
A Administração provisória do país não está cumprindo 
precipuamente sua obrigação constitucional de cobrir o 
impedimento da Sra. Presidente da República, está em campanha 
aberta e declarada. Corteja os pobres, abandonou pompas e 
circunstâncias, conteve o trovejar das privatizações, reduzindo-as 
retoricamente a uma ínfima parte do inicialmente anunciado, não 
toca, simplesmente, nos pontos importantes da Economia, do 
modo mesmo que em nenhum momento mencionou compromisso
do Brasil com parceiros oficialmente constituídos, como se não 
existissem ou as obrigações assumidas fossem totalmente 
destituídas de importância, ainda esteja em jogo a imagem do 
país, empenhada em função da independência e competência para
tal de um governo legítimo. Um país decente tem de honrar seus 
compromissos, não se pode furtar a eles sob nenhum pretexto. 
Calou, também, a respeito da “PEC do Teto”, gravíssima, e sua 
meteoricamente pretendida tramitação, tudo muito incerto 
temperado com proverbial insegurança, falta de experiência 
administrativa para uma função em que o mero tino político, seja 
lá o que isso implique, só ajuda nas preliminares, além das quais 
está o essencial, que requer capacidade de eleger metas material, 
econômica, financeira e constitucionalmente factíveis, 
treinamento adequado e expertise para realizá-las, algo muito 
distante dos corredores políticos.

A Administração provisória, até onde sugerem palavras e notícias 
chegadas ao grande público, espera pela boa vontade do Senado; 
não é questão de boa vontade, mas de responsabilidade em 
matéria constitucional da mais extrema relevância, como tudo o 
que dimana na Constituição, à qual se agregam elementos do 
devido processo legal, da ampla defesa, e limitação às condições 
do processo ditadas pelo Supremo Tribunal Federal, sem rebarbas
extra ou ultrapetita, o que submete toda a quetão a um 
condicionamento jurídico, superposto ao quadro político, em  
cujo trâmite e julgamento se coloca sob a autoridade final do 
Ministro-Presidente da Corte Constitucional, a mais alta Corte do 
País. No Senado da República revestido de competência 
jurisdicional, os Srs. Senadores não são simples eleitores, mas 
julgadores cujas atribuições  nada têm a ver com boa vontade ou 



favorecimento de correligionários; têm a ver com a imagem da 
Instituição e com a responsabilidade dos seus membros frente à 
nação, que vê em sua Câmara Alta a isenção e o senso de justiça 
inerentes à apreciação e julgamento das grandes questões 
nacionais, com as disposições constitucionais pertinentes, com os 
elementos dos autos e seus desdobramentos jurídicos. Para o 
julgamento que se aproxima, o que não estiver nos autos não 
estará no mundo, devendo estar juntado por linha todo o material 
carreado estranho ao mérito definido pelo STF; o convencimento 
dos julgadores, assim como a necessária fundamentação dos 
votos senatoriais, têm obrigatoriamente de se formar a partir dos 
elementos dos autos e em estrita sintonia e correlação com o 
mérito. Julgar diferentemente a questão vertida nos autos, como 
se outra fosse, desclassificará sua decisão, para ela atraindo a 
mácula e a pena da nulidade.

v   

Administrações provisórias nos impedimentos dos titulares das 
Administrações Superiores não foram concebidas para fazer 
mudanças no statu quo, muito menos nas Constituições em vigor 
dos países onde exercidas. Sua função é manter o barco na tona e 
a máquina funcionando até a razão do impedimento dos titulares 
ser removida, definida, dirimida.

Aplicando a lei, o magistrado, ao interpretá-la para aplicação ao 
caso concreto, busca a intenção do legislador, o que pretendeu ao 
formular a lei, que pode até ser dura, mas não traumatizante, 
porque deve ser justa. Não é diferente com a norma 
constitucional. Ainda soe um tanto retórico, o magistrado, 
independentemente de suas convicções pessoais, é escravo do 
espírito da lei, dá-lhe voz. Sua autoridade  decorre de colocar-se, 
ele próprio, nos limites da lei; decidir em contrário ao seu espírito
despe-o da autoridade por ela conferida. Dá-se o mesmo com a 
Instituição ou Órgão revestido de atribuições jurisdicionais, 
especialmente se tem a responsabilidade, eventual seja ela, de 
julgar questões constitucionais.



