CONSTITUINTE EXCLUSIVA
Um outro sistema político é possível

Organizações
Plenária Nacional dos Movimentos Sociais
Instituto de Pesquisa Direitos e Movimentos Sociais (IPDMS)
Editores
Diego Augusto Diehl - DF
Gladstone Leonel da Silva Junior- DF
Luiz Otávio Ribas (Org.) – RJ
Ricardo Gebrin - SP
Ricardo Prestes Pazello – PR

Sumário
SEÇÃO I – DA NECESSIDADE DE UMA REFORMA DO SISTEMA POLÍTICO
Constitucionalismo Latino-americano: a necessidade prioritária de uma reforma
política, p. 9-19
Roberto Gargarella
O novo constitucionalismo latino-americano e as possibilidades da Constituinte no
Brasil, p. 20-26
Rubén Martínez Dalmau
Gladstone Leonel da Silva Júnior
Democracia radical e poder constituinte, p. 27-30
Jesús Antonio de la Torre Rangel
A (in)disponibilidade democrática, p. 31-38
Ana Lia Almeida
Roberto Efrem Filho
Por mais direitos: reforma política!, p. 39-45
Rafael Locateli Tatemoto
Jonnas Esmeraldo Marques de Vasconcelos
SEÇÃO II – DA POSSIBILIDADE DE UMA CONSTITUINTE EXCLUSIVA
Entendendo o poder constituinte exclusivo, p. 47-57
José Luiz Quadros de Magalhães
Constituinte exclusiva: expressão de um direito insurgente, p. 58-69
Ricardo Prestes Pazello
Luiz Otávio Ribas
Soberania popular e constituinte exclusiva: uma visão desde nuestra América, p. 70-78
Gladstone Leonel da Silva Júnior
A Constituição inacabada e a reforma política: aportes desde a política da libertação, p.
79-86
Diego Augusto Diehl
O desafio do poder constituinte, p. 87-93
Alexandre Bernardino Costa
A favor de uma Constituinte exclusiva: um ponto de vista da filosofia do Direito, p. 94103
José Ricardo Cunha

2

Estado, liberdade e cultura política: a Constituinte na perspectiva da legitimidade e do
republicanismo, p. 104-113
Charles Silva Barbosa
Claudio Oliveira de Carvalho
SEÇÃO III – DAS REPERCUSSÕES PARA A DEMOCRACIA BRASILEIRA
Constituinte parcial é possível e necessária, p. 115-119
Wadih Damous
Constituinte soberana para reforma política: oportunidades e limites para a ampliação
da participação das mulheres no poder, p. 120-130
Daniela Leandro Rezende
Mariana Prandini Assis
Recall, democracia direta e estabilidade institucional, p. 131-144
José Ribas Vieira
Raphael Ramos Monteiro de Souza
Crise de representação e reforma política: aspectos introdutórios ao debate, p. 145-155
Daniel Araújo Valença
Rayane Cristina de Andrade Gomes
Ronaldo Moreira Maia Junior
A nova constituinte e a presentatividade do trabalhador, p. 156-164
Miguel Lanzellotti Baldez

3

Autodescrição dos autores
Alexandre Bernardino Costa
Professor da Universidade de Brasília. Doutor em Direito Constitucional pela
Universidade Federal de Minas Gerais. Integrante do Instituto de Pesquisa Direitos e
Movimentos Sociais.
Ana Lia Almeida
Professora da Universidade Federal da Paraíba. Coordenadora do Grupo de Pesquisa
Marxismo, Direito e Lutas Sociais. Integrante do Instituto de Pesquisa Direitos e Movimento
Sociais (IPDMS).
Claudio Oliveira de Carvalho
Professor Assistente de Direito Ambiental, Urbano e Agrário da Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB - Vitória da Conquista/BA). Mestre em Direito
(UNISANTOS). Advogado.
Charles Silva Barbosa
Professor de Direito Constitucional e Ciência Política da FTC e da UNIVERSO
(Salvador/BA). Mestre em Direito (UFBA). Assessor Jurídico do Ministério Público Federal
Daniel Araújo Valença
Professor da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA-RN), doutorando
em Ciências Jurídicas pela UFPB, membro do Instituto de Pesquisa Direitos e Movimentos
Sociais (IPDMS) e da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares (RENAP).
Daniela Leandro Rezende
Professora assistente da Universidade Federal de Viçosa, é bacharel em ciências
sociais, mestre e doutoranda em ciência política pela UFMG.
Diego Augusto Diehl
Doutorando em Direito pela Universidade de Brasília. Pesquisador associado ao
Instituto de Pesquisa Direitos e Movimentos Sociais (IPDMS).

4

Gladstone Leonel da Silva Júnior
Professor e doutorando em Direito pela Universidade de Brasília. Ministrou a
disciplina de novo constitucionalismo latino-americano e epistemologia do sul. Mestre em
Direito pela UNESP. Especialista em Sociologia Política pela UFPR. Graduado em Direito
pela UFV. Advogado, membro da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares
(RENAP) e do IPDMS.
Jesús Antonio de la Torre Rangel
Professor-pesquisador da Universidade Autônoma de Aguascalientes, México
Jonnas Esmeraldo Marques de Vasconcelos
Advogado formado pela USP, mestrando em Direitos Humanos.
José Luiz Quadros de Magalhães
Professor na Faculdade de Direito da UFMG e PUC/MG. Doutor pela UFMG.
Integrante do Programa Pólos de Cidadania.
José Ribas Vieira
Professor Associado do Departamento de Direito do Estado da Faculdade Nacional de
Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FND/UFRJ). Professor Titular de Direito
Constitucional da Faculdade de Direito da UFF. Professor Adjunto da PUC-Rio. Pós-Doutor
em Direito Público pela Université Montpellier I. Doutor e Mestre em Direito pela UFRJ.
Mestre em Ciência Política pela Ohio University. Pesquisador-líder do Observatório da
Justiça Brasileira (OJB).
José Ricardo Cunha
Doutor em Filosofia do Direito pela UFSC. Mestre em Teoria do Estado e Direito
Constitucional pela PUC-Rio. Professor adjunto da UERJ.
Luiz Otávio Ribas
Professor contratado e doutorando na Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
Conselheiro da Seção Sudeste do Instituto de Pesquisa Direitos e Movimentos Sociais
(IPDMS).

5

Mariana Prandini Assis
Militante da frente de mulheres das Brigadas Populares, é bacharel em direito e mestre
em ciência política pela UFMG, e doutoranda em política na New School for Social Research.
Miguel Lanzellotti Baldez
Procurador do Estado do Rio de Janeiro aposentado. Professor da Faculdade de
Direito Cândido Mendes (UCAM). Presidente do Instituto de Estudos Críticos do Direito
(IECD). Assessor de Movimentos Populares.
Rafael Locateli Tatemoto
Advogado formado pela USP. Mestrando em Planejamento e Gestão do Território na
UFABC.
Raphael Ramos Monteiro de Souza
Mestrando em Teorias Jurídicas Contemporâneas pelo Programa de Pós Graduação
em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGD/FND/UFRJ). Especialista em
Direito Público pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP). Colaborador do
Observatório da Justiça Brasileira (OJB). Advogado da União.
Rayane Cristina de Andrade Gomes
Graduanda em direito pela UFERSA-RN, Membro do Grupo de Estudos em Direito
Crítico, Marxismo e América Latina (GEDIC).
Ricardo Prestes Pazello
Professor e doutorando na Universidade Federal do Paraná, Secretário Nacional do
Instituto de Pesquisa Direitos e Movimentos Sociais (IPDMS).
Roberto Efrem Filho
Professor da Universidade Federal da Paraíba. Coordenador do Grupo de Pesquisa
Marxismo, Direito e Lutas Sociais. Integrante do Instituto de Pesquisa Direitos e Movimento
Sociais (IPDMS).

6

Roberto Gargarella
Advogado e Sociólogo. Doutor em Direito pela Universidade de Buenos Aires e pela
Universidade

de

Chicago.

Pós-Doutor

na

Balliol College

da

Universidade

de

Oxford. Pesquisador Principal do Conicet. Professor da Escola de Direito da Universidade
Torcuato Di Tella e da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires.
Ronaldo Moreira Maia Junior
Graduando em direito pela UFERSA-RN, Membro do Grupo de Estudos em Direito
Crítico, Marxismo e América Latina (GEDIC).
Rubén Martínez Dalmau
Professor titular de Direito Constitucional da Universidade de Valencia. Diretor de
Mestrado em Direito Constitucional da Universidade Mayor de San Andrés. Assessorou as
Assembleias constituintes da Venezuela (1999), Bolívia (2006-2007) e Equador (2008).
Wadih Damous
Advogado. Ex-Presidente da OAB/RJ. Presidente da Comissão da Verdade do Rio de
Janeiro. Presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB.

7
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CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO: A NECESSIDADE
PRIORITÁRIA DE UMA REFORMA POLÍTICA1
Roberto Gargarella*

Breve introdução
O propósito deste trabalho é duplo. Por um lado, busco oferecer um panorama
descritivo do que é que tem ocorrido no constitucionalismo latino-americano ao longo de
todos estes anos. Por outro lado, proponho uma reflexão normativa, a partir da leitura que
faço da história constitucional da região, e à luz de um compromisso com valores
democráticos, igualitários e emancipadores. Fundamentalmente, sugiro que é prioritario levar
a cabo uma reforma política, destinada a mudar radicalmente a organização institucional de
nossos países.

Um ponto de partida revolucionário
A Revolução Mexicana que começou em 1910 lançou um resultado notável: a
Constituição de 1917.
Como consequência da mobilização da classe trabalhadora contra a desigualdade e o
autoritarismo crescentes, a Constituição proclamou uma extensa e robusta lista de direitos. A
diferença de outras constituições da época, tinha um forte compromisso com os direitos
sociais, inclusive com os direitos a alimentação e a educação. De fato, a Constituição
mexicana foi pioneira no desenvolvimento de um constitucionalismo mais social. A ideia era
que uma constituição não devia limitar-se a definir a organização do governo e a descrever
seus limites. Devia insistir também no que todos os cidadãos tinham direito [entitlement] a
bens e serviços básicos.

