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RESUMO 

Em âmbito histórico-doutrinário muito se discute acerca da Assembleia Nacional 
Constituinte e, sobretudo, do seu produto, qual seja, a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. Entretanto, pouco se debate acerca de sua peculiar 
convocação e do exercício do poder constituinte originário em solo brasileiro. A 
presente monografia vem de encontro a esse descaso investigativo com o intuito de 
avaliar os antecedentes desse processo, utilizando, como metodologia, da pesquisa 
histórica, social e jurídica, de forma a explorar o cenário anterior à assembleia, 
suscitando discussões acerca de um possível déficit democrático em sua convocação. 
Dessa maneira, pretende-se aqui fazer ampla análise da mais recente manifestação 
do poder constituinte originário em âmbito nacional. Para tanto, serão observados os 
dogmas constitucionais de Siéyes e Canotilho, as classificações doutrinárias 
pertinentes e, sobretudo, a forma como esse poder se despontou no Brasil, sob a ótica 
da legitimidade para convocação, da observância das demais cartas constitucionais 
do país, bem como da análise da mobilização social que guiou o Estado brasileiro até 
a abertura da Assembleia. 
 
Palavras-chave: Assembleia Nacional Constituinte. Constitucionalismo Brasileiro. 
Poder Constituinte Originário. Teoria da Constituição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In the ambit of history and doctrine, there is a lot of discussion about the National 
Constituent Assembly and its product, the Constitution of the Federative Republic of 
Brazil of 1988. However, little is debated about its peculiar convocation and the 
exercise of original constituent power in Brazilian soil. This monograph comes against 
this neglect investigative in order to evaluate the antecedents of this process, using, 
as a methodology, historical, social and legal research, in order to explore the scenario 
before the assembly, and also raising discussions about a possible democratic deficit 
in its convocation. This way, it is intended to make a broad analysis of the most recent 
manifestation of the original constituent power at a national level. To this end, it will be 
analysed Siéyes' and Canotilho’s constitutional dogmas, relevant doctrinal 
classifications and the way this power emerged in Brazil, from the perspective of 
legitimacy for convocation, to the observance of the country's other constitutional 
letters, and also the social mobilization that guided the Brazilian State until the opening 
of the Assembly. 
 

Keywords: National Constituent Assembly. Brazilian Constitucionalism. Original 
Constituent Power. Constitution Theory. 
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INTRODUÇÃO 

Os horrores de vinte e um anos de regime ditatorial conduziram o Brasil a um 

significativo retrocesso constitucional, social e político. Além das barbáries impetradas 

contra os cidadãos, usurpou-se do povo o seu poder soberano. Como forma de reavê-

lo, insurgiu, ao longo de todo o país, nos anos de 1983 e 1984, o movimento das 

Diretas Já. Cansados de assistir aos abusos das eleições presidenciais indiretas e 

suas consequências, milhões de brasileiros foram às ruas clamar por eleições direitas. 

Apesar do relevante valor histórico e social do movimento, a convocação da 

Assembleia Nacional Constituinte se deu apenas no ano de 1985, por meio da 

Mensagem Presidencial nº 330, a qual propunha uma emenda à Constituição com 

esse fim. Assim, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 26/85. O dispositivo legal, 

em seus sucintos cinco artigos, vinha, com corpo de emenda, convocar uma nova 

constituinte. 

A partir deste momento, vasto é o repertório acadêmico-jurídico de estudos 

sobre a Constituição Cidadã, sua escrita, suas normas principiológicas, conteúdo 

geral e classificações, de acordo com os mais diversos doutrinadores. Grande 

também é o descaso investigativo existente acerca da mais recente manifestação do 

Poder Constituinte Originário em solo brasileiro. 

O presente trabalho irá partir de uma análise do Poder Constituinte, levando 

em conta seu conceito e discorrendo sobre suas classificações, munido, sobretudo, 

dos dogmas constitucionais de Emmanuel Joseph Sieyès e José Joaquim Gomes 

Canotilho. Também serão debatidas as características do Poder Constituinte 

Originário e pincelada sua expressão mais recente em âmbito mundial, qual seja, no 

novo processo constitucional chileno. 

Por fim, serão abordadas as constituições anteriores à 1988, a situação política 

ao longo dos anos 80 e demais contextos históricos pertinentes; uma vez que 

importante se faz analisar os antecedentes e o cenário no qual o poder constituinte 

tomou lugar, de modo que muito se refletirá na constituição a ser produzida, qual seja, 

a que validou o processo de redemocratização do país.  

Tudo isto para se culminar no estudo da peculiar convocação da Assembleia 

Nacional Constituinte em solo brasileiro, a qual, apesar de romper com a ordem 

constitucional anterior, não foi emanada de ato revolucionário, eis que se deu por 

iniciativa do Presidente da República e elaboração pelo Congresso Nacional. Nesse 
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sentido, importante ressaltar que 23 senadores, dentre os 559 membros da 

constituinte, foram eleitos em 1982, sendo, portanto, pertencentes ao período de 

ditadura militar.  

Apesar disso, no dia primeiro de fevereiro de 1987 foi instalada a Assembleia 

Nacional Constituinte relativa à CRFB/88, em sessão solene às 16h, dirigida pelo 

então Presidente do Supremo Tribunal Federal, José Carlos Moreira Alves, em 

atenção ao disposto no art.2º, da Emenda Constitucional nº 26/85.  

Isto posto, a presente monografia tem por objetivo avaliar os antecedentes e o 

cenário histórico, social e jurídico que culminaram na convocação da Assembleia 

Nacional Constituinte, analisando-os sob a ótica constitucional democrática. 

O trabalho se justifica sob essa ótica: em apreço à singular relevância histórica, 

constitucional e democrática proporcionada pela Constituição Cidadã de 1988, busca-

se ir de encontro ao predominante descaso investigativo acerca da peculiar 

convocação da Assembleia Nacional Constituinte, de modo a se possibilitar integral 

transparência em relação aos fatores históricos, jurídicos e sociológicos que vieram a 

gerar a CRFB/88. Nesse sentido, importante se faz a análise da mais recente 

manifestação do poder constituinte originário no Estado brasileiro sob a ótica 

democrática.  

 Isso porque é de grande relevância para um país recém-saído de um regime 

ditatorial, caminhando para a consolidação de sua democracia, munindo-se de uma 

constituição programática modelo mundo a fora, conhecer, analisar e avaliar os 

passos que o guiaram até lá, não mais comportando obscuridades cinzentas em sua 

história. 

Os problemas sobre os quais se pretende recair são os seguintes: Sob que 

circunstâncias foi instituída a Assembleia Nacional Constituinte? Há um déficit 

democrático? Foram violados pressupostos constitucionais democráticos quando da 

sua convocação peculiar? 

 Em termos de hipóteses, sendo certo que a CRFB/88 veio com o intuito de 

restabelecer a ordem democrática e garantir a maior variedade de direitos 

fundamentais possível, dado a seu caráter programático e prolixo, mais democrático 

seria a instituição de uma comissão temporária para elaboração da Constituinte, tendo 

os mandatos fim assim que o novo texto constitucional fosse aprovado. 

 Contraditório parece um texto constitucional que romperia com o anterior, 

legitimando o cenário de mobilização social que vinha se formando e a crescente sede 
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populacional por liberdades e garantias tolhidas no regime ditatorial, vindo a ser 

convocado por carta àquelas cujas candidaturas, em expressivo número, remontam 

ao período em desapreço.  

 No tocante à metodologia, a presente pesquisa trata-se de um estudo 

multidisciplinar em que serão trabalhados os aspectos históricos, sociais e jurídicos 

dos anos anteriores à Constituinte, bem como seu modo de convocação, até a 

abertura da assembleia; observando-se sempre a forma de manifestação do poder 

constituinte originário em solo brasileiro. Para tanto, serão utilizadas pesquisa 

bibliográfica e documental, de forma a basear análises doutrinárias constitucionais, 

além de fontes noticiais que retratem a realidade social da época e as mobilizações 

dos cidadãos que levaram à constituinte. 

 Dessa forma, pretende-se, para melhor compreensão do tema, dividir a 

monografia em três capítulos, a fim de abarcar todas as discussões pertinentes à 

problemática em tela. 

 Inicialmente, será feito um apanhado dos ensinamentos de Emmanuel Joseph 

Siéyes e José Joaquim Gomes Canotilho acerca da Teoria Geral do Poder 

Constituinte, tão em voga no presente trabalho, perpassando sobre conceitos e 

classificações. 

  Em sede do segundo capítulo, serão discutidas classificações doutrinárias 

pertinentes acerca do poder constituinte originário e suas características, elencando-

se conceitos e exemplificações, em especial, sua mais recente aparição em âmbito 

global, qual seja, em solo chileno. 

 Por fim, no terceiro capítulo, pretende-se, de forma mais específica, adentrar 

as considerações do âmbito histórico-social que precedeu a Assembleia Nacional 

Constituinte, pontuando-se, inicialmente, as constituições anteriores à 1988, 

discorrendo, posteriormente, acerca das manifestações populares, do clima político, 

além de repousar discussões sobre a legitimidade de convocação da assembleia, 

trazendo considerações sobre a Emenda Dante de Oliveira, além da Mensagem 

Presidencial nº 330/1985, que encaminhou ao Congresso a Proposta de Emenda à 

Constituição, com vistas a convocar a constituinte. 

 Ao fim do presente trabalho será possível obter respostas aos questionamentos 

apresentados e verificar a hipótese proposta ou ainda munir-se de motivos que não a 

confirmem. 
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1. PODER CONSTITUINTE 

1.1 Conceito  

 Desde os primórdios, as relações humanas foram evoluindo de forma a agregar 

cada vez mais indivíduos, com vistas a possibilitar maiores avanços e proteção 

recíproca entre os povos. Essas relações, conforme aumentavam os números de 

seres humanos envolvidos, foram se tornando mais complexas, cheias de 

divergências sociais, culturais e ideológicas. Para amenizar tais conflitos e possibilitar 

a vida comum ordenada, as nações passaram a organizar suas regras em leis, 

inicialmente esparsas, faladas e, posteriormente, em textos escritos dotados de força 

normativa. Daqui surge o Direito, segundo José Afonso da Silva, como um fenômeno 

“histórico-cultural”.1 

 Ocorre que, com a mutação das próprias civilizações, havia a necessidade de 

adequar sua ordem jurídica máxima aos novos tempos e costumes, realizando 

verdadeira ruptura com a ordem anterior. Nos tempos atuais, essa ruptura total ou 

parcial se dá por ação do agora denominado poder constituinte, a partir do qual 

repousam os apontamentos abaixo. 

 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 dispõe, no parágrafo 

único de seu art. 1º que: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”2. Dessa 

narrativa extrai-se a intenção constitucional de destacar o verdadeiro detentor do 

poder dentro de uma sociedade democrática, o próprio povo. 

 Tal destaque é necessário quando se observam os antecedentes da 

Constituição Cidadã, que serão amplamente debatidos no presente trabalho. Nesta 

toada, por ora, o foco recairá sobre o poder soberano do povo, sua origem e 

considerações doutrinárias relevantes. 