 A Assembleia Nacional Constituinte é o patamar extremo, 
começo e fim das regras inerentes à estrutura constitucional que 
define a identidade de uma nação, de um país, de um Estado, o 
esteio da ordem a sustentá-los, não referências estruturais vazias 
que desequilibram e corrompem. Essas características se 
integram, harmonizam e completam, conferindo ao Estado o 
caráter de organismo, cujo equilíbrio não pode ser rompido sob 
pena de desarticulação, de provocar sua perda de identidade e 
finalidade, atraindo elementos desagregadores, um risco pelas 
incertezas e comoções que pode provocar.

A Assembleia Nacional Constituinte nasce, vive e se dissolve ao 
dar à luz sua criatura, permanecendo, todavia, imanente a ela, em 
estado de suspensão, para corporificar-se, ressurgindo soberana e 
ímpar, se necessário. Só ela pode tocar o espírito do organismo 
que gerou, mãe e senhora do ente Estado, que pode ser emendada,
medida por ela expressamente autorizada, mas é infensa a 
modificações estruturais, medidas que lhe alterem a essência, o 
espírito, a finalidade. Um país é, tem de ser, o que sua 
Constituição diz, verbalizando o que sua Assembleia Nacional 
Constituinte quis — quer — fosse — seja.

v
A Constituição do Império, de 25 de Março de 1824, ancestral 
das que vieram depois, exigia que os eleitores dos deputados lhes 
conferissem faculdade especial para altera-la ou reforma-la, 
alterações e reformas essas que só podiam ser discutidas e 
votadas na Legislatura seguinte, caso em que tal Legislatura 
operava como Assembleia Constituinte.

A Constituição Provisória publicada pelo Decreto Nº 510, de 22 
de Junho de 1890, pelo seu Artigo 85, permitia reforma mediante 
iniciativa do Congresso Nacional ou das Legislaturas dos 
Estados; o parágrafo 2º, no entanto, remetia o debate para o ano 
seguinte mediante três discussões, apenas se realizando as 
reformas aprovadas por maioria de três quartos dos votos nas 



duas Câmaras do Congresso que, ainda aqui, se constituia 
Assembleia Constituinte dado seus trabalhos no ano seguinte se 
desenvolverem precipuamente em função das reformas 
constitucionais. Seus trabalhos regulares só se iniciavam após se 
encerrarem os trabalhos constitucionais.

A Constituição de 24 de Fevereiro de 1891 alterou o quorum para
aprovação das reformas constitucionais previsto no parágrafo 5º 
do Artigo 85, manteve o ano seguinte como tempo de discussão e 
votação das propostas, permanecendo a exigência de três debates 
para sua aprovação, para isso, porém, alterando o quorum, que se 
deveria verificar na proporção de dois terços dos votos nas duas 
Câmaras do Congresso. Com as emendas de 1926, o Artigo 
primeiro das Disposições Transitórias definiu a fórmula de 
eleição do Presidente e Vice-Presidente da República, fixando, 
ainda, em seu parágrafo 4º: Concluída ela (a Constituição), o 
Congresso dará por terminada a sua missão Constituinte, e, 
separando-se em Câmara e Senado, encetará o exercício de suas 
funções normais a 15 de Junho do corrente ano, não podendo em 
hipótese alguma ser dissolvido.

A Constituição de 16 de Julho de 1934 determinou pelo Artigo 
primeiro das Disposições Transitórias que, uma vez promulgada, 
a Assembleia Nacional Constituinte elegeria, no dia imediato, o 
Presidente da República para o primeiro quadriênio 
constitucional; pelo Artigo segundo, determinou que, empossado 
o Presidente da República, a Assembleia Nacional Constituinte se
transformasse em Câmara de Deputados, exercendo 
cumulativamente as funções do Senado Federal até que ambos se 
organizassem nos termos do Artigo 3º, parágrafo primeiro. Não 
menciona a possibilidade de ser emendada. Sofreu, todavia, três 
emendas pelo Decreto Legislativo Nº 6, de 18 de Novembro de 
1935. O momento era de discricionarismo e autoritarismo.