1

Este texto é uma versão modificada de outro publicado na Boston Review, em janeiro de 2013. Traduzido por Luiz Otávio
Ribas.
*
Advogado e Sociólogo. Doutor em Direito pela Universidade de Buenos Aires e pela Universidade de Chicago. PósDoutorado na Balliol College da Universidade de Oxford. Pesquisador Principal do Conicet. Professor da Escola de Direito
da Universidade Torcuato Di Tella e da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires.
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Segundo o artigo 27 da Constituição de 1917, por exemplo, a propriedade da terra e da
água dentro dos limites do território nacional havia sido “outorgada originariamente à
Nação”. Isto significava que a nação tinha a autoridade final sobre todos os recursos dentro de
suas fronteiras, os quais deviam ser utilizados a favor do povo. O artigo 123 incorporava
amplas proteções para os trabalhadores, reconhecia o rol dos sindicatos, protegia os direitos
de greve e de associação, e brindava regulações detalhadas sobre as relações trabalhistas,
antecipando-se a posteriores mudanças no direito trabalhista. Tal cláusula fazia referência, por
exemplo, a duração máxima da jornada laboral; ao trabalho infantil; aos direitos das grávidas;
ao salário mínimo; ao direito a férias, igualdade salarial e condições de trabalho higiênicas e
confortáveis.
A maioria dos países da região seguiram o exemplo do México, incluindo em suas
constituições listas similares de direitos sociais. Deste modo, as constituições latinoamericanas refletiram e reforçaram o surgimento da classe trabalhadora como ator político e
econômico chave na primeira metade de século XX.
Apesar destas novas normas básicas sancionadas para o benefício dos cidadãos, a
América Latina experimentou um terrível período de governos autoritários nas décadas de
1970 e 1980. Este período constituiu um marcado retrocesso em relação a prévia expansão
dos direitos constitucionais. Mas ao terminar o autoritarismo no final dos anos 1980,
sobreveio uma nova onda de reformas constitucionais que, uma vez mais, puseram no centro
os direitos de todos os cidadãos. No intento por criar uma inclusão política e econômica
universal, os reformadores impulsionaram, por exemplo, um conjunto de direitos
constitucionais positivos: alimentação, educação digna, atenção de saúde.
Ainda que as nação latino-americanas tenham estado, uma e outra vez, na vanguarda
do modelo de constitucionalismo social, o impacto sobre a vida das pessoas não tem sido
sempre uniforme. Uma das razões é que, além de suas extraordinárias inovações no que
concerne aos direitos sociais, os reformadores tem preservado constantemente noções
antiquadas quanto à organização política. Tem ainda aceitado uma tradição constitucional
latino-americana que põe ênfase na autoridade centralizada e no fortalecimento do poder
presidencial. A diferença de constituições mais liberais, como a dos Estados Unidos da
América, as da América Latina conferem ao presidente o poder de declarar o estado de sítio, o
poder de intervenção federal, o de designar e remover ministros discricionariamente, e o de
legislar em alguns casos. A concentração de poder no executivo faz com que as promessas
constitucionais sigam sendo aspirações e não algo real.
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Constituições precoces (tempranas)
A maioria dos países latino-americanos entraram no século XX com constituições
baseadas em acordos políticos entre as forças políticas predominantes na região: liberais e
conservadores. Estes grupos tinham sido inimigos tenazes durante a primeira metade do
século XIX. Os conservadores chilenos trataram brutalmente os opositores no início da
República Conservadora em 1833. Na Argentina, houve sangrentos conflitos entre os
conservadores unitários e os liberais federais. Na Guerra Federal na Venezuela (1859-1863)
também confrontaram liberais e conservadores. E seu enfrentamento na Colômbia
frequentemente fez eclodir guerras civis. No México, os liberais puros lutaram contra as
forças dos conservadores santanistas. Mas entre 1850 e 1870, estas batalhas se traduziram em
uma aliança que duraria décadas.
As constituições criadas nesses anos eram uma síntese imperfeita dos objetivos dos
liberais e dos conservadores. Os liberais obtiveram freios e contrapesos, e neutralidade estatal
entre diferentes grupos religiosos, e os conservadores conseguiram autoridade concentrada e
regulações sobre a moral. Com efeito, as novas constituições mesclaram elementos da
Constituição dos Estados Unidos da América, influente entre os liberais da época, e da
Constituição chilena de 1833, a mais proeminente das constituições conservadoras da
América Latina.
Assim, enquanto as novas constituições estabeleciam tolerância religiosa (como
pediam os liberais), em alguns casos – como na Argentina – reservavam um lugar especial
para o catolicismo (como exigiam os conservadores). Enquanto estipulavam freios e
contrapesos (como queriam os liberais), também favoreciam o fortalecimento do poder
executivo (como demandavam os conservadores). Com a mesma lógica, estas se
preocupavam por distribuir o poder, mesclando o federalismo com uma forte centralização.
Mas qualquer que tenha sido o equilíbrio entre liberalismo e conservadorismo, estas
constituições versavam exclusivamente sobre a organização e os limites do poder. Não
incluíam cláusulas sociais em benefício dos não-avantajados, nem proporcionavam amplos
direitos de sufrágio ou associação capazes de promover a participação das massas na política
e na esfera pública. Corresponde esclarecer, ademais, que enquanto estas constituições
estavam sendo redigidas e debatidas, os grupos radicais – como a Sociedade da Igualdade no
Chile e outros grupos no México e Colômbia, que em sua maioria operavam nos anos 1850 –
impulsionavam propostas democratizadoras por eleições anuais, o direito de revogação de
11

mandato de representantes, mandatos limitados, e o direito de estabelecer instruções
obrigatórias sobre os mandatários eleitos. Estes grupos radicais também promoviam reformas
para abordar questões sociais. Sem embargo, o pacto liberal-conservador bloquearia todas
essas iniciativas. Por isto, pode afirmar-se que o pacto liberal-conservador resultou notável
não somente pelo que incluiu, senão também pelo que omitiu incluir, ou diretamente excluiu
do acordo.

A Constituição Social emergente
O pacto constitucional liberal-conservador foi exitoso no estabelecimento de regimes
de “ordem e progresso”: assim foi como os seguidores latino-americanos de Augusto Comte
descreviam os governos autoritários e estatistas que impulsionaram o desenvolvimento
econômico. Nos anos 1880, a América Latina gozou de booms exportadores centrados
principalmente em produtos primários, os quais conduziram a um excepcional período de
crescimento da renda e de estabilidade política.
Logo veio a transformadora incorporação política da classe trabalhadora e
eventualmente a crise econômica de 1929-1930. A isto seguiu outra série de mudanças
fundamentais. As mais visíveis foram econômicas: foi cada vez mais difícil exportar produtos
primários e importar manufaturas básicas. Ali onde alguma vez a incidência do estado na
esfera econômica havia sido muito restringida, agora os governos interviam abertamente para
obter o controle da produção e a distribuição dos recursos. Os estados assumiram novas
funções, criando bancos centrais e agências reguladoras, e fixando os preços.
A Segunda Guerra Mundial precipitou a transformação. A América Latina começou,
uma vez mais, a exportar alimentos e outros produtos primários aos países mais diretamente
envolvidos no conflito. Ademais, a maioria dos países da região tiveram que substituir os bens
manufaturados que importavam somente dos países mais industrializados e que agora estavam
lutando na guerra. O resultado foi um gradual processo de “industrialização por substituição
de importações” que fortalecer a classe trabalhadora industrial urbana, a qual a seu turno
demandou um rol mais ativo na vida pública.
Frente a todas estas novidades, o velho esquema social excludente se tornaria
insustentável. Mas os setores mais favorecidos simplesmente não queriam abrir mão de seus
ganhos. Nem queriam lutar por estes em uma guerra civil. Que fazer?
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O exemplo do México, 1917 – não a crise e a violência armada da Revolução, senão a
resposta legal subsequente – pareceu ser uma solução atrativa. A Constituição mexicana
logrou integrar demandas sociais ao tradicional acordo liberal-conservador.
Inspirados no exemplo mexicano, os líderes dos pactos liberal-conservadores em
outros lugares da América Latina reconheceram que era necessário reconsiderar o modelo
radical que havia sido marginalizado das discussões constitucionais prévias. Esta seria uma de
suas concessões fundamentais, destinadas a conter a agitação social.
Uma atrás da outra, as constituições latino-americanas começaram a agregar novas
preocupações sociais a suas matrizes legais existentes. Isto foi o que ocorreu no Brasil em
1937; na Bolívia em 1938; em Cuba em 1940; no Uruguai em 1942; no Equador e Guatemala
em 1945; na Argentina e na Costa Rica em 1949. Mas ainda assim a matriz original, em
termos de organização do poder, foi apenas alterada. Foram agregados compromissos sociais
(basicamente, uma lista de direitos econômicos e sociais) a constituições que seguiram sendo
conservadoras e restritivas no que concerne à organização do poder. As novas constituições
retiveram executivos fortes, sufrágio limitado, eleições infrequentes, eleições indiretas de
funcionários, e poderes judiciais poderosos preparados para restringir as iniciativas populares.
Foram conjugadas assim uma constituição avançada ou vanguardista em matéria de direitos,
no entanto com uma constituição ancorada nos séculos XVIII e XIX em matéria de
organização do poder.