 Inicialmente, importante se faz a ressalva trazida por Bonavides, nestes termos: 

 
Cumpre todavia não confundir o poder constituinte com a sua teoria. 
Poder constituinte sempre houve em toda sociedade política. Uma teorização 
desse poder para legitimá-lo, numa de suas formas ou variantes, só veio a 
existir desde o século XVIII, por obra da sua reflexão iluminista, da filosofia 

                                            
1 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 37ª ed., São Paulo: Malheiros, 2014. 
p.35. 
2 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 

DF: Presidência da República, [2021]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 8 jul. 2021.  
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do contrato social, do pensamento mecanicista anti-historicista e 
aintiautoritário do racionalismo francês, com sua concepção de sociedade.3 

 
 Ao se falar sobre Teoria da Constituição, repousa-se sempre sobre os 

ensinamentos de Emmanuel Joseph Sieyès e José Joaquim Gomes Canotilho.  Em 

sede de Poder Constituinte, Canotilho o define como sendo emanado de uma situação 

de força, poder ou autoridade com vistas a criar, garantir ou eliminar uma 

Constituição.4 

 Isto se assemelha ao cenário brasileiro pré-1988, em que se tornava latente a 

necessidade de ruptura com a ordem social e constitucional vigente, de modo a 

retornar ao povo seu poder soberano, eis que, o consenso da doutrina moderna 

entende que a titularidade do poder constituinte é detida pelo povo.5 

 Todavia, Sieyès, em entendimento atualmente tido como minoritário, defendeu 

a titularidade do poder em comento como sendo a nação, conforme se extrai do 

trecho: “O Terceiro Estado abrange, pois, tudo o que pertence à nação. E tudo o que 

não é Terceiro Estado não pode ser olhado como pertencente à nação. Quem é o 

Terceiro Estado? Tudo”.6 

 Apesar de, à primeira vista, parecem conceitos sinônimos, Dalari assevera que: 

“(...) o Estado é uma sociedade e a Nação uma comunidade, havendo, portanto, uma 

diferença essencial entre ambos, não se podendo dizer, com propriedade, que o 

Estado é uma Nação ou que é um produto da evolução desta(...)”.7 Nesse sentido, o 

conceito de povo abarcaria o de nação, sendo mais abrangente. 

 Dessa forma, adotando-se a posição majoritária e a partir das análises 

supracitadas, tem-se que o poder constituinte é aquele exercido com fins de criar ou 

alterar o ordenamento jurídico máximo vigente, qual seja, a Constituição. Apesar do 

povo ser seu titular supremo, em razão da busca pela eficiência, dada ao grande 

numerário de cidadãos que, unidos, o exercem, tal poder é delegado aos 

representantes do povo para que o desempenhem em seu favor, mantendo sua 

titularidade, porém exercendo-o de forma indireta.  

                                            
3 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15ª ed. São Paulo: Malheiros. 2004, p. 141. 
4CANOTILHO,J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 6ª ed. rev. Coimbra: 
Almedina.1993. p.65. 
5LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 21ª ed. São Paulo: Saraiva. 2017. p.193. 
6SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte Burguesa Que’est-ce que le Tiers État?, 4ª ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris. 2001. p. 5. 
7DALARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 2ª ed. São Paulo: Saraiva. 1998. 
p. 51. 
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 Em sede da delegação do poder, necessárias se fazem as três ressalvas ou 

verdades trazidas por E. J. Sieyès: 

 
1ª) a comunidade não se despoja do exercício de sua vontade. É sua 
propriedade inalienável. Só pode delegar seu exercício. […] 2ª) o corpo dos 
delegados não pode nem mesmo ter a plenitude deste exercício. A 
comunidade só pode confiar-lhe de seu poder total a porção necessária para 
manter a boa ordem. Não se dá o supérfluo neste gênero; 3ª) não é próprio 
ao corpo dos delegados mudar os limites do poder que lhe foi confiado. 
Achamos que esta faculdade seria contraditória consigo mesma.8 
 

 Por este trecho, subtraem-se diversos pormenores importantes que se unem 

para formar as bases da delegação do poder popular. A titularidade permanece do 

povo, ainda que sua utilização direta tenha sido delegada. Por essa razão, há limites 

impostos quando da delegação, eis que os delegados deste poder o exercem para o 

povo, em benefício do mesmo povo, o que justifica a retomada desse poder em caso 

de descumprimento de tal condição. Assim, por conta da subordinação devida aos 

delegantes, o poder deve ser exercido nos meios e com as limitações definidas, não 

tendo espaço para excessos.   

 Todo este pensamento leva em conta a influência dos ideais iluministas de 

liberdade, igualdade e fraternidade, que vinham surgindo à época e que eclodiriam na 

Revolução Francesa a partir de 1789. Por essa razão, exalta-se o poder constituinte 

como sendo, neste caso, da nação para a nação, reforçando-se significativamente 

sua necessidade de abranger, mesmo que indiretamente, todo o povo.  

 Nesse sentido, Aurélio Wander Bastos ressalta que:  

 
Para ele [Sieyès], o que importa é definir meios e alternativas eleitorais que 
transfiram o controle do poder das ordens privilegiadas – o clero e a nobreza 
(os notáveis) – para o Terceiro Estado, ou o estado plano como também se 
denominou […].9 

 
 O ideal de que a ordem jurídica reflita o seu povo, suas prementes 

necessidades e seu momento histórico vigente é típico das bases democráticas que, 

desde seu surgimento, na Grécia Antiga, aperfeiçoaram-se de modo a tornar cada vez 

mais viável a participação popular. 

 Nesse quesito, muito ainda há que se evoluir, levando-se em conta as 

dificuldades de se incluir as populações mais carentes nos debates políticos, 

deixando-os até os dias de hoje, em sua maioria, sem voz. Isso porque o Estado não 

                                            
8 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte Burguesa Que’est-ce que le Tiers État?, 4ª ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris. 2001. p. 47. 
9 BASTOS, Aurélio Wander. Introdução. 4ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2001. p. xxxi. 
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promove políticas públicas de engajamento das classes sociais mais baixas e, por 

diversas vezes, quando despontam representantes dessa importante parcela da 

população, não chegam a ser eleitos, seja por baixo financiamento das campanhas 

eleitorais, seja por receio da classe dominante privilegiada.  

 Doutra monta, idealmente, tem-se a participação popular como primado da 

Constituição Cidadã. Ao mesmo tempo, a sua promulgação só foi possível graças aos 

esforços do próprio povo para que fosse rompido o estado ditatorial e firmado bases 

para a insurgência da democracia. Os eventos históricos desse fenômeno serão 

amplamente debatidos em sede do terceiro capítulo deste trabalho. 

 O povo brasileiro, retomando seu poder constituinte nos idos de 1980, 

exemplifica a teoria de Alexandre de Moraes que conceitua o poder constituinte como 

sendo: “(...) a manifestação soberana da suprema vontade política de um povo, social 

e juridicamente organizado.”10 Para ele, este poder deriva das constituições escritas 

e seu ideário de limitação do poder governamental e garantia de direitos. 

 Naquele momento, a nação brasileira, vivendo sob o regime militar, necessitava 

dessa limitação de poder, de forma a preservar suas liberdades negativas, já tão 

violadas. Por isso mesmo se fazia cada vez mais necessário um instrumento que 

garantisse os direitos individuais de primeira dimensão e, após isto, os direitos sociais 

e políticos.  

 É também das constituições escritas e rígidas que se abstrai a Força Normativa 

da Constituição e o Controle de Constitucionalidade. Isto porque há limites que a 

própria ordem constitucional impõe ao legislador ordinário que a reforma.  

 Entretanto, não há, em tese, limites para uma nova ordem jurídica que, munida 

do poder soberano do povo ou advinda do poder em situação de força, venha a 

derrubar a Constituição vigente e escrever nova Carta que revogue inteiramente a 

anterior. Tudo isto para adequar o momento vivente ao texto normativo que o regule 

e assegurar direitos, individuais e coletivos, da minoria ou da maioria e dispor sobre a 

organização do Estado. Neste diapasão, encontram-se as duas expressões principais 

do poder constituinte. 

1.2 Classificação 

                                            
10 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 6ª ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas.1999. 

p. 42. 
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 O Poder Constituinte é classificado por seu momento de expressão. Isso 

porque pode ser exercido de diversas formas e nos mais variados momentos. Por 

vezes com características de poder de ruptura, retirando a ordem constitucional 

vigente e renovando-a por inteiro, ou ainda, renovando-o e desconstitucionalizando11 

normas antes constitucionais. Por outras, o poder constituinte aparece como um meio 

de simples atualização ou reforma, adequando, de forma mais precisa, o texto 

constitucional com o momento histórico que está situado, bem como com as 

condições e necessidades de seu povo.  

 Por este critério, se o poder constituinte é anterior à nova ordem constitucional 

vigente, é tido como originário, genuíno, de primeiro grau. Se, no entanto, posterior e 

usado para alterar o texto já existente, é derivado, constituído, secundário, de segundo 

grau ou remanescente.  

 Dessa forma, o poder constituinte originário emana do mecanismo social, da 

união do povo que, quase em uníssono, decide pelo renascimento da Carta 

Constitucional, rompendo o ciclo anterior e adequando o novo ordenamento aos seus 

próprios anseios, garantidos por seu poder soberano. Assim, para Sieyès: 

 
Será impossível compreender o mecanismo social se não se analisar a 
sociedade como uma máquina ordinária, e considerar separadamente cada 
parte, juntando-as em seguida em espírito, uma depois da outra, a fim de 
captar os acordes e ouvir a harmonia geral resultante.12 
 

 Bonavides traz o poder constituinte originário como sendo livre de limitações 

formais, o que denota sua característica política e até mesmo extrajurídica13, em razão 

de ser desvinculado de qualquer outro poder ou ordem normativa anterior. 

 Para Canotilho, o poder constituinte:  

 
[…] é estruturado e obedece a padrões e modelos de conduta espirituais, 
culturais, éticos e sociais radicados na consciência na consciência jurídica 
geral da comunidade e, nesta medida, considerados como ‘vontade do 
povo’”.14 

 
 Assim, latente se demonstra o contexto social insurgente como pilar básico do 

exercício do poder em comento, que tem no povo, na sua vivência e prementes 

                                            
11 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 21ª ed. São Paulo: Saraiva. 2017. p.216. 
12 E.J. SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte Burguesa Que’est-ce que le Tiers État?, 4ª ed. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2001. p. 46. 
13BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15ª ed. São Paulo: Método. 2004. p. 146. 
14CANOTILHO,J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 6ª ed. rev. Coimbra: 
Almedina.1993. p. 81. 
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necessidades, sua razão de ser. Disto também se depreende a sua natureza 

desvinculada dos ordenamentos anteriores, livre, portanto. 

 Ademais, Michel Temer assevera que: 

 
Ressalta-se a ideia de que surge novo Estado a cada nova Constituição, 
provenha ela de movimento revolucionário ou popular. O Estado brasileiro de 
1988 não é o de 1969, nem o de 1946, o de 1937, de 1934, de 1891, ou de 
1824. Historicamente é o mesmo. Geograficamente pode ser o mesmo. Não 
o é, porém, juridicamente. A cada manifestação constituinte, editora de atos 
constitucionais como Constituição, Atos Institucionais e até Decretos […], 
nasce o Estado.15 
 

 Este fenômeno de ruptura acima retratado é chamado de 

transconstituicionalização16. Contudo, Lenza destaca as duas formas de expressão 

do poder constituinte originário, quais sejam, a outorga e a utilização de Assembleia 

Nacional Constituinte ou Convenção.17 Isso porque, quando emanado de um contexto 

democrático, respeitando a vontade popular e os princípios basilares da democracia, 

o processo de escrita da nova Constituição se dará por meio da convocação da 

constituinte, repleta de representantes do próprio povo para que, por regime de 

delegação, o exerçam. 

 Situação diversa se dá quando a mudança da ordem constitucional deriva de 

ato revolucionário de uma figura política ou ainda de minoria dos indivíduos que, pela 

força física ou política, implantam um regime ditatorial, usurpando do povo o seu poder 

constituinte. Neste contexto está inserido o poder constituinte originário por outorga. 

 Padilha, por sua vez, adiciona uma terceira forma de expressão do poder 

constituinte originário, qual seja, por meio de plebiscito ou referendo. Segundo o autor, 

trata-se de uma espécie de ratificação do novo texto constitucional, típica nas 

constituições cesaristas. Tal modelo foi criado na Constituição dos Estados Unidos de 

1787, tendo a ratificação ocorrido em 1789.18 

 De forma diametralmente oposta, o poder constituinte de segundo grau não 

produz um novo Estado, mas o atualiza, o reforma e, assim, o adequa à realidade 

política do povo ou até mesmo institui normas programáticas para assegurar seu 

                                            
15 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 14 ed. ver. e ampl. São Paulo: Malheiros. 
1998. p. 33. 
16 PADILHA, Rodrigo. Direito constitucional. 5. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, São    
Paulo: Método. 2018. p. 83. 
17 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 21ª ed. São Paulo: Saraiva. 2017, p.198. 
18 PADILHA, Rodrigo. Direito constitucional. 5. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, São    
Paulo: Método. 2018. p. 84. 