A Constituição de 10 de Novembro de 1937 começou a fechar o 
regime; a Câmara dos Deputados, o Senado, as Assembleias 
Legislativas dos Estados e as Câmaras Municipais foram 
dissolvidas (Artigo 178). Declarando estado de emergência 



(Artigo 186), não propiciou Emendas ou Reformas de iniciativa 
outra que não do Presidente da República; emendas vieram na 
forma de Leis Constitucionais ao seu exclusivo arbítrio. A 
primeira foi a Lei Constitucional Nº 1, de 16 de Maio de 1938, 
emendando o Artigo 122, Nº 13, da Constituição.

Por fim, veio o Decreto Nº 19.398, de 11 de Novembro de 1939, 
instituindo pelo seu Artigo primeiro um Governo Provisório para 
o país:

O Governo Provisório exercerá discricionariamente 
em toda sua plenitude as funções e atribuições, não 
só do Poder Executivo, como também do Poder 
Legislativo, até que, eleita a Assembleia 
Constituinte, estabeleça a reorganização 
constitucional do país.

Fechou completamente o regime.

As Constituições Federal e Estaduais foram mantidas, todas, 
porém, sujeitas a modificações e restrições por decreto ou atos 
posteriores do Governo Provisório ou de seus delegados na esfera
de atribuições de cada um (Artigo 4º). As garantias 
constitucionais foram suspensas, excluída a apreciação judicial 
dos decretos e atos do Governo Provisório e seus Interventores 
(Artigo 5º). Os Interventores exerciam também em toda a 
plenitude o Poder Executivo e o Poder Legislativo; tinham, ainda,
poderes sobre a Constituição (Artigo 11, parágrafos 1º e 2º). O 
Artigo 16 criou o Tribunal Especial para processamento e 
julgamento de crimes políticos, funcionais e outros a serem 
discriminados na lei de sua organização. Os atos do Governo 
Provisório constaram de decretos expedidos pelo seu chefe e 
subscritos pelo Ministro respectivo (Artigo 17).

A Constituição de 18 de Setembro de 1946, produto de uma 
Assembleia Constituinte na qual despontavem nomes como 
Juscelino Kubtschek, Agamenon Magalhães, Barbosa Lima 
Sobrinho, Acurcio Torres, Israel Pinheiro, Gustavo Capanema, 



José Maria Alkmim, Horácio Lafer, Gilberto Freyre, Aliomar 
Baleeiro, Prado Kelly, Lafayette de Andrada, Magalhães Pinto, 
Jorge Amado, Arthur Bernardes e Hermes Lima, entre outras 
figuras notáveis, facultou Emendas, estabelecido em um quarto 
dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado, ou por 
mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados, o 
quorum para sua proposição, no curso de dois anos, 
manifestando-se cada uma pela maioria dos seus membros. Para 
aprovação da Emenda, o quorum fixou-se em dois terços da 
Câmara, em duas sessões, para em seguida ser submetida ao 
Senado pelo mesmo trâmite e por igual maioria (Artigo 217, 
parágrafos 1º ao 3º). Seis emendas promulgadas pelas Mesas da 
Câmara e do Senado sucederam-se de 26 de Dezembro de 1950 a 
23 de Janeiro de 1963. Com o movimento de 1964, veio em 9 de 
Abril do mesmo ano o primeiro Ato Institucional atribuindo 
privativamente ao Presidente da República a faculdade das 
Emendas Constitucionais, entre outras mudanças significativas. 
Sucederam-se as Emendas Constitucionais de 7 a 21 e os Atos 
Institucionais de 1 a 4 no período de 9 de Abril de 1964 a 7 de 
Dezembro de 1966.

A Constituição de 24 de Janeiro de 1967, por decorrer de um 
regime atípico, não constitui paradigma para a matéria aqui 
focada. Os assuntos mais importantes da República passaram a 
ser tratados por Atos Institucionais, vindo o de Nº 5, de extrema 
severidade, em 13 de Dezembro de 1968, seguindo-se os AI's até 
o Nº 17, de 14 de Outubro de 1969, sucedendo-se as Emendas de 
Nº 1, em 17 de Outubro de 1969, que na prática reescreveu a 
Constituição, até a de Nº 27, de 28 de Novembro de 1985.

A Emenda Constitucional Nº 26, de 27 de Novembro de 1985, 
convocou a Assembleia Nacional Constituinte, entre outras 
providências, estabelecendo o seu Artigo 1º:

Os membros da Câmara dos deputados e do Senado 
Federal reunir-se-ão, unicameralmente, em 
Assembleia Nacional Constituinte, livre e soberana, 
no dia 1º de fevereiro de 1987, na sede do Congresso



Nacional. 