Multiculturalismo e Direitos Humanos
Desde o final dos anos 1980, a América Latina tem experimentado uma segunda onda
de reformas constitucionais. O Brasil adotou uma nova constituição em 1988, a Colômbia em
1991, a Venezuela em 1999, o Equador em 2008, e a Bolívia em 2009. A Argentina revisou
sua constituição em 1994, e o México fez o mesmo em 2011.
A maioria destas mudanças é produto, de um modo ou de outro, de duas tramas
sombrias. A primeira é política: o surgimento de ditaduras militares logo depois do golpe
militar contra o presidente chileno Salvador Allende em 1973. A segunda é econômica: a
adoção de reformas neoliberais a partir dos últimos anos da década de 1980.
Os governos militares tiveram efeitos profundos sobre a vida constitucional da região.
No Chile, por exemplo, a constituição de 1980 criada pelo general Pinochet estabeleceu
numerosos enclaves autoritários: senadores vitalícios, o qual permitiu a Pinochet ser membro
13

do Senado durante o período democrático; “senadores designados”, o qual também permitiu a
integrantes das forças armadas e da polícia serem membros do Senado; e o requisito das
maiorias especiais para mudar aspectos básicos do sistema institucional (por exemplo: a
educação, as forças armadas, e a organização do Congresso). De maneira similar, a
Constituição brasileira de 1967, proclamada durante o governo militar do general Humberto
Castelo Branco, limitava rigorosamente o federalismo e as liberdades políticas e civis. As
grandes concentrações estavam sujeitas a autorização governamental, os partidos políticos
foram reduzidos a partido governante e a um só partido de oposição, e o sufrágio direto - isto
é: votar nos funcionários ao invés de votar nos eleitores que elegiam a ditos funcionários – foi
eliminado nas principais cidades por “razões de segurança”.
Com o retorno da democracia, os países necessitaram reconstruir suas constituições.
Ademais de restituir-lhe um desenho democrático ao processo político, as reformas
constitucionais mais uma vez expandiram os direitos básicos. Estas mudanças lhe deram
status especial, ocasionalmente constitucional, aos tratados internacionais de Direitos
Humanos que os países haviam firmado durante as quatro ou cinco décadas prévias.
Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Chile e El Salvador usaram os tratados para
proteger os direitos que haviam sido sistematicamente violados pelos regimes autoritários.
O status legal especial conferido aos tratados de Direitos Humanos obteve importantes
consequências políticas. Em parte, estas iniciativas promoveram uma reconciliação de alguns
setores da esquerda política com as ideias acerca do direito e do constitucionalismo. Alguns
elementos da esquerda haviam menosprezado anteriormente estas ideias como componentes
de uma legalidade e uma democracia “meramente formal” que criavam ilusões acerca do
poder e não produziam nenhum benefício real para os trabalhadores e os pobres. O novo
status legal que muitas destas constituições outorgaram aos Direitos Humanos também
tiveram um importante impacto sobre os conservadores. Muitos juízes conservadores,
genuinamente comprometidos com os ideais do império da lei, começaram a considerar mais
seriamente os argumentos legais baseados no valor dos Direitos Humanos.
As novas democracias, junto com as reformas na governança, implementaram
programas de “ajuste estrutural”: drástica redução do gasto público e eliminação de
programas sociais. A austeridade requereu mudanças nos estatutos jurídicos e, por vezes,
incluiu mudanças constitucionais. Por exemplo, o presidente do Brasil, Fernando Henrique
Cardoso, impulsionou 35 emendas constitucionais para facilitar as privatizações. A reforma
do artigo 58 na Constituição colombiana de 1991 proporcionou maiores garantias aos
investidores estrangeiros. Mudanças similares foram realizados no México, Peru e Argentina.
14

Os programas de ajuste econômico criaram uma crise econômica e social que
incrementou a pressão por uma nova onda de reformas. Os programas neoliberais
acrescentaram o mal-estar social e os níveis de desemprego em países nos quais não havia
redes de segurança sólidas. De repente, milhões de pessoas se encontraram na mais abjeta
pobreza, sem meios para assegurar sua subsistência nem a de suas famílias. Esse período
produziu a crise de 2001 na Argentina, o “Caracazo” – violentos protestos na Venezuela – e a
crise presidencial do Equador. O estado, que nas quatro décadas anteriores havia garantido
emprego e proteções sociais para vastos setores da população, estava apequenando-se.
Valiosos ativos estatais eram vendidos rapidamente com muito pouco conhecimento ou
escrutínio público.
Os protestos eclodiram através da região, com manifestantes que demandaram suas
constituições – e a classe política em particular – que fizeram efetivas as proteções sociais
prometidas. A mais famosa destas insurreições, liderada pelos Zapatistas mexicanos em 1994,
foi provocada em boa medida pela aceitação por parte do México do Tratado de Livre
Comércio da América do Norte com Estados Unidos e Canadá. Uma resistência similar se
desenvolveu na Bolívia durante as guerras da água e do gás em 2000 e 2003 respectivamente,
quando as populações se alçaram contra a privatização de setores básicos da economia
nacional. A ocupação de terras privadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
no Brasil; os esforços dos sem teto por tomar terras em Santiago, Chile, e em Lima, Peru; o
surgimento do movimento dos piqueteros na Argentina; e violentas ações de protesto contra a
exploração de recursos minerais em toda a região foram todas respostas à crise criada pela
austeridade.
Estas e outras agitações inspiraram significativas reformas sócio-legais na Colômbia,
Bolívia, Equador, Venezuela e México. As atuais constituições da América Latina garantem a
proteção do meio ambiente, como assim também o acesso à atenção de saúde, a educação, o
alimento, a habitação, o trabalho e o vestuário. Algumas incluem garantias de igualdade de
gênero e mecanismos de democracia participativa, para além do voto. As constituições criam
instituições de referendo e consulta popular, e introduzem o direito de revogação do mandato
dos legisladores. Algumas constituições reconhecem direitos de discriminação positiva.
Notavelmente, muitas das novas constituições afirmam a existência de um estado ou
identidade nacional pluri ou multicultural e proporcionam especial proteção aos grupos
indígenas.
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Na “sala de máquinas” da Constituição
Por detrás do final do período autoritário, os reformadores das constituições ganharam
muito em termos de promover os interesses dos mais desvantajados.
No entanto, as reformas, ainda que imponentes em alcance, tiveram relativamente
pouco impacto sobre a vida real daqueles mesmos que deveriam ser prioritariamente
beneficiados por estas. Décadas depois da aprovação das constituições sociais, a desigualdade
econômica na região tem piorado ou tem se mantido em níveis que rivalizam com os da
África Subsaariana. Ainda, a doutrina legal prevalecente ao longo da América Latina (ao
menos, durante várias décadas) tendeu a sustentar que os direitos sociais não eram de
cumprimento obrigatório: foi dito sobre estes que não eram outra coisa que um compromisso
declarativo com objetivos a ser perseguidos, na medida do possível, pelas autoridades
políticas. Isto não significa que os direitos sociais nunca tenham sido postos em marcha,
desde sua criação. Por acaso, nos anos recentes, a justiça colombiana tem desempenhado um
papel importante na reivindicação de direitos constitucionais básicos, como o relacionado
com a atenção de saúde, estabelecido na Constituição de 1991. Seu exemplo tem sido
iluminador para os tribunais de toda a região. No entanto, segue sendo certo que a regra geral
na matéria tem sido a de políticos e juízes que não implementam nem tem feito cumprir os
direitos sociais incorporados nas constituições.
Uma das principais razões dos fracassos destas reformas constitucionais é o fato de
que os reformadores concentraram suas energias em delinear direitos, sem tomar em conta o
impacto que a organização do poder pode ter sobre os mesmos. Em virtude das reformas
promovidas por eles, o núcleo da maquinaria democrática ficou sem mudanças, o qual deixou
os controles políticos majoritariamente em mãos dos grupos tradicionalmente poderosos.
Séculos atrás, e lucidamente, os engenheiros do pacto liberal-conservador souberam
empreender um caminho muito diferente. Para garantir as proteções ao direito de propriedade,
por exemplo, propuseram modificar a organização do poder político de modo acordado – quer
dizer, não se conformaram com agregar como um direito constitucional a propriedadetipicamente, propuseram então adicionar a dita cláusula de direitos outras restrições sobre a
maquinaria política, limitando as liberdades políticas da maioria. Claramente, hoje podemos
estar em desacordo, normativamente, com o caminho escolhido. No entanto, podemos seguir
elogiando a lucidez com a que encararam as reformas. Para dizer resumidamente: porque
estavam interessados em modificar a estrutura dos direitos, se preocuparam prioritariamente
por modificar, de modo acordado, a organização do poder.
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A estratégia dos reformadores atuais também contrasta com o que havia sido o
enfoque tradicional dos pensadores radicais que nos antecederam. Os velhos reformadores
concentraram suas energias na produção de mudanças na organização política: lhes
interessava, diante de tudo, realizar mudanças políticas e econômicas por meio da
mobilização de massas. Diferente dos reformadores de hoje, aqueles velhos radicais nunca
subscreveram o modelo (conservador) de autoridade concentrada (como sim tendem a faze-lo
os reformadores atuais, de todo tipo); nem nunca falaram em linguagem liberal dos direitos
(como sim o fazem, na atualidade, todos os reformadores).
O problema com as novas constituições não é simplesmente que não vão
suficientemente longe até chegar na “sala de máquinas” política, onde as leis são criadas e
implementadas. Tal problema poderia ser abordado na próxima ronda de reformas.
O problema é que ao preservar uma organização de poderes que reflita o modelo de
autoridade concentrada, os reformadores apresentam um desenho contraditório, que termina
por socavar as iniciativas em matéria de direitos que tem priorizado. Deste modo, as novas
constituições incorporam ideias democráticas e socialmente comprometidas acerca dos
direitos, ao tempo que sustenta uma organização política tradicionalmente vertical. Mas é
precisamente a velha organização política hiper-presidencialista a que tem afogado o
empoderamento popular prometido pelas novas constituições. Para dizer de modo mais
simples: as reformas de vanguarda em matéria de direitos terminam sendo bloqueadas pela
velha estrutura política favorável ao poder concentrado. Por exemplo, as autoridades políticas
da Argentina se negaram a implementar as cláusulas participativas incorporadas na
Constituição de 1994; o presidente do Equador vetou sistematicamente todas as iniciativas
dirigidas a colocar em vigor os novos mecanismos criados para a participação popular; e no
Peru, no Chile, no México e no Equador, os líderes indígenas ocasionalmente sofreram
prisões ou repressão quando tentaram colocar em prática seus direitos recentemente
adquiridos. A velha política se interpunha assim aos novos direitos.
Os desafios para assegurar direitos básicos e uma democracia mais forte na América
Latina são grandes: é tempo, então, de que a classe trabalhadora e os grupos desvantajados
irrompam, de uma vez por todas, na sala de máquinas. Uma presidência forte tende a criar
estabilidade, mas a que preço? O poder concentrado também produz abusos.
A estratégia reformista adequada requer então empoderar aos cidadãos em seu
conjunto. Mudanças deste tipo podem parecer ambiciosas, mas podem ser alcançadas; na
verdade, algumas já se logrou. Por exemplo, quase toda América Latina tem subscrito a
Convenção sobre Povos Indígenas, a qual assegura que os grupos indígenas sejam
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consultados antes de que os governos levem a cabo reformas que possam afetar seus direitos
de maneira significativa. Ainda que poucas constituições tenham reconhecido o direito de
consulta, e ainda menos países o tenham implementado, muitos tribunais tem tomado
seriamente ditas cláusulas, e tem contribuído para que comece a faze-la realidade.
Também são possível reformas menores, e algumas já tem sido desenhadas e postas
em prática. Por exemplo, em certas partes da América Latina se tem tornado mais fácil para
os demandantes obter um reconhecimento legal, o que amplia o acesso aos tribunais.
Pequenas mudanças formais tem provocado significativas modificações nas atitudes dos
tribunais com respeito aos grupos desvantajados. Os tribunais tem se tornado mais sensíveis
às demandas dos pobres. De todos modos, insisto, nenhuma destas mudanças promissoras vão
resultar realmente efetivas sem uma radical mudança sobre a “sala das máquinas” da
Constituição. Nenhuma mudança vai ser suficientemente profunda na medida em que a porta
de ingresso para a dita sala continue, como até hoje, fechada às classes populares.
***
Uma extraordinária mostra de autocrítica por parte do velho constitucionalista Arturo
Sampay explica por que, sem mudanças na organização básica do poder, a promoção de
reformas sociais através da consagração de novos direitos, não termina por funcionar. Sampay
foi um redator da Constituição argentina de 1949, durante o governo do general Juan Perón.
Dita constituição incorporava uma extensa e inovadora lista de direitos sociais, mas ao mesmo
tempo adotava o modelo de poder de Perón: centralizado, personalizado e centrado no poder
executivo. Em um artigo que Sampay publicou vários anos mais tarde, o jurista questionou
suas próprias iniciativas:
A reforma constitucional de 1949 não foi propriamente condizente ao predomínio do povo,
[mediante] o exercício do poder político por parte dos setores populares. Isto deveu-se,
primeiro, a fé que os setores populares vitoriosos tinham na liderança carismática de Perón.
Segundo, deveu-se a própria atitude vigilante de Perón, quem fez todo o possível para evitar
que os setores populares obtivessem um poder real que pudera afetar o poder do governo
legal. Estes fatos ajudaram a que o governo se mantivera no poder até que os setores
oligárquicos, associados às forças armadas, decidiram colocar fim ao governo. Esse foi, então
o Calcanhar de Aquiles da reforma. E isto explica por que a Constituição morreu, igual que
Aquiles, a uma idade precoce, em mãos de seu inimigo.