19 
 

desenvolvimento nos aspectos tidos como insuficientes ou falhos em seu sistema 

jurídico-prestacional.  

 Lenza adverte acerca da nomenclatura poder constituinte derivado, tendo em 

vista que alguns doutrinadores, tidos como minoritários, a tem como incorreta uma 

vez que, para eles, mais acertada seria a nomenclatura competências, em razão de 

poder constituinte expressar vontade popular e impossibilidade de ser limitado, o que 

não é o caso do poder remanescente.19  

 Isso porque o poder constituinte originário define as bases de competência do 

poder constituinte derivado, enumerando regras de iniciativa, processo legislativo 

como um todo, abrangendo quórum de instalação para a discussão das propostas, 

quórum de aprovação, espécies de normas que devem gerir cada matéria, e até 

mesmo, em alguns casos, como a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 em seu artigo 60, §4º, por exemplo, definindo tópicos que não poderão ser 

reformulados senão em nova constituinte. 

 Em virtude disso, tem-se que o poder constituinte secundário é limitado pelo 

próprio poder constituinte de primeiro grau, que ilimitado, regula tudo aquilo que dele 

deriva, exercendo a competência plena advinda do poder soberano do povo, que o 

instituiu diretamente ou por meio de delegação. 

 Bonavides ainda os diferencia com base em sua juridicidade, nestes termos: 

 
[…] o primeiro [poder constituído], como poder jurídico, é o poder constituinte 
do Direito Constitucional; o segundo [poder constituinte], como poder 
extrajurídico, é o poder constituinte da Ciência Política.20 
 

 Tudo isto pelo fato de estar o primeiro atado às amarras já impostas pelo direito 

em termos formais e materiais, devendo sempre se atentar ao ordenamento vigente, 

respeitando-o e alterando-o de forma a dar-lhe cada vez mais aplicabilidade, 

efetividade e torna-lo sempre o máximo condizente possível com a realidade social. 

 Ademais, de forma pormenorizada, advém, do poder constituinte derivado, o 

poder constituinte derivado reformador, o decorrente e o revisor.  O primeiro é aquele 

exercido por meio das emendas constitucionais, sendo, essencialmente, condicionado 

aos limites e regras pré-estabelecidos pelo constituinte originário, devendo respeitar 

o processo legislativo instituído, as regras de iniciativa, quóruns, matérias aptas a 

serem remodeladas e as reservadas, etc. Apesar disso, sua expressão é vasta e 

                                            
19 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 21ª ed. São Paulo: Saraiva. 2017. p. 201. 
20 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15ª ed. São Paulo: Método. 2004. p. 150. 
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demasiada importante para se assegurar a correspondência constitucional com a 

realidade da época vivenciada. 

 O segundo, por sua vez, também é fruto do poder originário e às suas normas 

deve respeito, porém, situa-se no âmbito estadual. A função do poder constituinte 

derivado decorrente é promover, dentro da ótica federativa, a elaboração da 

Constituição Estadual, sendo dito como inicial, quando a escreve e promulga e, 

posteriormente, modificando-a, sendo, neste último caso, de revisão.21 

 Já o poder constituinte derivado revisor, como os demais, é absolutamente 

vinculado ao originário e difere-se na medida em que se trata de um processo de 

revisão, previsto na própria carta constitucional. A mero título de exemplo, foi previsto 

no art.3º da ADCT da CRFB/88, que o processo revisional seria realizado cinco anos 

após sua promulgação.  

 Ainda nas classificações do poder constituinte, a doutrina mais moderna 

assegura a existência do chamado poder constituinte supranacional, de abrangência 

internacional, pautado na cidadania universal e num novo conceito de soberania. 

Como se infere de sua nomenclatura, essa espécie de poder intenta uma constituição 

supranacional, adequando o ordenamento jurídico de cada país, pautando-se nos 

esteios do direito comunitário, sendo ele mesmo o poder soberano e não cada um dos 

Estados22. 

 De toda sorte, Canotilho, levando em conta o poder constituinte supranacional, 

trouxe a ideia de exploração da teoria da interconstitucionalidade, cuja função seria 

examinar “[…] as relações interconstitucionais, ou seja, a concorrência, convergência, 

justaposição e conflito de várias constituições e de vários poderes constituídos no 

mesmo espaço político”.23 

 A matéria, apesar de pouco cultivada, seria de grande valia para se examinar 

a possibilidade de vinculação das nações a um poder constituinte supranacional, que 

mudaria os rumos do Direito Constitucional e daria novas bases ao Direito 

Internacional não só Público como também significativos reflexos no Direito 

Internacional Privado. Todavia, trata-se, conforme anteriormente assegurado, de 

                                            
21LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 21ª ed. São Paulo: Saraiva. 2017, p. 
202/203. 
22HABERMAS, Jurgen. A Constelação Pós-Nacional. São Paulo: Littera Mundi. 2001. 
23CANOTILHO,J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 6ª ed. rev. Coimbra: 
Almedina.1993. p. 81. 
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temática ainda em passos iniciais e que depende, sobretudo, da política externa dos 

países, imprevisível neste momento. 

 Visto isso, o presente trabalho debruçar-se-á, ao longo do segundo capítulo, 

sobre o poder constituinte originário, elencando e discorrendo sobre suas 

características e considerações atualmente pertinentes. 
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2. CARACTERÍSTICAS DO PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO 

 Como visto, o poder constituinte originário é hipótese de verdadeira ruptura com 

a ordem constitucional até então vigente, de forma a refletir os novos anseios do povo 

e consagrá-los em documento dotado de força normativa e de observância obrigatória 

por todo o Estado. 

 Ademais, Lenza discorre que vige no Brasil a corrente positivista, que trata o 

poder constituinte originário como detentor de natureza pré-jurídica, isso porque: “a 

norma jurídica começa com ele e não antes dele”.24 Dessa premissa, subtraem-se as 

características de tratar-se de poder ilimitado e incondicionado, como se verá de forma 

mais pormenorizada adiante.  

 Padilha, por sua vez, no estudo da natureza jurídica deste poder em análise, 

trouxe algumas concepções doutrinárias que buscam conceituá-lo, uma vez que, não 

estando positivado, não há norma em sentido estrito que o fundamente. Assim, há a 

teoria do poder constituinte como poder de direito ou jurídico, para a qual estaria 

fundamentado e atrelado a um direito natural, anterior e a ele superior. Há também o 

entendimento de poder de fato ou extrajurídico, a qual está adepto Bonavides, como 

visto em sede do primeiro capítulo deste estudo. Nesse sentido, o poder constituinte 

originário transcenderia o direito positivo. Há, por fim, a teoria do poder político que 

pontua:  

 
Sua existência e ação independem de previsão no direito. Na verdade, 
segundo essa posição, o poder constituinte seria tanto jurídico, pois precede 
a edição das normas constitucionais, como fático, pois produz fundamento de 
validade na ordem jurídica.25 
 

 De toda sorte, Bonavides destaca que as categorias de povo e nação devem 

sua força ao poder constituinte, em razão da legitimidade a eles outorgada, que os 

coloca no topo do conceito de soberania. Nesse sentido: 

 
O poder constituinte nacional é nesse caso a soberania a serviço do sistema 
representativo, ou a caracterização diferente que a soberania toma ao fazer-
se dinâmica e criadora de instituições, ou ainda, por outro aspecto, a 
soberania mesma, quando ela institucionalizava num princípio impessoal, 
apto a transcender a vontade governativa do monarca ou do príncipe de 
poderes absolutos. 26 

                                            
24 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 21ª ed. São Paulo: Saraiva. 2017, p.197. 
25 PADILHA, Rodrigo. Direito constitucional. 5. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, São 
Paulo: Método. 2018. p. 80 e 81. 
26 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15ª ed. São Paulo: Método. 2004. p. 142 e 
143. 
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 São múltiplos os exemplos práticos de manifestação deste poder ao longo da 

história, das mais diversas formas, mas sempre pautado num momento histórico de 

ruptura, por vezes resguardando mandamentos democráticos e noutras, legitimando 

governos tiranos. Ao longo deste estudo serão abordadas as eclosões do poder 

constituinte originário pertinentes, observando-se, no caso concreto, como são 

despontadas suas características inatas, sobretudo, nos fenômenos contemporâneos 

a este trabalho. 

 Nesse sentido, adianta-se a necessidade de se olhar de forma mais cautelosa 

o poder do povo e a forma pela qual ele é atribuído a alguns indivíduos, na sua maioria 

parlamentares, para exercê-lo pela via indireta, observando-se seu papel primordial 

em traçar os rumos dos novos Estados que surgem a cada nova carta política. 

 Como se verá ao longo desta pesquisa, muito se deve à população das nações 

ao longo de toda a história, já que as lutas sociais foram imprescindíveis para se 

efetivar os direitos fundamentais e humanos conquistados no decorrer dos anos e 

consagrados pelas constituições democráticas. Além disso, os posicionamentos 

doutrinários aqui trazidos devem ser lidos de forma a se analisar a manifestação do 

poder constituinte originário em solo brasileiro, cerne deste trabalho, para que, ao fim, 

seja possível obter considerações acerca de sua convocação sob a ótica democrática. 

 Inicialmente, sucinta é a explicação de Canotilho sobre o tema revivendo os 

ensinamentos basilares de Sieyès, nestes termos: 

 
[…] o poder constituinte, na teoria de Sieyès, seria um poder inicial, autónomo 
e omnipotente. É inicial porque não existe, antes dele, nem de facto nem de 
direito, qualquer outro poder. É nele que se situa, por excelência, a vontade 
do soberano (instância jurídico-política dotada de autoridade suprema). É um 
poder autónomo: a ele e só a ele compete decidir se, como e quando, deve 
‘dar-se’ uma constituição à Nação. É um poder omnipotente, incondicionado: 
o poder constituinte não está subordinado a qualquer regra de forma ou de 
fundo.27 
 

 Vistos os pontos iniciais acima tratados, este capítulo debruçar-se-á sobre as 

características do poder constituinte originário, pormenorizando-as e elencando-as 

aos acontecimentos atuais, quando possível.  

2.1 Genuíno 

                                            
27 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional. Coimbra: Almedina, 1993. p. 91. 
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 O poder constituinte originário é tido como genuíno, inicial ou de primeiro grau, 

isso porque: “[…] inaugura uma nova ordem jurídica, rompendo com o ordenamento 

jurídico anterior”28, após uma revolução. Assim, a entrada em vigor de uma nova 

ordem constitucional derruba a anterior, fazendo surgir uma nova, desprovida de 

vínculos. É genuíno porque começa como se do zero, próprio, legítimo em si mesmo, 

inicial, portanto. 

 José Luiz Quadros de Magalhães ressalta que esse poder insurge após uma 

ruptura da ordem social até então vigente, após uma revolução que o traz à tona. 

Ademais, destaca que o papel da luta social como forma de alterar contextos 

excludentes e ditatoriais29. Como destacado em sede do primeiro capítulo deste 

estudo, similar é o entendimento de J.J. Canotilho que traz a explosão do poder 

constituinte originário após uma situação de força30. 

 Magalhães ainda destaca o seu caráter inicial na medida que há verdadeiro 

fenômeno de interrupção com a situação anterior, nela não se prendendo de forma 

alguma e renascendo um ordenamento nos ditames escolhidos pelos detentores do 

poder. No contexto da modernidade, felizmente, tem-se visto a quebra com o 

constitucionalismo de caráter único, singular, pensado para a pequena parcela 

privilegiada da população. 

 Atualmente, é cada vez mais comum a deflagração de um processo constituinte 

plural, que não só respeita como também absorve e incorpora a pluralidade étnica, 

econômica, de identidade de gênero, entre outros. Exemplo disso são as 

Constituições do Equador, de 2008, e Bolívia, de 2009. 

 A América Latina é um grande símbolo da diversidade de povos e línguas. 

Durante grande parte de sua história, essa caraterística tão peculiar lhe foi suprimida 

juridicamente por normas que privilegiam parcela da população e minimizavam ou 

mesmo excluíam os demais indivíduos.  