A consolidação do texto constitucional de 24 de Janeiro de 1967, 
com a redação dada pela Emenda Constitucional Nº 1, de 17 de 
Outubro de 1967, e as alterações promovidas pelas Emendas 
Constitucionais Nºs 2/72 a 27/85, resultou no texto às vezes 
denominado Constituição Federal de 1969.

O Artigo 60 da Constituição Federal de 1988, combinado com o 
Artigo 3º do seu Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, faculta a Emenda Constitucional mediante proposta 
das Casas do Congresso, do Presidente da República e das 
Assembleias Legislativas das unidades da Federação (Incisos I, II
e III). A proposta deverá ser discutida e votada em cada Casa do 
Congresso Nacional em dois turnos, considerando-se aprovada se
obtiver, em ambas, três quintos dos votos dos respectivos 
membros (Parágrafos 1º e 2º do Artigo 60). O Vice-Presidente da 
República não tem permissão constitucional para propor 
Emendas à Constituição, que não contempla qualquer exceção à 
regra claramente estabelecida ou situação que a tal o autorize. O 
Silêncio absoluto da Carta da República a respeito veda-lhe 
terminantemente propor Emendas.

O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, Artigo 7º, 
estabelece:

O Brasil propugnará pela formação de um tribunal 
internacional dos direitos humanos.

É dizer, a questão dos direitos humanos, com a abrangência que 
lhe é inerente, está no DNA do Estatuto Maior brasileiro. A 
ninguém, a nenhuma Instituição no Brasil, é concedido o direito 
de desprezar, elidir ou procrastinar essa característica elementar e 
natural da Constituição de 1988.

Ponderada essa revisitação à documentação constitucional do 
Brasil desde a promulgação de sua primeira Constituição, 
abstraídas as Constituições dos regimes de exceção, que não 



fazem regra em contextos democráticos, nem se prestam a 
paradigmas, duas constatações saltam aos olhos: (1) Todos os 
textos constitucionais primam pela cautela na apreciação de 
Emendas, afastando o imediatismo, o atropelo e o açodamento 
nessa questão de tão alta indagação; (2) Há uma diferenciação 
muito clara entre Emenda e Reforma, a primeira com a finalidade
de completar, a segunda com o claro propósito de mudar o texto, 
as regras, o espírito e finalidade da norma, do dispositivo, da 
Carta constitucional. Regimes autoritários começam quase 
invariavelmente com o discurso bom-mocista de atender aos 
anseios do povo, aos interesses do país; pela prática da 
experimentação, entre avanços e recuos, revelam-se, à medida 
que os seus mentores vão ganhando terreno, seduzindo, 
dominando os pontos chaves da estrutura do país. 

Considere com detida atenção todos os textos constitucionais 
reproduzidos e o horror da negação da liberdade, que em certos 
contextos passa a ser uma outorga, não um direito natural, bem 
inestimável que o ser humano traz consigo ao sair à luz. Repugna 
à dignidade humana a liberdade concedida, na verdade uma casa 
de servidão na qual muitos são os servos e poucos os senhores. 
Vale a pena correr riscos, especialmente quando o quadro é de 
incerteza e hesitações?

v
Os atos de um governo, notadamente se provisório, que, por meio
de PEC's, não apenas visa emendar, mas modificar, a Carta da 
República, criando camisas de força para futuros governos, são 
sobretudo constrangedores; permitir-lhe tamanha heresia, de 
outro lado, é atribuir-lhe poder de veto ao produto acabado, à 
decisão final e promulgada da Assembleia Nacional Constituinte 
pela via de uma Legislatura na qual tenha, eventualmente, a 
maioria necessária ou possa obtê-la por obra de conversações e 
acordos que podem nem sempre ser eticamente válidos.

Roma locuta causa finita: A Assembleia Nacional Constituinte  



disse que a Constituição da República Federativa do Brasil é a de 
1988, com os fundamentos, mecanismos e filosofia pelos quais, 
com os quais e mediante a qual foi gerada. A Carta da República 
pode ser emendada, mas só pode ser modificada pela Assembleia 
Constituinte, que não morreu e não está sepultada; antes, paira, 
latente, sobre a nação brasileira no espírito da Constituição em 
vigor.

vvv 