Sampay reconhecer o erro fatal que cometeram ele e outros membros de sua geração
ao não prestar suficiente atenção a dinâmica de poder inscrita na constituição. Ali onde o
poder presidencial é o único guardião do poder popular, o povo dificilmente seja respeitado e
escutado.
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Os reformadores sociais de hoje deveriam aprender a lição de Sampay. As novas
constituições necessitam unir os direitos com o poder. Necessitam fazer com que a
organização do poder político seja congruente com os impulsos sociais que incorporam
através dos novos direitos. Do contrário, uma visão democrática inclusiva da justiça social
seguirá sendo cativa do modelo político elitista do século XIX.
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O NOVO CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO E AS
POSSIBILIDADES DA CONSTITUINTE NO BRASIL
Rubén Martínez Dalmau2
Gladstone Leonel da Silva Júnior3

Há momentos em que sistemas organizados se esgotam porque cumpriram a sua
função histórica. São nesses momentos, que os processos constituintes democráticos surgem a
partir dos povos e promovem o trem do progresso. Na América Latina os avanços
democráticos das últimas décadas andam por caminhos em direção à constituinte: assembleias
constituintes democráticas que avançam por trilhos transformadores. Isso pode ser um modelo
de emancipação para o Brasil?

Os legados do novo constitucionalismo latino-americano na Colômbia, Venezuela,
Equador e Bolívia.
Os processos constituintes são uma das principais armas históricas dos povos para
promover o avanço democrático (MARTINEZ DALMAU, 2013, p. 10). Nenhum processo
constituinte democrático limitou a liberdade ou terminou em tirania: ao contrário, todos
criaram mais direitos, mais democracia, e condições mais favoráveis de vida nas sociedades
onde eles ocorreram. Com sua aparição, tanto conceitual como fática, mudou o mundo e
iniciou a contemporaneidade: as revoluções liberais do final do século XVIII e princípios do
XIX nos Estado Unidos, Europa e América Latina foram essencialmente emancipadoras4 e
continham em seu seio a semente constituinte. Já no século XX, as Constituições mais
democráticas surgiram também de processos constituintes onde, com as condições do
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Professor titular de Direito Constitucional da Universidade de Valencia. Diretor de Mestrado em Direito Constitucional da
Universidade Mayor de San Andrés. Assessorou as Assembleias constituintes da Venezuela (1999), Bolívia (2006-2007) e
Equador (2008).
3
Professor e doutorando em Direito pela Universidade de Brasília (UnB). Ministrou a disciplina de novo constitucionalismo
latino-americano e epistemologia do sul. Mestre em Direito pela UNESP. Especialista em Sociologia Política pela UFPR.
Graduado em Direito pela UFV. Advogado, membro da RENAP e do IPDMS.
4
O caráter emancipador está ligado aos criollos que assumiram o poder do Estado tendo um papel importante na libertação
dos países latino-americanos dos instrumentos formais de colonização que imperavam. Mesmo que essa movimentação seja
limitada por não atingir a maioria indígena, mestiça e negra dos povos latinos devido à colonialidade do poder ainda presente.
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momento, os povos decidiram deixar para trás o passado e subir a um novo patamar na
emancipação social.
No caso da América Latina, os processos constituintes fundadores do século XIX
romperam muitas correntes do colonialismo e configuraram um panorama de liberdades
nunca antes conhecido na região. É certo que, em grande parte, criaram governos criollos que
governaram de acordo com os seus interesses, mas também deve ser ressaltado que as
condições históricas constituem uma limitação importante sobre o que pode e não pode ser
realizado em um processo constituinte5. De fato, entre o século XX e o século XXI, os
processos constituintes democráticos serviram para criar novas bases sobre as quais, também
na medida das condições reais, fortaleceram os povos6.
O caso da Colômbia de 1990 é, nesse sentido, esclarecedor. Os colombianos viveram
desde 1886 com uma Constituição envelhecida e dezenas de vezes reformada de acordo com
os interesses oligárquicos e partidocráticos. O estalar do Bogotazo, com o assassinato de
Gaitán7 , em 1948, deu lugar anos mais tarde, a uma mudança de partidos ao redor da Frente
Nacional, além da formação da guerrilha e também da narco-democracia. Quando tudo estava
corrompido – em plena necessidade de uma constituinte – surgiu um movimento popular
solicitando uma revisão de todas as coisas desde o princípio. A “sétima papeleta” 8possibilitou
que eleições que, formalmente, pouco incidiriam na transformação do país, se convertessem
em um verdadeiro plebiscito constituinte a favor ou contra uma nova Constituição. A
Assembleia Constituinte democraticamente eleita após o referendo, consciente das dimensões
históricas de sua função, não se limitou a reformar a Constituição de 1886, mas foi mais
longe: avançou até uma Constituição, a de 1991, que lavou o rosto do país e o colocou, em
alguns aspectos, no lugar que lhe era devido. Com todas as suas dificuldades, a Constituição
de 1991 surge em condições realmente inóspitas devido ao crescente neoliberal. Mesmo
assim, foi possível melhorar a tutela de direitos, criar uma Corte Constitucional que constrói
jurisprudência ao nível dos melhores tribunais do mundo, ou mesmo impedir a segunda
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reeleição de Álvaro Uribe9. Nada disso seria possível sem uma mudança democrática da
Constituição. Hoje, os colombianos debatem na sociedade entre avançar em um novo
processo constituinte ou aprofundar o processo constitucional; contudo, eles já fizeram a parte
do trabalho que lhes correspondia (CRIADO; NOGUERA, 2011).
O caso da Venezuela de 1999 é também característico de um processo de mudança
realizado desde a legitimidade popular. Não foi Hugo Chávez quem escreveu a Constituição,
como os meios de comunicação amplamente se encarregaram de divulgar (na verdade,
quando ele quis modificá-la, o eleitorado negou essa possibilidade por meio de um referendo),
mas o povo venezuelano que, cansados de quarenta anos do mesmo (alternância de dois
partidos clientelistas, a corrupção, a falta de direitos sociais ...) decidiu votar a favor de um
processo constituinte em um referendo e avançar para a elaboração de uma nova Norma
Fundamental que, neste momento, ainda é aclamada e defendida pela oposição democrática.
Esta é a primeira Constituição no mundo, escrita com flexão de gênero, o que proclama a
preocupação de fazer valer formal e materialmente os direitos das mulheres. Com o acréscimo
de que qualquer reforma constitucional deverá passar, necessariamente, pela vontade popular
(SILVA JÚNIOR, 2012).
Mais inovadora, conseguiu ser a Constituição equatoriana de 2008, um marco no
constitucionalismo mundial que, de fato, inaugurou o período de maior estabilidade política
nos últimos tempos no Equador. Qualifica esse país como um Estado constitucional e
incorpora avanços de direitos impensáveis em textos constitucionais clássicos ocidentais, tais
como a proibição da discriminação dos portadores de HIV ou ter o direito à cidade (com
ciclovias), à água ou à alimentação. Os direitos sociais giram em torno do “buen vivir”, sumak
kawsay, a incorporação do pensamento indígena referindo-se a condições de vida digna em
relação ao mundo que nos rodeia. Portanto, o sumak kawsay vem acompanhado dos
conhecidos direitos da natureza, um giro parabólico na compreensão das partes dogmáticas
das Constituições: os ecossistemas, as florestas, as montanhas, as neves e os animais tornamse sujeitos de direitos. Uma Constituição que deve ser relida e sobre a qual, há muito o que
refletir, não só porque representa um marco forjado pelo povo equatoriano, mas também
porque aponta questões que a humanidade é capaz de avançar (ÁVILA SANTAMARIA;
GRIJALVA JIMENEZ; MARTINEZ DALMAU, 2008).
E, finalmente, a mais complexa, mas uma das Constituições mais interessantes do
Mundo: a boliviana de 2009. Uma Constituição que surgiu a partir das reivindicações
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indígenas. Essa maioria que deixou de ser silenciosa e subordinada para constituir-se em
verdadeiro pilar da reconstrução democrática do Estado. Um Estado que já não seria mais a
velha república colonial, mas que cria no horizonte a plurinacionalidade ("nações e povos
indígenas originários campesinos", diz a Constituição em um metaconceito que desafia as
regras gramaticais tradicionais). Sem os traumas atribuídos à velha Europa, que muitas vezes,
- observemos a Espanha - é relutante em reconhecer a plurinacionalidade e a compreender que
a diversidade na unidade é uma qualidade, e não um problema, os bolivianos foram mais
longe e recriaram um Estado, encarando suas questões frente a frente, reconhecendo em pé de
igualdade as suas línguas, suas culturas, seus direitos. Trata-se de uma Constituição plural,
que