 Ocorre que, aos poucos, o povo foi se insurgindo contra esta realidade e passou 

a cobrar um ordenamento mais democrático plural, de forma a contemplá-los e a 

preservar suas origens, história e riquezas culturais. Nesse sentido, de extrema 

                                            
28BAHIA, Flávia. Direito Constitucional. 3ª ed. Recife: Armador. 2017. p. 27. 
29MAGALHÃES, José Luiz Quadros de in, Chile 2021 – o poder constituinte originário – teoria e 
história, 2021, 1 vídeo (1h14min) Publicada pelo canal José Luiz Quadros de Magalhães. Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=OyV9vNMlZjw. Acesso em: 10 ago. 2021. 
30CANOTILHO,J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 6ª ed. rev. Coimbra: 
Almedina.1993. p.65. 
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importância foram as cartas constitucionais supracitadas que definiram amplos 

direitos de titularidade da população até então excluída, valorizando-os.  

 A Constituição do Equador resguardou aos indivíduos o direito à natureza, que 

posteriormente, foi consagrada por aquele judiciário como sendo sujeito de direito.31 

A Constituição da Bolívia, por sua vez, privilegiou a autonomia indígena originária 

campesina, até então desamparada pelas cartas anteriores. Tudo isto porque: 

 
A América Latina vem passando por mudanças importantes em seu contexto 
político e institucional, sendo um dos reflexos dessas mudanças a adoção de 
novas Constituições, as quais, considerando o ponto de vista daqueles que 
vivenciaram a violência matricial do colonialismo e que permanecem 
vivenciando a violência da colonialidade1, expressam novas formulações 
institucionais e políticas que asseguram a criação de Estados pluriétnicos 
fundamentados na interculturalidade.32 
 

 Sob um recorte ainda mais atual, há que se observar a mais nova explosão do 

poder constituinte originário, que está ocorrendo no Chile. Como é cediço, a 

Constituição Chilena vigente data-se de 1980 sendo, portanto, oriunda da Ditadura 

comandada por Augusto Pinochet. Além de sua herança ditatorial, os cidadãos 

chilenos entendem que a carta peca, principalmente, na proteção à prestação de 

serviços básicos por parte do Estado. Além disso, por ser oriunda do regime militar, 

sustenta-se a falta de legitimidade na sua origem. Esses e outros motivos levaram 

grande parte da população às ruas reivindicando uma nova constituinte. O ápice 

desse movimento se deu entre 18 de outubro de 2019 e meados de março de 2020, 

ficando conhecido como “Estallido Social”, ou estouro social em tradução livre. 33 

                                            
31GUSSOLi, Felipe Klein. A natureza como sujeito de direito na Constituição do Equador: 
considerações a partir do caso Vilavamba. In: XVI Jornada de Iniciação Científica da Faculdade de 
Direito da UFPR, 2014, Curitiba-PR. Anais da XVI Jornada de Iniciação Científica. Curitiba, 2014. v. 1. 
p. 1.  
32NÓBREGA, L. N. Estado e autonomias indígenas na nova constituição da Bolívia. Tensões 
Mundiais, [S. l.], v. 14, n. 26, p. 157–181, 2019. DOI: 10.33956/tensoesmundiais.v14i26.261. 
Disponível em: https://revistas.uece.br/index.php/tensoesmundiais/article/view/261. Acesso em: 11 
ago. 2021. 
33PICHEL, Mar. Chile aprova plebiscito histórico: por que é tão polêmica a Constituição que 78% 
dos chilenos decidiram trocar. BBC News Mundo. 26 out. 2020. Disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-54689493. Acesso em: 11 ago.2021. 
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Figura 1: Miles De Chilenos Vuelven a Copar la Plaza Italia por Séptimo Día

 

          Fonte: Jornal elDiario.es., 201934 

 Destarte, após o clamor do povo, titular do poder constituinte, como visto, foi 

realizado um plebiscito no qual 78% (setenta e oito por cento) dos cidadãos chilenos 

votaram pela mudança da Carta atual. Neste momento se observa a revelação do 

poder constituinte originário. 

 Para a Assembleia Constituinte do Chile foram eleitos 155 (cento e cinquenta 

e cinco) membros, tendo seus mandatos fim assim que promulgada a nova 

Constituição. Daqui se subtrai a total ruptura com a ordem jurídica anterior, não tenho 

nenhum dos parlamentares eleitos vínculo com o regime ditatorial.  

 É também de suma importância se destacar os efeitos de garantia aos direitos 

indígenas e de demais parcelas até então excluídas dos processos constitucionais 

que as Constituições Boliviana e Equatoriana que refletiram na constituinte chilena. A 

presidente da constituinte, Elisa Loncón, é da etnia mapuche, a mais numerosa etnia 

indígena chilena. Além disso, foi resguardo a igualdade entre homens e mulheres em 

sua composição. Nesse sentido é a publicação do Jornal El País sobre o caso: 

 
É um sinal político para as mulheres, em um órgão conjunto formado por 77 
mulheres e 78 homens graças ao impulso do movimento feminista. É um sinal 
sobretudo para os povos indígenas, sempre excluídos das grandes decisões 
do Estado e que enfrentam um conflito histórico de terras no sul do país. A 
nova líder, nascida em uma comunidade humilde de Araucanía, agradeceu 
por sua nomeação com uma bandeira mapuche nas mãos e suas primeiras 
palavras foram em mapudungún, a língua da etnia.35 
 

                                            
34FREIXAS, Meritxell. Cinco claves para entender el estalido social em Chile. elDiario.es, Santiago de 
Chile, 25 out. 2019. Fotografia. Disponível em https://www.eldiario.es/internacional/claves-explican-
estallido-social-chile_1_1296846.html . Acesso em: 11 ago. de 2021. 
35 MONTES, Rócio. Acadêmica mapuche presidirá Constituinte que vai escrever as leis do Chile 
pós-ditadura Pinochet. El País, Santigo do Chile, 04 jul. 2021. Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-07-04/chile-inicia-um-novo-ciclo-e-comeca-a-redigir-a-
constituicao-que-substituira-a-de-pinochet.html. Acesso em: 12 ago 2021. 
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 É neste exato ponto que se extrai a característica de genuinidade do poder 

constituinte, eis que  a nova constituinte, de imediato, abarca novos direitos até então 

desprezados e visa alterar significativamente a ordem constitucional, rompendo de 

plano com a carta oriunda do período ditatorial, planejando uma ação mais 

prestacionista do Estado e uma Constituição de cunho democrático social. Daqui se 

observa sua inicialidade “(...) pois instaura uma nova ordem jurídica, rompendo, por 

completo, com a ordem jurídica anterior”.36 

 O poder constituinte é genuíno, que se basta em si mesmo, e, por isso, 

desprovido de barreiras anteriores que o condicionem ou regulem. Disso se extrai 

também a sua característica de incondicionalidade, a seguir retratada. 

 

2.2 Incondicionado  

 Diz-se incondicionado tudo aquilo que é absoluto, que não se encontra sujeito 

a nenhuma forma de restrição. Trata-se de uma característica extraída da situação de 

soberania em que se contra o poder constituinte originário. Por seu caráter genuíno, 

este poder não está submetido a nenhuma outra forma prefixada de manifestação, 

como destaca Lenza37, sendo absoluto e autônomo em suas decisões.  

 De igual forma, Padilha reforça que “[…] a incondicionalidade deste poder está 

exatamente na ausência de previsão quanto a sua exteriorização”38. A eclosão do 

poder constituinte de primeiro grau pode se dar de diversas formas, a depender da 

realidade histórico-cultural e social da época e a forma como o detentor deste poder 

o retomou.  

 O mais comum é que, em razão da ruptura com a ordem anterior, este poder 

seja exercido, quando indireto, por uma parcela de indivíduos que representem 

totalmente os novos interesses e anseios do povo. Assim, seria mais lógico pensar 

em parlamentares sem qualquer ligação com o regime anterior, já que, como visto no 

capítulo inicial deste estudo, há “novo Estado a cada nova Constituição”39. 

 Dito isto, vê-se, no Chile, ampla expressão da característica de 

incondicionalidade que, por plebiscito, retomou o povo o seu poder constituinte para 

                                            
36 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 21ª ed. São Paulo: Saraiva. 2017. p.196. 
37 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 21ª ed. São Paulo: Saraiva. 2017. p. 196. 
38PADILHA, Rodrigo. Direito constitucional. 5. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, São    
Paulo: Método. 2018. p. 89. 
39 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 14 ed. ver. e ampl. São Paulo: Malheiros. 
1998. p. 33. 



28 
 

que, por meio de cento e cinquenta e cinco parlamentares desvinculados com a 

ditadura militar e escolhidos exclusivamente para a escrita da Nova Carta, alterassem 

o ordenamento vigente. 

 Ainda nesse mesmo raciocínio, o Brasil, saindo da ditadura que o comandou 

por mais de vinte anos, tinha entre os membros de sua constituinte vinte e três 

senadores eleitos em 1982, oriundos, portanto, do regime militar. Essa estrutura 

peculiar, vista sob o âmbito das intensas manifestações populares com vistas a, assim 

como no Chile, romper com a ordem jurídica anterior, parece, de imediato, um tanto 

quanto contraditória. Todavia, serão trazidas considerações mais aprofundadas sobre 

este assunto ao longo do terceiro capítulo. 

 Retornando-se à temática da autonomia do poder constituinte originário, da 

qual deriva seu caráter incondicionado, apesar de, no decorrer da história 

constitucional, existirem formas mais costumeiras de sua manifestação, ele é 

incondicionado justamente porque não há para o povo nenhum padrão pré-

determinado para realizar sua obra de constitucionalização. Justamente por isso sua 

manifestação é mera forma de exercício deste poder, que por certo não se esgota 

quando da nova constituinte, mas permanece a disposição do povo para ser 

despertado quantas vezes forem necessárias. 

 No mais, como se verá mais adiante, esse despertar do poder constituinte deve 

ter razão de ser, de forma a se preservar de um lado, o poder do povo e, do outro, a 

segurança jurídica dos cidadãos do Estado. Isso porque não há limitação material para 

este poder inicial, podendo dispor dos tópicos constitucionais da maneira que melhor 

lhe convier aos interesses sociais, econômicos e políticos da época, respeitando, 

apenas os seus delegatários, os limites impostos pelo povo, seu titular original, 

quando da delegação. Sobre este ponto são lançados os questionamentos do próximo 

tópico. 

2.3 Ilimitado 

 O Poder Constituinte Originário, por romper totalmente com a ordem 

constitucional até então em vigor é tido como ilimitado. Isso significa dizer que não há, 

para ele, barreiras ou limites impostos que cerceiam sua atuação.  

 Como expressão desse entendimento, tem-se que as normas constitucionais 

originárias, ou seja, aquelas promulgadas pelo ato do poder constituinte, são dotadas 

de presunção absoluta de constitucionalidade, enquanto as normas constitucionais 
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posteriores à 1988, produzidas pelo poder constituinte derivado, gozam apenas de 

presunção relativa de inconstitucionalidade, podendo ser discutidas em sede de 

controle de constitucionalidade, por suas vias difusa e concentrada.  

 Dessa forma, não se rebate o instituído pelo supracitado poder, eis que 

ilimitado, desprendido, portanto, de quaisquer limites ou normas anteriores que devem 

observância ou obediência. Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

 
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Parágrafos 1 e 2 do artigo 45 da 
Constituição Federal. – A tese de que há hierarquia entre normas 
constitucionais originárias dando azo a declaração de inconstitucionalidade 
de umas em faze de outras é incompatível com o sistema de Constituição 
Rígida. – Na atual Carta Magna: “compete ao Supremo Tribunal Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição” (artigo 102, “caput”), o que implica 
dizer que essa jurisdição lhe é atribuída para impedir que se desrespeite a 
Constituição como um todo, e não para, com relação a ela, exercer o papel 
de fiscal do Poder Constituinte Originário, a fim de verificar se este teria, ou 
não, violado os princípios de direito suprapositivo que ele próprio havia 
incluído no texto da mesma Constituição […]. 40 
 

 Todavia, Meireles Teixeira discorre que o: 

 
[…] poder constituinte originário não está preso a normas jurídicas anteriores, 
não significa, porém, e nem poderia significar, que o Poder constituinte pode 
ser arbitrário, absoluto, que não conheça quaisquer limitações (…) ele é 
limitado pelos grandes princípios do bem comum, direito natural, moral e 
razão.41 
 

 Tal pensamento é corroborado por Barroso que dispõe estar o poder 

constituinte originário deve respeito aos fatores sociais e políticos que culminaram na 

sua deflagração42.  

