
tuinte for representativa da sociedade brasileira de hoje, ter-se-á uma
Constituição como a que é pedida por mais de cento e vinte milhões
de brasileiros, impondo-se a prática da liberdade, da igualdade e da
justiça, única forma de resolver as graves dificuldades de nosso tempo
e atender as aspirações de todos.