incorpora

novidades

marcantes,

como

um

Tribunal

Constitucional

eleito

democraticamente pelas bolivianas e bolivianos, - um marco, já pensado por Kelsen, mas que
existem poucos exemplos comparados -, um fio condutor do “vivir bien” (Sumaq qamaña), e
um verdadeiro refúgio da soberania popular: como nos casos já analisados, qualquer mudança
feita na Constituição boliviana de 2009, deverá passar por referendo popular. Só assim as
Constituições podem ser consideradas realmente democráticas: se a Constituição é a vontade
do povo soberano, só o povo soberano – e não os poderes constituídos - podem modificá-la
(ERREJÓN, SERRANO, 2012).
Se algo tem demonstrado as novas Constituições latino-americanas é que os processos
constituintes não são varinhas mágicas e, de fato, não solucionam de uma vez todos os
problemas, mas ajudam a estabelecer as bases para transformar as condições de vida
gradualmente. Quando uma Constituição ata as mãos, é difícil imaginar a possibilidade de
progredir democraticamente, se não por meio da ativação do poder constituinte. Sob o marco
de uma Constituição democrática, tudo é progresso. Essa escalada organizada e emancipadora
em torno a processos constituintes democráticos parecem intermináveis. De alguma forma, o
poder constituído congela situações que queremos, dialeticamente, superar. É parte do espírito
da natureza humana. Entretanto, conhecemos historicamente, como os processos constituintes
democráticos surgem e o que ele significou para os povos. Que decidamos ou não avançar por
suas trilhas é a nossa responsabilidade histórica.

O Brasil e o seu desafio histórico
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O Brasil apresenta elementos políticos que há muitos anos não estavam na ordem do
dia. O aparente cenário de apatia e desilusão na participação política mudou a partir de junho
de 2013 para uma insatisfação ativa e barulhenta.
Para além das questões conjunturais, esse grau de descontentamento não é por acaso.
O país, apesar de toda riqueza e potencial econômico, ambiental e territorial, que possui, é um
dos mais desiguais do mundo. Mesmo diante dessa chaga estrutural histórica e de uma crise
econômica estrutural que se avizinha, o investimento bilionário em grandes eventos e as
garantias dadas ao capital transnacional é uma realidade, além de ser absolutamente
desproporcional em relação aos investimentos realizados para sanar essa desigualdade.
Ademais, o sistema político atual não enfrenta, de forma devida, os desafios históricos
que estão colocados em uma democracia verdadeiramente genuína. Não foi à toa, que as
grandes manifestações ocorridas no Brasil criticavam severamente os representantes políticos,
além de cobrarem uma abertura à participação da sociedade na decisão de temas que
interferem na vida do país. O simples ato de votar e ser votado, já não é suficiente para
satisfazer os reais anseios da sociedade brasileira. Além disso, a sub-representação da maioria
de trabalhadores/as, mulheres e negros/as existentes no país é algo notório, ou seja, aqueles/as
que compõem o pilar da formação do povo brasileiro tem pouquíssima representação
institucional. Em contrapartida há uma representação excessiva daqueles grupos que estão
atrelados aos mecanismos de domínio econômico, os quais não interessa uma reforma
constitucional transformadora, como a bancada de deputados/as e senadores/as ruralistas,
ligadas às transnacionais, aos bancos, às grandes empreiteiras, às igrejas evangélicas e às
armas de fogo, por exemplo.
Elencar uma bandeira como uma constituinte exclusiva e soberana nesse momento
histórico é fundamental para que o povo brasileiro consiga avançar na construção de uma
sociedade mais justa e legitima aos olhos das pessoas. Uma vez que o povo trabalhador
compre essa briga, dará um sinal claro que não aceitará as migalhas dadas da democracia
representativa como a única forma de participação e não permitirá retrocessos, visto que está
organizada e tem o papel histórico de mudar os rumos desse país.
Essas transformações não ocorrerão de maneira espontânea. Sem a organização do
povo brasileiro, esses setores ligados aos grupos econômicos, continuarão hegemonizando os
processos políticos. O italiano Antonio Gramsci deixava isso claro em suas anotações, na obra
clássica Cadernos do Cárcere, a qual possui uma atualidade incrível.
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Passar por alto e, pior ainda, depreciar os movimentos chamados “espontâneos”, ou seja
renunciar a dar-lhes uma direção consciente, a elevá-los a um plano superior, introduzindo-os
na política pode ter consequências muito sérias e graves. Sucede quase sempre que um
movimento “espontâneo” das classes subalternas vão acompanhados por um movimento
reacionário da direita, da classe dominante, por motivos concomitantes: uma crise econômica,
por exemplo, determina o descontentamento das classes subalternas e movimentos
espontâneos das massas por um lado e, por outro, determina complôs dos grupos reacionários
que aproveitam as debilidades objetivas do governo para tentar golpes de Estado. (Tradução
livre). (1981, p. 54)

A crise econômica e os outros problemas estruturais existentes no Brasil, não podem
forjar um cenário de retrocessos por falta de organização dos setores populares. Caberá ao
povo construir as condições necessárias para que as insatisfações populares não sejam
transformadas em pautas políticas de golpistas, os quais se valem de momentos de turbulência
para tumultuarem e desagregarem as pautas transformadoras.
A constituinte poderá ser a ferramenta que permitirá uma maior organização do povo
em torno de propostas transformadoras e populares e, mais do que isso, possibilitará a
mudança de rumo de um país.

Considerações finais
As novas experiências constitucionais na América Latina, nos oferece caminhos e
possibilidades, que como observado, geram avanços democráticos e populares nos rumos dos
países que fizeram recentemente essa opção de convocar uma Assembleia Constituinte para a
elaboração de uma nova Constituição.
Essas mudanças não podem ser artificiais e devem estar coladas com as mobilizações
e organizações populares. No Brasil essa janela histórica foi aberta a partir das manifestações
de junho de 2013 e o povo brasileiro terá a oportunidade de ser o grande protagonista da
própria história. Omitir-se nesse momento é dar chance a um maior crescimento dos setores
conservadores.
A constituinte é um instrumento que se mostra eficaz no contexto latino-americano e
pode servir como primeiro passo para revolucionar os pilares da nossa sociedade.
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DEMOCRACIA RADICAL E PODER CONSTITUINTE
Jesús Antonio de la Torre Rangel10

Introdução11
É possível pensar em uma assembléia constituinte exclusiva do sistema político e que
seja soberana? Pode-se produzir, jurídica e politicamente, uma assembléia constituinte, em
plenitude de jurisdição, que reforme o sistema político?
A seguir apresento para consideração algumas reflexões a partir da Filosofia do
Direito e da Filosofia Política, como uma contribuição ao atual debate da sociedade brasileira.

1. Poder e democracia: o aporte de um clássico
Em diversos escritos e comunicações me referi à contribuição dos jesuítas do Século
de Ouro espanhol como antecedente do pensamento de Libertação. Um destes aportes
constitui sua concepção democrática da origem do poder, o qual se transmite ao governante
para seu exercício, mas não se abdica do mesmo, de tal modo que a revogação do mandato, a
reforma das leis e a revolução estão sempre em estado latente no titular originário do poder: o
povo.
Nesta seara, de maneira especial, se destacam as teorias jurídicas e políticas de Juan de
Mariana (1536-1624).
Mariana considera que o poder reside originariamente no povo, e o exercício do
mesmo é delegado a um príncipe que deve levá-lo a cabo em benefício desse próprio povo.
Sua teoria democrática não é contratualista, à manera das concepções individualistas do
Iluminismo, senão comunitária. A comunidade política não nasce pactuada, mas é natural ao
ser humano.
Para Mariana a ordem redunda em subordinação de uns poderes a outros: sobre o rei, o
povo; sobre o povo, a lei; e sobre a lei, a justiça. A desordem implica a tirania, subverte toda a
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ordem. Por isso chega até a justificar o tiranicídio, se o monarca fizer um exercício do poder
contra os interesses do povo.
Para Juan de Mariana, a produção do Direito se legitima com o consentimento do
povo:
A dignidad real… tem sua origem na vontade da república. Se assim o exigem as
circunstâncias, não só há faculdades para levar o direito ao rei, as há para despojar-lhe do
cetro e a coroa se se nega a corrigir suas faltas. Os povos lhe transmitiram seu poder, porém
se reserveram outro maior para impor tributo; para ditar leis fundamentais é sempre
indispensável seu consentimento… só o povo querendo se podem levantar novos impostos e
estabelecer leis que transformem as antigas (Mariana, 1948, p. 43).