 Padilha entende que tal divergência é apenas aparente, eis que, do exposto, 

subtrai-se que o poder constituinte originário é ilimitado quando visto sob a ótica do 

direito positivo, possuindo, no entanto, barreiras fáticas de ordem política, econômica 

e social. Nessa lógica, traz as figuras de três limites: os transcendentes, os imanentes 

e os heterônomos. Os primeiros seriam aqueles advindos do direito natural, 

abarcando também o princípio da vedação ao retrocesso. Isso porque, entende o 

                                            
40BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 815/DF – Distrito 

Federal. Rel. Min. Moreira Alves. 28 de março de 1996. Disponível em: 
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266547 Acesso em: 12 ago. 
2021.  
41 TEIXEIRA. J. H. Meirelles. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense. 1991. p. 213. 
42BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 114.  
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supracitado autor “(...) as conquistas sociais da sociedade e consolidadas no texto 

constitucional não podem ser mais retiradas, como o direito ao voto das mulheres, 

direito à educação e a proibição de escravidão”. Os segundos seriam limites de cunho 

formal, devendo a formalização do poder estar em consonância com os valores 

dispostos pelo poder constituinte material. Os limites heterônomos, por sua vez, são 

aqueles oriundos da globalização e da proteção internacional aos direitos humanos, 

inflados no período pós-segunda guerra mundial e, sobretudo, da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, de 1948.43 

 Tudo isto nos parece fruto de um pensamento voltado a novos governos e 

ordenamento jurídicos democráticos, uma vez que os ideais autoritaristas munidos de 

uma visão deturpada de soberania nacional por certo derrubariam tais primados. 

Nesse sentido, caberia novamente ao povo retomar a posse de seu poder constituinte 

primário para assegurar a manutenção de uma nação regida constitucionalmente nos 

ditames que entender mais satisfatórios.  

 Desse modo, caberia ao próprio povo restabelecer a vontade de sua nação, 

que nada mais é, nos ensinamentos de Siéyes, “[…] o resultado das vontades 

individuais, como a nação é reunião dos indivíduos”44. 

 A retomada do poder constituinte originário que até então encontrava-se 

adormecido por longo período de tempo é possível graças ao seu caráter 

permanente/latente, como se verá a seguir.  

2.4 - Permanente/Latente 

 Apesar de ser meio para implementação de uma nova constituição, o poder 

constituinte originário não se esgota após isso, eis que se trata de verdadeira 

expressão do poder do povo, ficando em estado como se de repouso, aguardando a 

necessidade de sua nova explosão.  

 Pedro Lenza traz a importante ressalva: 

 
Isso não significa que o poder constituinte originário permanente e 
“adormecido” saíra desse estado de “hibernação” e de “latência” a todo e 
qualquer momento, até porque instauraria indesejada insegurança jurídica. 
Para tanto, deve haver o “momento constituinte”, uma situação tal que 
justifique e requeira a quebra abrupta da ordem jurídica. 45 

                                            
43PADILHA, Rodrigo. Direito constitucional. 5. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, São 
Paulo: Método. 2018. p. 88 e 89. 
44 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte Burguesa Que’est-ce que le Tiers État?, 4ª ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris. 2001. p. 69. 
45 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 21ª ed. São Paulo: Saraiva. 2017. p.196. 
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 Nesse mesmo diapasão, tem-se, em vigor, a mais recente explosão do poder 

constituinte originário em solo mundial, que está ocorrendo no Chile, sob a qual serão 

repousadas algumas considerações pertinentes.  

 O chamado “momento constituinte” chileno veio da ruptura com o governo 

ditatorial e a necessidade popular de se possuir uma carta constitucional que fosse 

condizente com a realidade daquela nação e instituída de forma legítima. Diversos 

são os resquícios opressores derivados da era militar que até hoje pairam sobre a 

carta política daquele país.  

 Na intenção de derrubar tais enclaves autoritários, o povo chileno se viu na 

iminência de exercer seu poder constituinte originário que estava adormecido desde 

de 1980 e, por sua latência, trouxe-o à tona de forma enérgica para que a ordem 

jurídica reflita a realidade de seu povo e o contemple, em sua integralidade, 

satisfazendo necessidades e ofertando proteção positiva às camadas mais 

necessitadas. Assim, já no processo constituinte foram privilegiados os povos 

indígenas e a participação feminina, tendo esta última preenchido metade das 

cadeiras parlamentares que elaborarão a próxima carta política do país, feito, até 

então inédito.  

 Aqui se observa a exemplificação prática da característica de permanência do 

poder constituinte de 1º grau. Permanente é tudo aquilo que possui constância, 

continuidade e firmeza. Assim, o simples fato do poder em comento não ter sido 

utilizado nos últimos anos ou décadas não significa dizer que ele se extinguiu, perdeu 

validade ou força. Como visto, o povo pode e deve reavivar este poder sempre que 

houver o já citado “momento constituinte” de forma a realinhar ordenamento e anseios 

populares, direitos, garantias e formas de organização do Estado, além da repartição 

de poderes. 

 As Constituições eclodiram como forma de limitar o poder do Estado, 

regulando-o, dispondo acerca de divisões e competências. De toda sorte, tornou-se 

via que permite ao povo manter um Estado ordenado que não seja onipotente e que 

preserve sua participação. Esse ânimo popular, trazido há tempos por Siéyes, torna-

se ainda muito atual, se observado pela ótica da nação chilena pós-abertura 

democrática. Segue o trecho: 

 
[…] Que o povo quer ser alguma coisa e, na verdade, muito pouco. Quer ter 
verdadeiros representantes nos Estados Gerais, ou seja, deputados oriundos 
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de sua ordem, hábeis em interpretar sua vontade e defender seus interesses. 
Mas de que serviria participar dos Estados Gerais se ali predomina interesse 
contrário ao seu. Só iria consagrar, com sua presença, a opressão de que 
seria a eterna vítima.46 
 

 Acaso seguissem com a Constituição de Pinochet, os cidadãos chilenos dariam 

as costas para si mesmos, sendo regidos por um ordenamento que não os 

contemplava, os próprios titulares do poder maior. Nesta discussão, oportuna se faz 

a consideração de Bonavides sobre a latência do poder constituinte: 

 
A Constituição obriga os poderes constituídos, não obriga o poder 
constituinte; ela institui o governo, distribui a competência, separa os poderes, 
arma-os de prerrogativas, mas não constitui a nação nem o corpo político, 
sempre soberanos para modificá-la47. 
 

 Em razão disso, a elaboração de uma nova carta política, por si só, não 

deslegitima o poder em comento, que pode e deve vir a ser novamente acionado por 

seus titulares, caso a nova ordem política ou até mesmo a nova realidade social venha 

a trazer a necessidade de mudança no texto. Isso, como visto, ocorre após uma 

ruptura, uma revolução, que a justifica. Dessa forma, o poder constituinte fica em 

condição de latência aguardando uma futura manifestação. 

 Nesse sentido, relembrando-se as ressalvas feitas anteriormente quanto à 

titularidade do poder constituinte originário, oportuna é a fala de Siéyes em que é 

possível se extrair a característica ora em comento: “[…] a nação existe antes de tudo, 

ela é a origem de tudo. Sua vontade é sempre legal, é a própria lei. Antes dela e acima 

dela só existe o direito natural”.48 Este trecho permite subtrair a capacidade dada ao 

detentor deste poder de fazer uso dele sempre que necessário, eis que, o povo é 

soberano e sob sua vontade deve repousar o ordenamento jurídico máximo. 

 Após todas essas considerações doutrinárias e jurisprudenciais acerca do 

poder constituinte, sua teoria e características, será debatida sua mais nova aparição 

em solo brasileiro, quando da Constituinte de 1988, abarcando as cartas 

constitucionais anteriores, o cenário político da época e, principalmente sua forma de 

convocação, de forma a se combater o descaso investigativo que paira sobre o tema, 

uma vez que sobre uma Constituição Cidadã como a CRFB/88 não devem pairar 

obscurantismos.  

                                            
46 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte Burguesa Que’est-ce que le Tiers État?, 4ª ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris. 2001. p. 13. 
47 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15ª ed. São Paulo: Método. 2004. p. 149. 
48 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte Burguesa Que’est-ce que le Tiers État?, 4ª ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris. 2001. p.48. 
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3. A CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE 

 

 A convocação da Constituinte de 1987 foi a mais recente manifestação do 

poder constituinte originário em solo brasileiro. Como visto, o “momento constituinte” 

desta carta se deu em razão da ruptura com a ordem ditatorial que se fez presente 

neste país por vinte e um anos.  

 O povo brasileiro, insatisfeito com os rumos políticos e sociais da época, viu-se 

necessitado de fazer uso de seu poder soberano para por fim ao desmonte da 

democracia impetrado pelos militares. Representou o renascimento da democracia 

em solo brasileiro. 

A Constituição Cidadã de 1988 é um marco mundo afora. Nesse sentido, 

assevera José Afonso da Silva: 

 
Deve-se, no entanto, reconhecer que a Constituição por ele [Congresso 
Constituinte] produzida constitui um texto razoavelmente avançado. É um 
texto moderno, com inovações de relevante importância para o 
constitucionalismo brasileiro e até mundial. Bem examinada, a Constituição 
Federal, de 1988, constitui, hoje, um documento de grande importância para 
o constitucionalismo em geral.49 

 
Ao longo deste capítulo serão debatidos os acontecimentos históricos 

anteriores ao momento que o poder constituinte originário por último despontou no 

Brasil, sendo feitas as considerações pertinentes acerca das Cartas anteriores à 1988, 

o cenário político, a Emenda Dante de Oliveira e, por fim, a peculiar convocação da 

Assembleia Nacional Constituinte. 

 

3.1 As manifestações do poder constituinte originário: da Constituição de 1824 

até a Constituição de 1967 

 A primeira constituição brasileira foi outorgada em 25 de março de 1824. D. 

Pedro I criou um Conselho de Estado de forma a produzir o texto constitucional 

inspirado nos ideais da Constituição Francesa de 1815. Caracterizou-se pela 

centralização do poder político na medida em que instituía quatro poderes, o 

                                            
49 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 37ª ed. rev. atual. São Paulo: 
Malheiros. 2014. p.91 
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legislativo, o executivo, o judiciário e o moderador, sendo o último superior a todos os 

demais na personificação da figura do Imperador.50 

 A Constituição ora em análise possui também importância no estudo de Teoria 

da Constituição eis que se trata da única Carta brasileira que adotou o sistema 

semirrígido de estabilidade, definido por Padilha nestes termos: “Contém uma parte 

flexível e outra rígida; assim, alguns dispositivos exigem procedimento especial para 

alteração, outros não”.51 Assim, inexistia o controle de constitucionalidade, cabendo 

ao Legislativo o papel de guarda da Constituição.  

 Décadas após, em 15 de novembro de 1889, eclodiu um golpe de Estado,  sob 

comando do Marechal Deodoro da Fonseca, que extinguiu à monarquia e instituiu a 

República como forma de governo e o Federalismo como forma de Estado.  

Nos idos de 1890 foram eleitos duzentos e sessenta e oito parlamentares, entre 

deputados e senadores, que elaboraram a primeira constituição da República e 

segunda Carta Política do Brasil, sendo promulgada em 24 de fevereiro de 1891 com 

forte influência da Constituição norte-americana de 1787. 

A Constituição de 1891 optou por uma forma rígida de alterabilidade do texto, 

além da instituição do Supremo Tribunal Federal, que formava a base do Judiciário, 

um dos três pés do poder político à época, que, adotando o ideário de Montesquieu, 

consagrou três poderes harmônicos e independentes entre si: o legislativo, o 

executivo e o judiciário. 

 A terceira Carta Política brasileira, datada de 1934, consagrou direitos de 

segunda dimensão, ou seja, os direitos pautados na igualdade, na prestação positiva 

do Estado. Sofreu influência da Constituição Alemã de Weimar de 1919. Entretanto, 

Lenza assevera que: 

 
Há influência também, do fascismo, já que o texto estabeleceu, o que se verá 
abaixo, além do voto direto para a escolha dos Deputados, a modalidade 
indireta, por intermédio da chamada “representação classista” do 
Parlamento.52 
 

 Em 1937, após supostas intentadas comunistas, Getúlio Vargas promove um 

golpe ditatorial que instalou o Estado Novo. Nesse novo governo foi outorgada a 

                                            
50 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 21ª ed. São Paulo: Saraiva. 2017. p. 115. 
51 PADILHA, Rodrigo. Direito constitucional. 5. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, São    
Paulo: Método. 2018. p. 61. 
52 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 21ª ed. São Paulo: Saraiva. 2017. p. 125. 
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Constituição de 37, conhecida como Polaca em razão de sua similaridade à 

Constituição Polonesa Fascista de 1935.  

 Neste momento, diversos são os traços autoritários impetrados, sendo certo 

que ficou estabelecido censura prévia de imprensa, teatros, entre outros, além da 

possibilidade da pena de morte para alguns crimes e a impossibilidade de se fazer 

uso dos institutos da greve e do lock-out.53 

 Em termos de separação de poderes e direitos vastamente ampliados pela 

Carta anterior, tem-se que:  

 
Além de fechar o Parlamento, o Governo manteve amplo domínio do 
Judiciário. A Federação foi abalada pela nomeação dos interventores. Os 
direitos fundamentais foram enfraquecidos, sobretudo em razão da atividade 
desenvolvida pela “Polícia Especial” e pelo “DIP- Departamento de Imprensa 
e Propaganda”. Para piorar, pelo Decreto-Lei n. 37, de 02.12.1937, os 
partidos políticos foram dissolvidos.54 

 
 Apesar disso, expressivos foram os avanços realizados em prol da classe 

trabalhadora, eis que a Consolidação das Leis Trabalhistas remonta deste período. 

 Ao longo desta narrativa será possível perceber que no sistema constitucional 

brasileiro, foi-se criando uma tendência marcada por momentos ditatoriais e, logo 

após, uma abertura democrática. Apesar de serem positivos esses estopins 

democráticos, problemático parece a facilidade em que a nação cai repetidas vezes 

durante sua história em regimes totalitários.  

 Seguindo esta mesma ótica, a redemocratização do país pós-1937 veio no 

momento pós-segunda guerra, datando a Constituição de 1946. Para Bonavides, a 

intenção do constituinte neste momento baseava-se em reaver direitos suprimidos 

pela Carta Autoritária anterior, não sendo esboçada grande preocupação acerca da 

disposição de novos direitos.55 Nesse diapasão, leciona José Afonso da Silva que a 

Constituição de 1946: 

 
[...] ao contrário das outras, não foi elaborada com base em um projeto 
preordenado, que se oferecesse à discussão da Assembleia Constituinte. 
Serviu-se, para sua formação, das Constituições de 1891 e 1934. VoItou-se, 
assim, às fontes formais do passado, que nem sempre estiveram conformes 
com a história real, o que constituiu o maior erro daquela Carta Magna, que 
nasceu de costas para o futuro, fitando saudosamente os regimes anteriores, 
que provaram mal. Talvez isso explique o fato de não ter conseguido realizar-

                                            
53 BAHIA, Flávia. Direito Constitucional. 3ª ed. Recife: Armador. 2017. p. 92. 
54 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 21ª ed. São Paulo: Saraiva. 2017. p. 129. 
55 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15ª ed. São Paulo: Método. 2004. p. 52. 
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se plenamente. Mas, assim mesmo, não deixou de cumprir sua tarefa de 
redemocratização, propiciando condições para o desenvolvimento do país 
durante os vinte anos em que o regeu.56 

 

 De toda sorte, em 1964 houve novo golpe militar também sob a justificativa de 

supostas ameaças comunistas. O então presidente Jânio Quadros foi deposto, os 

Atos Institucionais passaram a governar o Estado brasileiro afunilando, de forma cada 

vez mais severa, os institutos democráticos. O Congresso Nacional foi fechado em 

1966, tendo sua reabertura se dado por força do AI 4/66 para aprovação da 

Constituição de 1967. 

 Há doutrinadores que entendem ter sido a carta em comento promulgada, uma 

vez que teria, em tese, passado pelo crivo processual do Congresso.57 Padilha 

defende a ideia de se tratar de texto outorgado.58 Para Lenza, observando-se pela 

ótica da inércia real do Congresso, que não tinha poderes para alterar a constituição 

submetida à sua análise, o correto seria o termo “outorgado unilateralmente”.59  

 Exposto o debate doutrinário incidente sobre o tema, a Carta de 1967 tem como 

grande diretriz a proteção à Segurança Nacional, tendo distorcido a harmonia entre 

os poderes, privilegiando o Executivo sobre as competências do Legislativo e do 

Judiciário, permitiu também a suspensão de direitos e garantias fundamentais. 

Aprovou e excluiu da apreciação judicial os atos realizados pelo Comando Supremo 

da Revolução de 31 de março de 1964.  

 

3.2 A manifestação do poder constituinte originário: Constituição de 1988 

3.2.1 Anos 60 e 70 

 O governo militar publicou, em 13 de dezembro de 1968, o Ato Institucional 

número 5 (AI 5) que outorgou poderes praticamente absolutos ao Presidente da 

República, à época o Marechal Arthur Costa e Silva, fechando o Congresso Nacional 

por cerca de dez meses e esvaziando a competência judiciária, suspendendo as 

garantias democráticas de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade de seus 
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membros, além de excluir da apreciação judicial os atos realizados com fundamento 

no AI 5.  

 Outrossim, os direitos fundamentais foram violentamente transgredidos, 

prevendo o AI 5 confisco de bens, suspensão da ação constitucional de habeas corpus 

em determinadas situações, suspensão dos direitos políticos de qualquer cidadão pelo 

período de 10 anos, prevendo também o seguinte: 

 
Art. 5º - A suspensão dos direitos políticos, com base neste Ato, importa, 
simultaneamente, em:          
I - cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função; 
II - suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais; 
III - proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza 
política; 
IV - aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança: 
a) liberdade vigiada; 
b) proibição de freqüentar determinados lugares; 
c) domicílio determinado, 
§ 1º - O ato que decretar a suspensão dos direitos políticos poderá fixar 
restrições ou proibições relativamente ao exercício de quaisquer outros 
direitos públicos ou privados.           
§ 2º - As medidas de segurança de que trata o item IV deste artigo serão 
aplicadas pelo Ministro de Estado da Justiça, defesa a apreciação de seu ato 
pelo Poder Judiciário.60 

 
 O Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

(CPDOC) enumera os diversos cenários populares de insurreição contra as ações 

arbitrárias impetradas pelo governo nos idos de 1968, conhecido como o “ano que não 

acabou”, em razão da série de eventos atentatórios à democracia que nele ocorreram 

e dos efeitos duradouros que estes atos acabaram por gerar.61 

 Foram numerosos os levantes sociais contrários aos ditames militares, tendo 

desde manifestações de jovens estudantes, perpassando por ideários de maior 

proteção aos direitos humanos por parte da Igreja, até greves operárias e discursos 

inflamados de congressistas que posteriormente tiveram seus mandatos cassados.  

 Nesse sentido, foi promulgada a Emenda Complementar n. 1/69 que, para 

alguns autores trata-se de verdadeira Carta constitucional. Vejamos: 

 Para José Afonso da Silva: 

 
Teórica e tecnicamente, não se tratou de emenda, mas de nova constituição. 
A emenda só serviu como mecanismo de outorga, uma vez que 
verdadeiramente se promulgou texto integralmente reformulado, a começar 
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pela denominação que se lhe deu: Constituição da República Federativa do 
Brasil, enquanto a de 1967 se chamava apenas Constituição do Brasil.62 

 
 Ao encontro desse posicionamento, tem-se os ensinamentos de Pedro Lenza: 

 
Sem dúvida, dado o seu caráter revolucionário, podemos considerar a EC n. 
1/69 como a manifestação de um novo poder constituinte originário, 
outorgando uma nova Carta, que “constitucionalizava” a utilização dos Atos 
Institucionais. Nos termos de seu art. 182, manteve em vigor o AI-5 e todos 
os demais atos baixados.63 

 

 De toda forma, em termos de política interna e externa, o país enfrentou, 

durante o governo Médici, o “milagre econômico”, que rapidamente decaiu no governo 

seguinte, comandado por Ernesto Geisel, tendo este último sido marcado por 

considerável inflação que inflamou a crise econômica vigente.  

 Em 1977 foi editado o chamado Pacote de Abril de 1977 que dissolveu 

novamente o Congresso Nacional e, por meio da edição de várias emendas e 

decretos, continuou a mitigar os isolados resquícios de democracia ainda vigentes. 

Tratou da flexibilização da rigidez constitucional, diminuindo o quórum de aprovação 

das emendas para maioria absoluta e, também, aumentou o mandato do Presidente 

da República para seis anos. 

 Em junho de 1978 tem-se a revogação do Ato Institucional número 5 e a 

suspensão das medidas que, com base nele, afetaram direitos políticos. Além do 

mais, houve a decretação de impossibilidade da suspensão das atividades do 

Congresso Nacional por ação do chefe do Executivo.  

 Em agosto de 1979, após intensa pressão popular, foi publicada a Lei da 

Anistia, que concedia anistia ampla, geral e irrestrita a todos aqueles que teriam 

cometido crimes políticos ou conexos, além de crimes eleitorais. Vários foram os atos 

que reivindicaram a sanção desta lei pelo então Presidente João Figueiredo. A título 

de ilustração, trazemos: 

 

Figura 2: Manifestantes pressionam Congresso 
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Fonte: Agência Senado64 

 Nessa discussão, relevante o posicionamento do Acervo Memórias da 

Ditadura, nestes termos: 

 
Em seu primeiro artigo, a lei anunciava a anistia aos crimes políticos e a 
polêmica conectividade desses “crimes”, estendendo-a aos crimes correlatos. 
Isso significava a possibilidade legal de anistiar torturadores e assassinos a 
serviço das forças de segurança. Como se não bastasse, a lei deixava de fora 
aqueles envolvidos em “crimes de sangue”, ou seja, os militantes de esquerda 
que pegaram em armas contra o regime, o que à época totalizava cerca de 
195 pessoas. Elas acabaram sendo libertadas por outros recursos jurídicos, 
como revisões de pena e indultos.65 
 
 

 Além disso, em dezembro de 1979, foi aprovada a Reforma Partidária, por meio 

da Lei 6767/79, que regulamentou o pluripartidarismo. Isto permitiu o surgimento de 

cinco novos partidos oriundos do antigo MDB, sendo eles: PMDB, PP, PT, PDT e PTB, 

além da Arena que passou a denominar-se PDS (Partido Democrático Social). Por 

conseguinte, foi publicada a EC n. 15, de 21/11/1980, que possibilitou as eleições 

diretas em âmbito estadual.66 

 Inicialmente, ressalta-se a peculiaridade desta reabertura democrática 

explicada pelas palavras de Cicero Araujo: “Contudo, a transição brasileira, longa 

como foi, revelou-se tão cheia de zigue-zagues que dificilmente poderia ser reduzida 
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a avaliações esquemáticas”.67 Por isso, serão trazidos ao longo deste tópico as 

informações julgadas pertinentes, aprofundando-se nos acontecimentos essenciais, 

de forma a criar uma espécie de linha cronológica de eventos e sua relevância para o 

exercício do poder constituinte em solo brasileiro. 