Mariana censura severamente as práticas desvalorizacionistas da moeda por parte dos
monarcas. O rei não pode alterar o valor da moeda sem contar com o consentimento do povo.
Supremacia do poder do povo sobre o poder do rei. A moeda de velo é aquela alterada em seu
valor natural, porém conserva seu valor nominal; quer dizer, se reduz a quantidade de metal
precioso. O aguerrido jesuíta se opõe a isso (Rico, 1947, p. 82-84).
Para Mariana o rei deve procurar que exista um equilíbrio na repartição da riqueza;
“que por crescerem alguns desmesuradamente em riquezas e poder, não fiquem outros
excessivamente extenuados e reduzidos à última miséria” (Gallegos, 1946, p. 166). Portanto,
deve o governante pôr limites às riquezas de seus súditos, e isto o fará por meio da lei; através
das normas deve colocar-se restrição à cobiça dos proprietários. “Em uma república em que
uns transbordam de riquezas e outros carecem do necessário não pode haver paz nem
felicidade…” (Gallegos, 1946, p. 168), diz Mariana. Para o jesuíta é injusto que se prive os
pobres de seus direitos políticos, mas essa injustiça é produto de outra, “a de não lhes
proporcionar os recursos econômicos que necessitam para viver livremente; uma sociedade
que tolera esta dupla desordem leva neles sua própria ruína” (Gallegos, 1946, p. 167-168).
As idéias de Juan de Mariana, sem dúvida, expresam a democracia radical.
Ao termo democracia lhe acrescentei um qualificativo: radical. Assim, vale a pena
fazer algumas precisões.

2. Sobre a democracia radical
Diz o filósofo López Farjeat que nossas palavras – que é o modo de nos referirmos à
verdade – “transitaram da equivocidade metafórica à esterilidade significativa”, perdendo seu
valor. Um termo paradigmático, nesse sentido, é “democracia” (López Farjeat, 2012, p. 45).
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Trata-se de um conceito complexo; mais ainda, como diz López Farjeat, “quando se usa a
palavra indiscriminadamente sem precisar o que quer dizer-se com ela, se torna um vocábulo
multiuso, um ‘referente plástico’… no debate público: o vocábulo ‘democracia’ serve para
defender tudo: pluralidade, tolerância, direitos humanos, justiça, processos eleitorais, etc.”
(López Farjeat, 2012, p. 48).
Segue explicando López Farjeat: “quando as palavras são de plástico adquirem uma
qualidade especial, a saber, a multifuncionalidade: se utilizam para tudo porque significam
qualquer coisa; e, se designam qualquer coisa, não designam nada em específico” (López
Farjeat, 2012, p. 48). Assim se passa com a palavra “democracia”. Por isso é conveniente
precisar de que democracia estamos falando.
Quero, em princípio, entender “democracia” e tê-la como referente, como o que diz
Jean Robert, seguindo Lummins, no sentido de democracia radical, isto é, desde as raízes.
A democracia radical é la luta do povo pelo “poder do povo”, não um aparato que pretende
representar esse poder… A democracia só pode ser uma recriação nunca acabada; é un intento
sempre de reivindicação e uma felicidade que, nas palavras dos que a experimentaram, não
pode esgotar-se em palavras…” (Robert, 2012, p. 55).
[…] Nesse sentido, a democracia radical é a subversão, não permanente, senão sempre
possível, de qualquer regime, chame-se o não democrático (Robert, 2012, p. 56).

3. Conclusão para o processo brasileiro
Se isto é assim, a expressão popular, a manifestação do povo, por meio dos
movimentos sociais e o plebiscito popular, pode estabelecer uma assembléia constituinte
soberana e exclusiva para a reforma política. O povo pode limitar o Poder Constituinte,
porque a potestade o poder deste deriva de um poder originário que é do próprio povo. O
constituinte tem uma soberania derivada e, em todo caso, restringida pelo povo.
Desde o ponto de vista de uma democracia radical, a soberania de um constituinte é
limitada pelo processo popular.
Uma teoria constitucional de dogmas e axiomas é ultrapassada pelos processos
populares; do mesmo modo que o é uma teoria de democracia formal, pelo exercício real de
uma democracia radical. A dogmática jurídica é muito limitada frente à insurgência jurídica.
E com o processo popular brasileiro estamos ante um direito insurgente.
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A (IN)DISPONIBILIDADE DEMOCRÁTICA
Ana Lia Almeida
Roberto Efrem Filho12

Na tarde de 24 de junho de 2013, Dilma Rousseff se pronunciou mais uma vez.
Poucos dias antes, no dia 21, ela apresentara palavras genéricas de apoio às manifestações que
atravessavam os centros urbanos brasileiros e dedicara cansativas ressalvas à “violência” e à
“baderna”, argumentando que a democracia apenas se realiza nos limites da “lei” e da
“ordem”. Na tarde do dia 24, porém, as generalidades do primeiro pronunciamento oficial
deram lugar a propostas diretas, as quais ela mesma chamou de “cinco pactos”, apresentados a
governadores e prefeitos, mas, sobretudo, à população. Em resumo, tais pactos tematizavam a
responsabilidade fiscal, a reforma política, a saúde, a mobilidade urbana, e, por fim, a
educação pública.
Como não poderia deixar de ser, os termos apresentados para a viabilização dos
mencionados pactos – e, talvez, os próprios pactos – esbarraram nos interesses das classes e
dos setores sociais que, de fato, enxergavam as recentes tomadas das ruas como um mero
acidente (ou perigo) democrático manejável tão somente enquanto significasse alguma
ameaça à popularidade de Dilma e do Governo Federal. Os pactos relativos à saúde e à
educação, por exemplo, que incluíam a busca de médicos estrangeiros, o que viria a compor o
programa “Mais Médicos”, e dedicavam a totalidade dos royalties da exploração do petróleo
para as políticas educacionais, foram atacados de pronto pela categoria médica e por sujeitos
políticos diversos, de regra conservadores.
Mas, sem dúvida, foi o segundo pacto, aquele nomeado como o pacto da reforma
política, que provocou maiores polêmicas, nos meandros das quais se externava, sem grandes
pudores, a dominante aversão tipicamente “democrática” pela democracia.
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O segundo pacto é em torno da construção de uma ampla e profunda reforma política, que
amplie a participação popular e amplie os horizontes da cidadania. Esse tema, todos nós
sabemos, já entrou e saiu da pauta do país por várias vezes. E é necessário que nós, ao
percebermos que nas últimas décadas ele entrou e saiu várias vezes, tenhamos a iniciativa de
romper o impasse. Quero, nesse momento, propor o debate sobre a convocação de um
plebiscito popular que autorize o funcionamento de um processo constituinte específico para
fazer a reforma política que o país tanto necessita. O Brasil está maduro para avançar e já
deixou claro que não quer ficar parado onde está (Dilma Rousseff, pronunciamento de 24 de
junho de 2013).

A proposição, pela Presidenta, de um plebiscito popular que autorizasse um processo
constituinte específico para tratar da reforma política encontraria, então, reações espantadas.
Juristas de muitos tipos – embora, todos eles, excelentissimamente juristas – acusaram a
proposta de ser “inconstitucional”. Mesmo integrantes à esquerda do campo jurídico
refutaram a possibilidade de convocação do plebiscito de que falava Dilma. Segundo
acadêmicos, membros dos órgãos de cúpula do Poder Judiciário e especialistas de toda sorte,
não haveria “razoabilidade constitucional” para o acionamento de uma “constituinte
específica”. Argumentavam que a Constituição Federal de 1988 não prevê a instalação de
uma assembléia constituinte ou de qualquer processo constituinte destinado a qualquer tema;
que o único caminho de mudança da Constituição se acha no processo legislativo típico às
emendas constitucionais; que a convocação de plebiscito, tal qual a autorização de referendo,
inclui-se entre as competências exclusivas do Congresso Nacional previstas no art. 49 da
Constituição; e que o plebiscito, portanto, não se presta ao acionamento de um processo
constituinte específico, como pretendia Dilma. A Presidenta, afinal, alegavam os
“especialistas” mais próximos, havia apenas se confundido, usando termos inadequados e
expressando, enfim, a quase ingênua vontade de que as ruas fossem espontaneamente ouvidas.
Em resposta, Dilma e o Governo Federal retrocederam. Reuniram seus próprios
“especialistas”, desistiram da instalação de um processo constituinte específico e, em 28 de
agosto de 2013, apresentaram, mais timidamente do que o necessário, um frágil projeto de
plebiscito para a reforma política. O plebiscito agora suscitado, a ser convocado pelo próprio
Congresso Nacional, serviria de consulta popular sobre temas limitados como o
financiamento de campanhas eleitorais, a participação popular através da internet e a
simultaneidade das eleições municipais, estaduais e federais. Tratava-se, como é óbvio, de um
projeto que desperdiçava as energias transformadoras reunidas pelas multidões das ruas e
abria mão daquela “construção de uma ampla e profunda reforma política”. Em pouquíssimo
tempo, o projeto seguiu as avaliações que Dilma havia empreendido em 24 de junho e, com
disciplina e discrição, abandonou a agenda política do país.