 

3.2.2 Anos 80 

 

 A década de 1980 ficou historicamente conhecida como “década perdida” em 

razão da estagnação da economia, do desenvolvimento e da hiperinflação que o 

marcou. Nesse sentido: 

 
O Brasil de meados da década de 1980 passava por uma grave crise 
econômica, que se evidenciava no vertiginoso crescimento da inflação; na 
profunda crise cambial; na queda significativa da variação do Produto Interno 
Bruto (PIB) nacional; e na perda de poder de compra dos cidadãos. Além da 
crise econômica, o governo militar atravessava seu período final em meio a 
uma crise de desgaste que se refletiu em uma crise interna, culminando com 
a retirada do presidente Figueiredo das articulações para a sucessão 
presidencial.68 

 

 Paulo Ribeiro, por sua vez, destaca que, neste período, o governo abarrotado 

de dívidas externas via nas dívidas internas forma provisória de honrar tais 

pagamentos, além da impressão de mais dinheiro, o que inflamava ainda mais a 

inflação já descontrolada. Diversas foram as tentativas de estancar tal instabilidade, 

não tendo nenhuma delas obtido real sucesso na empreitada.69  

 O ex-presidente Ernesto Geisel tinha dado passos iniciais com direção à 

abertura política, segundo ele mesmo, de forma lenta, gradual e segura. Para Cicero 

Araujo, isso significa dizer estar-se diante de uma “abertura rigorosamente 

controlada”. Seria a forma encontrada de se legitimar, via discurso com toques 

democráticos, a produção dos resultados esperados pelos governantes e no momento 

que lhes fosse mais oportuno. Dessa forma, seria possível: 
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1) favorecer, ou tornar mais prováveis, os resultados eleitorais desejados, 
obviamente para beneficiar o partido situacionista no Congresso e nas 
demais casas legislativas, os candidatos a prefeito ou governador e, mais 
decisivamente, o candidato a presidente apoiado pela cúpula do regime e 2) 
ir alargando o conteúdo e o campo de validade das próprias regras e 
procedimentos, num ritmo compatível com seu controle a partir dessa 
cúpula.70 

 

 A estratégia, usada para tentar domar as revoltas populares contra o regime, 

na realidade apenas postergou o inevitável. Já em 1980, a Ordem dos Advogados do 

Brasil, em sua oitava Conferência Nacional, baseada na temática da “Liberdade como 

fundamento e finalidade última da democracia”, solicitou a convocação de uma 

Assembleia Nacional Constituinte. Cerca de quatro anos mais tarde, o manifesto da 

Aliança Democrática “Compromisso com a Nação” explanou o mesmo clamor. 

 Como forma de ceder aos clamores populares, o texto da emenda Dante de 

Oliveira foi apresentado, em 1983, pelo Deputado Federal de mesmo nome, integrante 

do PMDB de Mato Grosso, com vistas a promover a eleição direta para Presidente da 

República já em 1985. Segundo Tiago Miranda: “Assim que foi apresentada, a 

emenda Dante começou a receber apoio popular, no começo de forma tímida e, 

depois, ampla”.71 Nesse momento, grande é o apelo do povo com vistas à reabertura 

democrática. Percebe-se, portanto, intenso ânimo de ruptura com o regime até então 

vigente.  

 A partir deste momento, há toda uma mobilização nacional com vistas a 

retomada das eleições diretas para Presidente. Nesse contexto nasce o movimento 

das “Diretas Já”. Para Bertoncelo, é importante que este acontecimento seja tratado 

como verdadeiro movimento social e não uma mera campanha, de forma que se jogue 

luz em todas as suas vertentes. Nesse sentido, o doutrinador aborda três 

conjunturas críticas que explodiriam o movimento: 

 
Essa conjuntura de crise política teve três dimensões distintas. Em primeiro 
lugar, havia a dimensão da crise de Estado, gerada pela drástica redução da 
capacidade estatal em promover o desenvolvimento capitalista e em 
intermediar os interesses sociais em esfera corporativa. Isso provocou uma 
erosão da aliança sociopolítica que dava sustentação ao padrão de 
dominação política materializado no Estado varguista (Sallum, 2004). Em 
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segundo lugar, havia uma crise do regime, gerada pelas alterações das 
relações de poder entre os principais centros de poder político (especialmente 
o enfraquecimento do Executivo Federal vis-à-vis os Executivos Estaduais e 
Congresso Nacional) e pela crescente dificuldade em canalizar a participação 
popular para os (esvaziados) canais eleitorais. Por fim, havia uma crise de 
governo, caracterizada pelo enfraquecimento da autoridade presidencial, 
pela paralisia decisória e pela fragmentação da base de sustentação político-
partidária do governo federal no Congresso Nacional. 72 

 
 Por todo o exposto, percebe-se que, aliado ao descontentamento do povo com 

diversos aspectos do cenário político brasileiro, a Emenda Dante de Oliveira 

encontrou campo propício à propagação de seu ideário uma vez que os brasileiros já 

há algum tempo clamavam por eleições diretas com vistas a mudar o cenário vigente 

e romper de vez com a dominação militar. A mudança era urgente, não sendo viável 

uma ruptura “lenta, gradual e segura” como anteriormente proposto. 

 De todo modo, não se pode deixar de analisar o relevante papel de 

governadores da oposição nas Diretas Já. Isso porque controlavam fatores 

importantes para o sucesso dos comícios pró-diretas e reuniões populares de mesma 

monta. Por diversas vezes, foram eles que, por sua posição política, garantiram 

segurança para os manifestantes contando com o serviço da polícia militar, sendo 

certo que havia à época receio de que as tropas do Exército Brasileiro poderiam 

descarrilhar o movimento, eis que se encontravam de prontidão. Além disso, foram 

oferecidos transporte gratuito e outros subsídios que estimasse terem elevado em 

muito o número de comparecimento nas manifestações.73 

 Dentro desta mesma temática, Lucília Delgado destaca o caráter 

suprapartidário do movimento, eis que além do “Comitê Nacional Partidário Pró-

Diretas, formado pela união do PT, do PMDB e do PDT, o PCB e o PC do B também 

se coligaram publicamente ao levante popular.74 
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 Aliado a isso, a base popular do movimento foi ampla e diversa. Não houve 

restrição a uma única camada social. Era como se o povo se unisse, quase em 

uníssono, para promover a reabertura democrática brasileira. Uniram-se estudantes, 

trabalhadores sindicalizados, artistas de renome abertamente opositores ao regime, 

além de quem vibrou em casa, acompanhando o movimento pela TV que, não de 

imediato, mas ocasionalmente, em razão da proporção atingida pelo movimento, 

divulgou-o.  

 De igual modo, a participação de organizações da sociedade civil também foi 

vasta e diversificada. A campanha das Diretas Já contou com o apoio da Ordem dos 

Advogados do Brasil, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da União 

Nacional dos Estudantes, da Associação Brasileira de Imprensa, entre outras 

instituições.  

 A mobilização foi tanta que levou milhões de pessoas às ruas, em diversas 

regiões do país, sendo considerado, até os dias atuais, como um dos mais importantes 

levantes populares da história brasileira. À título de exemplo, trazemos:  

Figura 3: Diretas Já 

 

Fonte: Todo Estudo75 

 Contudo, certo é que a cúpula militar não abriria mão tão facilmente de seus 

poderes e privilégios. Movida pelo intuito de seguir no poder, a frente militar utilizou-

se de uma mistura de negociação e intervenção, dando a entender que acataria alguns 

dos apelos de parcela de parlamento, como forma de impedir a aprovação da Emenda 
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Dante de Oliveira. Com esta estratégia, fez forte pressão nos parlamentares para que 

votassem contrariamente à emenda das eleições diretas.  

 A votação da Emenda foi marcada para o dia 25 de abril de 1984. A 

Reportagem Especial da Rádio Câmara ressalta que a cidade de Brasília estava sob 

estado de emergência, só sendo permitida a aglomeração dos espectadores no 

gramado do Congresso Nacional. As discussões acerca da eleição direta para 

presidente duraram o dia todo, tendo a votação iniciado apenas no fim da noite.76  

 Dado o seu caráter de PEC, o quórum de aprovação era de dois terços dos 

votos dos deputados. Foi, no entanto, rejeitada na Câmara por 65 votos contrários à 

medida, 298 a favor, além de 3 abstenções. Além disso, não estavam presentes na 

votação 113 deputados, a maioria filiada ao PDS, partido conivente com o regime 

militar. Faltaram, portanto, apenas 22 votos para a aprovação da matéria. Em razão 

disso, a PEC não foi submetida ao Senado Federal, sendo arquivada, situação que 

gerou ainda mais revolta no povo brasileiro. 

 Como é cediço, a primeira eleição direta pós-ditadura foi realizada apenas em 

1989, em razão da disposição do voto direto, secreto e universal previsto na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  

 Apesar do movimento das Diretas Já não ter obtido integralmente seu objetivo, 

sua relevância histórica é inegável. A força política por ela impetrada permitiu a 

eleição, ainda que indireta, de um civil como chefe do Estado brasileiro, após longos 

anos de sucessivos presidentes militares. 

 Ainda que não tenha assumido o cargo o presidente eleito Tancredo Neves, foi 

no governo de seu vice, José Sarney, que os rumos da história novamente se 

encaminharam para uma reabertura democrática que possibilitou a manifestação do 

poder constituinte originário em solo brasileiro, temática principal deste estudo, que 

será largamente debatido abaixo. 

3.2.3 A convocação da Assembleia Nacional Constituinte 

 
 Pelo panorama histórico-político acima traçado, percebe-se que a Carta 

Constitucional de 1967 há muito tempo não refletia o ideário do povo brasileiro. Apesar 
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dos entraves e da derrota da Emenda Dante de Oliveira, o Estado já não era mais o 

mesmo porque os cidadãos assim não o desejavam. 

 Como visto nos capítulos anteriores, a Constituição é meio democrático de se 

frear o poder do Estado, que não deve ser onipotente. Vinte e um anos de ditadura 

militar foram um longo palco para constantes ataques à liberdade individual e 

verdadeira afronta ao real titular do poder: o próprio povo. 

 Por conta disso, ficava cada vez mais latente a necessidade de se retirar a 

ordem constitucional vigente e renová-la por inteiro, quase como se do zero. Este 

panorama não passou despercebido pela liderança militar que, pela proporção que 

havida tomado o movimento das Diretas Já, soube que seria uma questão de tempo 

até que o povo se insurgisse novamente contra o regime.  

 Cabe agora mera recapitulação acerca do poder constituinte originário com 

vistas a se atentar a tais dogmas quando da percepção das discussões abaixo 

trazidas. Como trazido em sede dos capítulos iniciais deste estudo, o titular deste 

poder é o povo, que o exerce direta ou indiretamente. É emanado de uma situação de 

força para criar uma Constituição.77 Por seu caráter latente, aguarda a necessidade 

de uma nova explosão, que ocorre após um “momento constituinte”.78 

 Pelas asserções retratadas, pode-se concluir que o “momento constituinte” 

brasileiro que já há algum tempo vinha se formando, chegou a sua completude no 

movimento das Diretas Já, em razão da adesão do povo à campanha, que, por 

eleições diretas para presidente, tinha o intuito de restabelecer a ordem democrática, 

rompendo, portanto, com a ditadura até então vigente. 

 É neste ponto que se pode subtrair considerações importantes acerca da mais 

recente manifestação do poder constituinte originário no Brasil. Como a intenção 

legislativa da PEC Dante de Oliveira era a reabertura democrática e não 

necessariamente uma nova Constituinte imediata, pode-se dizer que era 

materialmente mera aparição do poder constituinte derivado reformador.  Isto porque 

propunha apenas uma alteração no corpo da Constituição vigente. Seu fim era, de 

toda forma, a ruptura com a ordem anterior, mas seu conteúdo era de mera alteração 

da carta político. Por essa razão, parece perfeitamente condizente o instrumento 

processual-legislativo utilizado.  
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 Contudo, sua rejeição parlamentar ao passo que o clamor popular pelo fim do 

período ditatorial só crescia, fez com a liderança política agisse. Como se sabe, em 

28 de junho de 1985, por meio da Mensagem Presidencial nº 330, o então presidente 

da República José Sarney encaminha ao Congresso Nacional a proposta de 

convocação da Assembleia Nacional Constituinte. 

 Menos de um mês mais tarde, em 18 de julho daquele ano, é criada a Comissão 

Provisória de Estudos Constitucionais com vistas a elaboração do anteprojeto da 

Constituição. 