As reações dos juristas, as forças sociais envolvidas na sustentação de suas teses e o
conseqüente retrocesso do Governo Federal expuseram a dominante aversão tipicamente
“democrática” para a democracia a que nós havíamos nos referido antes. Ali, por trás das
solenes e togadas invocações de “inconstitucionalidade”, esgueiravam-se dois fenômenos
organicamente entrelaçados à tessitura de nossa realidade: a) o fetichismo jurídico; e b) a
violenta indisposição democrática brasileira. O primeiro desses fenômenos – como alertaram
Marx e Engels (2007) e também István Mészáros (2007) – reside na pressuposição de que o
Estado se assenhoreia das condições materiais de existência e da feitura da história, como se
os conflitos sociais demandassem uma normatividade ou uma ética anterior que lhes
autorizasse a eclosão.
Na percepção dos citados “especialistas”, a inexistência, na Constituição, da previsão
da criação de um novo processo constituinte impediria a convocação popular – por meio de
“plebiscito” ou de que instrumento fosse – para recriar normas constitucionais e, assim,
redefinir a política institucional. Desenlaça-se, aqui, uma lógica circular, caricaturalmente
jurídica, através da qual os únicos termos inteligíveis no debate político são aqueles
previamente postos em jogo – na lei, na ordem. Esta “visão de mundo legalista”, como a
caracterizou Lukács (2012, p.475), apresenta-se como uma orientação natural e instintiva para
o Estado. Abarca um respeito à lei que decorre de uma "falta de habilidade para ver o Estado
como um mero fato de poder" (p. 476). Daí que, de acordo com a percepção em questão,
naturalmente, se a Constituição não prevê nenhuma forma de convocação popular para a sua
alteração, não pode haver “viabilidade jurídica” numa proposta de consulta popular cuja
intenção seja a de recriar normas constitucionais.
Nos movimentos internos dessa circularidade lógica, ou seja, do fetichismo jurídico,
operam-se alguns esquecimentos fundamentais à sua reprodução. Esquece-se, por exemplo,
que a “viabilidade jurídica” ou “técnica” das decisões jurídicas consiste em um “bem
simbólico sob conflito”, como notou Pierre Bourdieu (2007), cujos marcos limitativos se
encontram em disputa. Assim, a interpretação de algo como “constitucional” ou
“inconstitucional” nada tem de óbvio e depende intimamente das relações de poder e dos
sujeitos que preenchem essas relações. A intenção de converter certas palavras em
“meramente técnicas” ou “especialmente jurídicas” não passa, afinal, de uma estratégia
política de criação de consensos aparentes: invoca-se a “Constituição da República” (este
“ente”, um sujeito capaz de conjugar seus próprios verbos) com a pretensão, consciente ou

não, de encerrar determinado debate, reiterando a práxis típica ao campo jurídico de fazer
política a partir da negação da política.
Esquece-se também, como num gesto envergonhado de sua própria gênese, que o
discurso liberal de legitimação de uma Constituição auto-intitulada democrática requisita a
“soberania popular” como anteparo justificador e que, desta forma, não são processos
legislativos, emendas constitucionais ou competências exclusivas o que, em última instância,
oportuniza a legitimidade democrática do texto constitucional, mas sim aquela já esquecida
“soberania popular”. O “fato” de a Constituição Federal não prever procedimentos de consulta
popular com vistas à sua própria alteração em nada modifica o “fato” de que “a Constituição”
não se criou sozinha, a partir de si mesma, e sim da conjuntura de determinadas relações
sociais que ficaram conhecidas como “a vontade popular”. Dá-se, entretanto, que na lógica
circular do campo jurídico, a “soberania popular” opera nas estreitas fronteiras de um mito de
fundação. Ela cumpre a função mitológica de explicar o que já existe e consubstanciar, em
aparência ao menos, o “Estado Democrático”, mas é deixada de lado, ou esquecida, diante do
que os integrantes das casamatas estatais chamam pomposamente de “democracia”. Esta, para
eles, reitera-se como assunto de “especialistas”, “juristas”, “parlamentares”, “homens e
mulheres de Estado” e, embora dissimulados e mediados, de classes e grupos sociais
dirigentes.
Nesse estranho esquecimento da “soberania popular”, claro, reproduz-se certo receio
hegemônico acerca do que a soberania em questão pode significar, ou seja, de que a abstrata
soberania, aceita somente enquanto arquitetura mitológica, arrisque-se em meio às forças
sociais em expansão, ganhando densidade política nos interstícios das manifestações e
organizações populares. Talvez Marx (2012) haja se defrontado com um receio análogo a esse
em meio às classes dominantes francesas e às suas altercações acerca da “viabilidade” do
sufrágio universal, esta conquista burguesa que – frente às potencialidades das classes
subalternas de então – parecia tão ameaçadora àquela burguesia. A recusa “constitucional”
ou “democrática” à evidentemente democrática iniciativa de Dilma Rousseff de ouvir
novamente, neste novo momento histórico, 25 anos após 1988, a mesma população que serve
de fonte de legitimidade para o atual “regime democrático” é sintomática desse receio.
Recusa-se, de fato, a materialização da soberania popular e o perigo ínsito ao acirramento dos
conflitos de classes. Recusa-se, enfim, a oportunidade de a “democracia”, ela mesma
envergonhada, solicitar desculpas por sua própria indisposição democrática.

Tal indisposição percorre, inerentemente, o projeto democrático capitalista. Neste,
como Marx (2010) notou, as superfícies fetichistas da “igualdade perante a lei” nunca
permitiram a coincidência da emancipação política e da emancipação humana.13 O “cidadão”
das ficções legais escamoteia as relações de subalternização que sustentam o peso de sua
própria abstração. No entanto, esse mesmo “cidadão”, em sua flagrante assimetria em direção
aos homens e às mulheres reais em suas condições de existência, acaba por servir,
contraditoriamente, de lastro para a explicitação da hipocrisia ínsita àquele projeto
democrático. Logo, a distância entre a construção simbólica (ou normativa) e as relações
materiais se converte, em determinados contextos de enfrentamentos, em um espaço-tempo de
tensão capaz de denunciar o descumprimento de algumas promessas (ou direitos) como
indesculpável.
Nos países latino-americanos e no Brasil em especial, entretanto, a indisposição
democrática característica do projeto democrático capitalista se adensa. Ocorre que, entre nós,
esse projeto, muitíssimo frágil, jamais aprofundou as bases de suas arquiteturas normativas.
No que concerne às conquistas de direitos políticos e sociais, por exemplo, a distância entre as
normas e os fatos é tão excessivamente gritante que, enquanto as classes e grupos sociais
subalternizados tentam transformá-la naquele espaço-tempo de tensão democrática, as classes
e forças sociais dominantes insistem em sua manutenção como um território gerido por
estratégias que combinam violência e criminalização. É assim que insurreições populares e
lutas por direitos costumam ser violentamente cerceadas por aparatos estatais, sobretudo
militares, em insistentes reafirmações da simbiose dialética entre arcaico e moderno de que
falou Florestan Fernandes (2009, 2006) em suas análises a respeito do nosso capitalismo
dependente.
O processo constituinte que oportunizou a Constituição de 1988 pouco afetou esse
cenário. Uma série de vícios autocráticos, como o modelo militarizado de gestão da segurança
pública e mesmo a concentração de terras e dos meios de comunicação social, multiplicou-se,
revigorando a sub-representação democrática de largos setores sociais. De certo modo, a
proposta lançada (e abandonada) por Dilma Rousseff de realização de um novo processo
constituinte confronta esse contexto e, em razão disso, aparenta-se tamanhamente
“impensável”, “inviável” ou, por assim dizer, “inconstitucional”, argumentos legalistas que
expõem, para além do fetichismo jurídico, a decadência ideológica de nossa época. Nela, os
13
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reais conflitos em jogo no momento democrático atravessado pelo país podem ser
simplesmente escamoteados sob o tapete de uma retórica imediatista, cujo horizonte legal
basta às suas operações discursivas. Como observou Lukács (2010, p. 92), o espírito pequenoburguês da decadência ideológica se utiliza deste tipo de retórica para operar uma fuga da
história, não refletir o seu movimento real. Os arautos da lei e da ordem se abstêm de discutir
os verdadeiros problemas que exigem uma reforma política e se satisfazem ao mencionar o
quão inconstitucionais as propostas se apresentam.
É diante desses chistes retóricos, contudo, que inúmeros movimentos sociais e
organizações da esquerda brasileira, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra,
a Associação de Mulheres Brasileiras e a Central Única dos Trabalhadores, optaram por
investir suas energias na execução de um plebiscito popular por uma constituinte exclusiva e
soberana do sistema político. Esta movimentação certamente se desenvolve em contornos
bastante limitados. Isto porque o governo do Partido dos Trabalhadores e de Dilma Rousseff –
Governo que desistiu rápido demais do plebiscito inicialmente proposto pela Presidenta – não
demonstra condições favoráveis a uma disputa ideológica dirigida pela classe trabalhadora.
Pelo contrário, na "Era PT", a luta de classes se desenrola de forma talvez mais
complexa do que nunca para os trabalhadores, já que novas e intricadas nuances da
dominação de classe podem hoje contar com o apoio e/ou a conivência de diversos segmentos
do amplo campo das esquerdas no Brasil. Ainda que a gestão petista dos “negócios da
burguesia”, para aludir à contundente expressão de Marx (2008), não se iguale a arranjos
políticos ainda mais à direita, como os capitaneados pelo PSDB; ainda que o atual governo e
seu neodesenvolvimentismo ofereçam para a classe trabalhadora um ambiente menos
desolador do que possíveis equivalentes neoliberais ortodoxos; os sujeitos políticos que
conferem direção a tal governo são, sem sombra de dúvida, aqueles ligados a setores da
burguesia, com sua tradicional indisposição à democracia.
O cenário governamental desfavorável, entretanto, não exime as esquerdas do
necessário tensionamento em direção ao Estado e do desvendamento das contradições que se
exprimem no plano da conjuntura. Cientes disso, os movimentos sociais e as organizações
que propõem a inauguração de um novo processo constituinte travam uma disputa ideológica
fundamental e, com ela, mobilizam sujeitos e forças sociais no seio da sociedade civil. Desse
enfrentamento social decorrem relevantes reacomodações políticas: as zonas fronteiriças do
“Estado ampliado”, como nomeou Gramsci (1978), encontram-se sob conflito em razão
mesmo da determinação de renovados desenhos para as formas do próprio Estado.