 Por conseguinte, em 27 de novembro de 1985, é publicada a Emenda 

Constitucional nº 26 que, por seus cinco sucintos artigos, vinha, com corpo de mera 

emenda, convocar uma nova constituinte. 

 A Emenda em comento previa que, a partir do dia primeiro de fevereiro de 1987, 

o Congresso Nacional reunir-se-ia em Assembleia Nacional Constituinte, para 

elaborar uma nova Constituição79. Aqui, apesar dos enormes avanços que viriam com 

o novo texto, pode-se dizer que a intentada da abertura lenta, gradual e segura foi 

vitoriosa. É válido ressaltar que 23 senadores, dos 559 membros da constituinte eram 

derivados do período militar. Ora, rompe-se com o período anterior sem de fato haver 

uma ruptura.  

 Parece contraditório outorgar aos aliados da ordem constitucional anterior a 

prerrogativa de se exercer o poder constituinte originário ilimitado e incondicionado. 

Cria-se, na verdade, limitações intrínsecas oriundas dos próprios delegatórios deste 

poder que, sem real intenção de mudança, acabam por perpetuar conjunturas há 

muito não condizentes com os interesses do real detentor deste poder: o próprio povo. 

 A importância de se estudar história é refletida no anseio de compreensão da 

situação atual, em como se chegou até aqui e quais fatores foram verdadeiras 

influências positivas e negativas neste processo. Estudar os antecedentes da 

promulgação da mais nova Constituição brasileira que foi verdadeiro marco 

democrático é, antes de tudo, lançar luz sobre todas as suas vertentes, eis que após 

mais de duas décadas de regime ditatorial, não há mais espaço para obscuridades. 

 Além disso, como se observou da linha do tempo anteriormente traçada acerca 

de todas as demais cartas políticas brasileiras, tem-se verdadeira tendência desta 

                                            
79BRASIL. Emenda Complementar nº 26. Disponível: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc_anterior1988/emc26-85.htm. Acesso 
em: 30 ago. 2021. 
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nação em flutuar entre regimes totalitários e reaberturas democráticas. Por conta 

deste contexto, infelizmente, não pode se negar a possibilidade de nova intentada 

militar. O que se busca aqui é que se conheça de fato as intempéries do passado para 

que não sejam repetidas no futuro. 

 No momento da convocação da constituinte, reflete-se quais avanços nos 

foram negados se tivessem sido respeitados ideários democráticos que refletissem, 

de fato, rompimento com a ordem anterior. Além do veículo processual utilizado para 

convocação da constituinte, a perpetuação de parlamentares do regime militar 

constitui verdadeiro absurdo. Como seria possível que a nova carta reescrevesse, do 

zero, a nova ordem constitucional se parte dos seus escritores defendiam o momento 

anterior? 

 Como visto em face do segundo capítulo deste estudo, a nova constituinte 

chilena será feita por parlamentares eleitos exclusivamente para este fim, tendo os 

mandatos fim assim que promulgada a nova carta política. Parece a via mais 

democrática de se atingir o fim desejado, dando ao povo a possibilidade mais real de 

que sejam resguardados os preceitos a ele mais caros. Assim, foi dada grande ênfase 

na paridade de gênero, na preservação dos interesses indígenas, importante parte da 

cultura do país, entre outros. 

 De todo modo, lançar a árdua tarefa de se escrever uma nova carta 

constitucional após mais de duas décadas de horrores perpetrados pelo regime militar 

a alguns daqueles que se omitiram ou até mesmo colaboraram na sua perpetuação 

é, antes de tudo, contraditório em si mesmo. Daqui se observa uma forma de 

dominação até mesmo no que diz respeito ao tão esperado fim do regime. 

 A vontade do povo, pilar estrutural dos ideais democráticos, não foi respeitada 

em sua integralidade, sendo dada a uma simples emenda a magnitude de instaurar 

uma nova ordem jurídica. Pode-se dizer que seria uma forma de se utilizar do poder 

constituinte derivado reformador, aquele que é característico das emendas 

constitucionais, para se trazer à tona o poder constituinte originário, até então 

adormecido, mas à disposição em razão de seu caráter permanente/latente. 

 Apesar de tudo isso, no dia primeiro de fevereiro de 1987, em sessão solene 

às 16h, foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte. Foi presidida pela Presidente 

do Supremo Tribunal Federal à época, José Carlos Moreira Alves. Fizeram parte da 

constituinte 559 membros, eleitos em 1982 e em 1986.  
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 Retrata-se, portanto, o momento histórico em comento por meio da fotografia 

trazida abaixo: 

Figura 4: Mesa e Plenário na Instalação da Assembleia Nacional Constituinte 

 

Fonte: Arquivo Histórico da Câmara dos Deputados80 

 Tudo isto acabou por gerar a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 que finalmente pôs fim aos horrores de vinte e um anos de regime ditatorial e se 

tornou referência mundo afora, principalmente, acerca da proteção de direitos e 

garantias fundamentais. A Constituição Cidadã, prolixa por excelência, é marco 

histórico brasileiro em razão da nova redemocratização do país. Juntou-se às 

constituições do Chile e da Bolívia num novo momento constitucionalista latino-

americano, celebrando a diversidade de seu povo, oferecendo proteção, por exemplo, 

à população indígena, crucial no desenvolvimento de sua história. 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                            
80BRASIL. Câmara dos Deputados. Item img-18 – Mesa e plenário na instalação da Assembleia 
Nacional Constituinte. Arquivo Histórico, Brasília, 5 nov. 2018. Fotografia. Disponível em: 
https://arquivohistorico.camara.leg.br/index.php/m8ujj. Acesso em: 30 ago. 2021. 
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CONCLUSÃO  

 

 Por toda a discussão exposta no presente estudo, com vistas a atingir seu 

objetivo de se avaliar os antecedentes da convocação da Assembleia Nacional 

Constituinte de 1987, tem-se que houve verdadeiro déficit democrático quando da sua 

convocação. Isso porque, conforme analisado ao longo desta obra, a sua convocação 

se deu por via peculiar, uma emenda constitucional, e contou com a participação de 

parlamentares oriundos do regime ditatorial anterior. 

 Tudo isto explana uma verdadeira barreira na ordem de ruptura, característica 

inerente à manifestação do poder constituinte originário, segundo ensinamentos, 

sobretudo, de Sieyès e Canotilho. O plano governamental de se fazer uma abertura 

lenta, gradual e segura tornou-se realidade, o que permitiu uma espécie de controle 

sobre o retorno democrático, sendo aprovado tudo aquilo que não se distinguia dos 

interesses dos então detentores do poder estatal. 

 A propositura da Emenda Dante de Oliveira e o consequente movimento das 

Diretas Já tiveram papel crucial como oposição ao regime militar. Apesar de não 

obterem êxito imediato em suas reinvindicações, abriram caminho para a posterior 

reabertura democrática. 

 A análise doutrinária acerca dos dogmas da Teoria do Poder Constituinte 

permitiu a melhor compreensão do desponde deste poder em solo brasileiro, fazendo-

se a leitura histórica em paralelo a tais mandamentos dos estudos constitucionais. 

 A linha do tempo traçada em torno de todas as Cartas Políticas Brasileiras teve 

o intuito de se conhecer a história constitucional do país, seus avanços e retrocessos, 

e deixou clara a infeliz tendência da nação se ver, repetidas vezes, presa a regimes 

totalitários, diametralmente opostos aos ideais democráticos, que devem ser 

preservados. 

 Viu-se que o poder constituinte originário, de titularidade do povo, porém 

exercido, quase em sua totalidade, pela via indireta, teve diversos despontos no Brasil.  

O que se buscou foi centrar-se na sua mais recente manifestação, quando da 

Constituinte de 1987 que acabou por gerar a Constituição Cidadã de 1988. 

 Apesar de possibilitar inúmeros avanços, restaurar as eleições diretas para o 

Chefe do Poder Executivo, enumerar direitos e garantias fundamentais estraçalhados 

durante vinte e um anos de regime ditatorial, retorna-se, sempre, a indagações acerca 
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de quais novos direitos e formas de proteção a nação foi privada em razão da irreal 

ruptura com o regime anterior. 

 Com as considerações trazidas acerca de outras Cartas Políticas sul-

americanas e seu processo constituinte, procurou-se estabelecer parâmetros 

comparativos entre os ideais democráticos respeitados ou não em cada uma delas e 

sua conexão às características inerentes ao Poder Constituinte Originário. 

 Essa extensa análise em torno de seus atributos lançou luz ao posterior estudo 

do desponte de cada uma delas no momento constituinte ocorrido ao longo dos anos 

de 1980 e sua influência na redemocratização brasileiro em 1988. 

 A Convocação da Assembleia Nacional Constituinte de 1987, feita por meio da 

Emenda Constitucional nº 26/85, conferiu ao Congresso, reunido em sessão 

unicameral, o poder de elaborar nova Constituição que romperia com o regime 

ditatorial e retomaria os ideais democráticos em solo brasileiro. 

 Desta narrativa se extraiu que não houve, na verdade, ato revolucionário 

específico que, por sua própria força, rompeu com a Constituição de 1967, eis que 

esta situação foi idealizada pelo Presidente da República por meio da Mensagem 

Presidencial nº 330, que propôs a criação da referida emenda para convocar a Nova 

Constituinte. 

 A análise mais aprofundada desta temática, debatida amplamente em sede do 

terceiro capítulo deste trabalho veio com o intuito de combater o descaso 

investigatório existente na literatura jurídico-histórica brasileira acerca da mais recente 

manifestação do Poder Constituinte Originário em solo brasileiro. 

 A reabertura democrática numa nação presa por mais de duas décadas em um 

regime totalitário não deve comportar obscuridades. O estudo da história é rico e 

necessário na medida em que permite entender sua influência nos mais diversos 

âmbitos do momento presente, entre eles: direitos, garantias, o papel das instituições 

e eventuais ameaças posteriores contra o próprio regime democrático reinstaurado. 

 A convocação peculiar da Assembleia Nacional Constituinte de 1987 e, 

sobretudo, a permanência de vinte e três senadores eleitos em 1982, durante a 

constância da ditadura militar, portanto, apresentou verdadeiro óbice à completa 

ruptura com a ordem anterior. Isso porque a manutenção de parlamentares conexos 

ao antigo regime criou uma espécie de rupturas intrínsecas a eles mesmos, na medida 

em que, sem intenção real de mudança, perpetuaram situações que o ânimo popular 

queria há muito romper. 
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 Observados todos estes aspectos relativos à Convocação da Constituinte de 

1987, lançou-se luz sob as circunstâncias sociais e políticas em que foi instituída a 

Assembleia, ressaltando verdadeiro déficit democrático, uma vez que foram violados 

pressupostos democráticos no momento de sua convocação. 

 Como visto, o clamor popular, explanado, principalmente, no movimento das 

Diretas Já foi apenas parcialmente respeitado, retirando do ato revolucionário o seu 

poder de ruptura. 

 A hipótese que se defendeu neste estudo foi a necessidade de elaboração de 

uma comissão temporária para elaborar a Constituinte, ao invés de se atribuir este 

poder ao Congresso Nacional, que contava com número expressivo de parlamentares 

derivados do regime anterior. Esta foi a estratégia utilizada atualmente pelo Chile, que, 

ouvindo os clamores do seu povo, elegeu parlamentares dos mais diversos, 

assegurando igualdade de gênero na composição da Constituinte, além de ter 

representação indígena, tão cara à preservação da pluralidade do país. 

 Por todo o exposto, depara-se com o déficit democrático quando da 

Convocação da Assembleia Nacional Constituinte de 1987 justamente no momento 

em que se visava a reabertura democrática do Brasil pós-ditadura militar. 

 Apesar disso, em primeiro de fevereiro de 1987 foi instalada a Assembleia 

Nacional Constituinte de 1987, às 16h, respeitando o disposto no art. 2º, da Emenda 

Constitucional nº 26/85. 

 A partir daí se esgota o cerne investigativo do presente trabalho que buscou ir 

de encontro à obscuridade atualmente tida em torno da mais recente manifestação do 

poder constituinte originário em solo brasileiro em mais uma reabertura democrática. 
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