Na opção das esquerdas de encampar o plebiscito pela constituinte, portanto,
reverbera-se a vontade de retomar discussões a respeito do exercício democrático e de uma
urgente reforma política. Alimentando-se das insurgências de junho de 2013 e das novas
ondas de expansão das manifestações populares, os movimentos e organizações propõem uma
constituinte exclusiva – com eleição de representantes populares destinados somente a ela –
que repense o modelo democrático e as formas de participação social, considerando
diversidades étnico-raciais, de gênero e sexualidade e garantindo uma maior incidência
política das classes sociais que vivem do trabalho. Trata-se de uma tentativa de canalização
das energias democráticas que os últimos meses enxertaram na história brasileira. Afinal, se
há tanto a mudar, se são tantos os desejos e palavras de ordem que afloram às ruas, não há que
se temer o reencontro com “o povo” e seus interesses. Que eles sejam diretamente ouvidos e
que o conflito ressignifique o que queremos por democracia.
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POR MAIS DIREITOS: REFORMA POLÍTICA!
Rafael Locateli Tatemoto14
Jonnas Esmeraldo Marques de Vasconcelos15
“E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem,
e não o homem por causa do sábado”.
Marcos 2:27

As manifestações que ocorreram em diversas cidades brasileiras, em junho de 2013,
certamente serão, no futuro, analisadas como um ponto de inflexão na história política
brasileira. O processo que começou como uma revolta contra o aumento das tarifas de
transporte coletivo ganhou contornos mais amplos: uma luta por mais direitos. Luta que, em
que pese à diversidade de demandas e de atores, encontrou no sistema político um inimigo
comum, uma barreira aos clamores que vinham das ruas. Dessa forma, as manifestações
foram, inclusive, denominadas por diversos setores como "as Jornadas de Junho". A
intensidade desses episódios desobriga maiores referências.
Sensível ao descontentamento popular, a Presidenta Dilma, no final daquele mês,
propôs, em rede nacional de televisão, a convocação de uma Constituinte Exclusiva para
mudar o sistema político pátrio. Com esta audaciosa proposta, a Presidenta tentou viabilizar
um processo popular de reformas no sistema político, tirando o protagonismo do Parlamento
(nunca é demais frisar: um Parlamento completamente dominado pelas forças antipopulares)
para as ruas. Menos de um dia depois, por resistências diversas, inclusive no seio da própria
coalizão governante, a Presidenta recuou16.
Os ataques surgiram em diversas frentes. Nos meios de comunicação, "especialistas"
em política e "analistas" dispararam seu arsenal: ninguém havia ido às ruas exigir reforma
política, mas sim melhores serviços públicos e menos corrupção (e, para os mais exaltados,
um Fora Dilma!). O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil considerou
juridicamente impossível a proposta, principalmente devido a supostos vícios formais. Um
Ministro do Supremo Tribunal Federal, porta-voz da direita tupiniquim, avacalhou a
iniciativa: “O Brasil dormiu como se fosse Alemanha, Itália, Espanha, Portugal (...) e
amanheceu parecido com a Bolívia ou a Venezuela”.
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Dilma restou isolada, não encontrou ressonância nem dentro da própria base e a sua
proposta foi momentaneamente derrotada. Essa situação perdurou até o momento em que uma
articulação de movimentos sociais e entidades da sociedade civil compreenderam a reforma
política através de uma constituinte exclusiva como saída para resolução dos atuais impasses
nacionais.
Entretanto, naquele primeiro momento, os setores populares não mantiveram uma
posição unitária. Uma série de juristas progressistas, além de levantarem dúvidas quanto à
possibilidade de uma constituinte exclusiva, manifestando uma profunda e justa preocupação
no tocante à estabilidade da democracia brasileira, também apontou questão de primeira
relevância: a possibilidade de retrocessos em matéria de direitos sociais. Tal linha foi expressa
de forma contundente no "Manifesto Republicano contra a Constituinte Exclusiva"17, que
serviu de base para um abaixo-assinado entre juristas.
Por tratar de questões de extrema importância para o conjunto dos setores populares e
por contar com o apoio de juristas que, historicamente, são aliados destes mesmos setores,
buscamos, com este texto, dialogar com as ideias do referido Manifesto, que, deve-se
ressaltar, apresenta argumentos de grande razoabilidade, porém padece de uma visão que
julgamos equivocada. Vejamos.
O Manifesto inicia sua crítica à proposta da Constituinte Exclusiva da seguinte forma:
É preciso dizer que a Constituição de 1988 não permite que partes específicas de seu texto
sejam modificadas por meio de assembleias de exceção. Toda tradição do constitucionalismo
ocidental é uníssona: uma constituinte a constitui, isto é, dá existência a uma Ordem Jurídica.
E em nossa Constituição, a única forma de modificá-la está estabelecida em seu artigo 60. É
por intermédio de Emenda Constitucional.

Quantos aos aspectos formais envolvidos em alterações constitucionais, argumentos
de ordem técnica são desenvolvidos de forma mais eficiente e profunda nas contribuições de
outros autores neste presente volume. Vale apenas a referência de que, se concordarmos com
a postulação de que a forma prevista de modificar o texto constitucional são as Emendas (art.
60, CF), nada impediria que, através delas, o próprio Parlamento convoque um processo
constituinte exclusivo.
O que impediria o Congresso Nacional de formular uma nova possibilidade de revisão
constitucional, politicamente mais avançada e democrática, por meio de uma Emenda? Se
permanecer algum receio em relação à rigidez necessária às alterações do texto da
Constituição, esse se desfaz diante da necessidade de aprovação popular. Poder-se-ia
17
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preservar a formalidade necessária a um Estado de Direito ao mesmo passo que se ganharia
em legitimidade democrática e no avanço proporcionado por um processo político de tal
caráter. Essa simples possibilidade anularia o receio expresso posteriormente no texto:
A tese fragiliza o Estado de Direito e as Instituições democráticas. Além disso, desmoraliza o
Parlamento da república como poder constitucionalmente previsto. Se for convocada uma
Assembleia Constituinte com fim “específico” de fazer uma reforma política, o Brasil estará
cometendo harakiri18 institucional.

Nada impede, reforça-se, que o parlamento convoque uma Assembleia Constituinte
Exclusiva, ou seja, um processo como este não significa a desmoralização das instituições
democráticas. A pergunta que resta, é por que razão tomaria o Congresso tal atitude? A
resposta se encontra na política, não no direito. E é nessa seara que encontramos o
contraponto ao argumento central do Manifesto:
É impossível convocar uma Assembleia Constituinte — portanto, inovar o Poder Constituinte
e tudo o que ele representa — e, nele, estabelecer a sua prévia agenda, pela simples razão de
que já não seria Poder Constituinte. O Poder Constituinte possui soberania.

De fato, em termos da teoria jurídica, haveria uma contradição lógica entre soberania e
limitação. Como limitar, a priori, agenda do constituinte, se ele, por definição, seria o criador
dos limites, a fonte do próprio direito? Ainda nessa linha de raciocínio: como garantir que os
constituintes eleitos restrinjam o seu campo de ação ao das reformas no sistema político, não
avançando sobre outras matérias constitucionais, como os direitos trabalhistas e sociais, por
exemplo? Decerto, ainda que seja uma preocupação legítima, não podemos deixar de colocála dentro do terreno político, no qual a proposta de uma Assembleia Constituinte Exclusiva
para a Reforma Política é apresentada.
Afinal, por que defender uma Constituinte Exclusiva para realizar uma tarefa que
poderia ser realizada pelo próprio Parlamento por meio de Emenda? Por qual razão defender a
abertura de um processo soberano e limitado às reformas no sistema político? A chave para
tais questionamentos se encontra no fundamento do próprio poder: a soberania popular.
Soberano, já que mais próximo de um autêntico e inequívoco desejo popular. Desejo
esse que pode - como deve - construir um novo sistema político por meio de um processo
mais participativo e democrático. Nesse sentido, mais legítimo do que o atual Parlamento, a
Constituinte Exclusiva será fruto de debates e eleições especificamente preparados para
reforma do sistema político pátrio.
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Ainda que reconheça a possibilidade da Constituinte, o Manifesto pergunta: "Quer
dizer que o Parlamento cumpriria o seu papel, enquanto o Poder Constituinte (sic) traçaria o
futuro desse mesmo parlamento?"; perguntamos nós: Como seria diferente? Esperamos que o
rei acabe com a monarquia?
O ponto que o Manifesto parece desprezar é justamente o limite entre direito e
política, instâncias simultaneamente divididas e unidas por um elemento: a soberania popular.
Para tanto, evoca um suposto consenso na tradição constitucionalista ocidental. Tradição essa
realmente existente, mas que se forjou hegemonicamente em detrimento de outra, cujas
origens poderíamos buscar em Rousseau e Spinoza. O objetivo desta mesma tradição evocada
pelo Manifesto foi, explicitamente em suas origens, evitar os constrangimentos de uma
democracia de feições mais populares. Negri evidencia o procedimento de tal raciocínio,
afirmando que "a radicalidade do poder constituinte não pode ser negada na realidade, mas
aqui é simplesmente negada por princípio" (NEGRI, 2009).
E é justamente nesse ponto que as ideias do Manifesto parecem mais inadequadas e
inoportunas em relação à conjuntura que se abriu no último período. E é justamente aqui,
paradoxalmente, que se insere a preocupação mais importante do documento:
O que impede que ele retire direitos sociais, retalhe a ordem econômica constitucional, extirpe
o capítulo da comunicação social, enfim, conclua a tarefa que os setores conservadores da
sociedade brasileira tentam, sem sucesso, desde a promulgação da Constituição e que agora
foi viabilizada pela Presidenta da República?

A preocupação posta se complementa, ainda, com uma desconfiança acerca das
motivações que impulsionam a formulação da proposta de uma Constituinte Exclusiva:
Estranhamente, no entremeio de uma crise política, alguns brasileiros – que se julgam mais
virtuosos que os demais – querem fazer crer que a culpa da corrupção é da Constituição
democrática.
Para esses neovirtuosos, é como se a democracia fizesse mal a um país, é como se fosse culpa
da Constituição o afloramento da corrupção no Brasil.

Tais colocações apontam para o que de fundo existe contra a proposta defendida nesse
volume: uma preocupação justa, porém que descura de uma análise mais precisa do quadro
político que se abriu com as manifestações, apontado no início deste texto, e acaba por
abordar a proposta de maneira formalista e estanque. Não a vislumbra como um processo
capaz de politizar a sociedade em torno das grandes questões nacionais, abrindo a
possibilidade de reais vitórias para o povo.

Uma análise mais atenta à relação entre direito e política, dessa forma, permite-nos
afirmar que o campo de atuação do poder constituinte (seja ele originário ou derivado) sempre
será limitado: limitado justamente pela correlação de forças na sociedade. Esta é a chave para
responder aos questionamentos do Manifesto.
A própria história da elaboração e promulgação da Constituição de 1988 pode servir
de contraexemplo aos argumentos do Manifesto. Apesar da celebração às virtudes dessa
“Carta Cidadã”, não devemos esquecer que à época o povo brasileiro foi derrotado na escolha
do processo constituinte, prevalecendo o modelo de Congresso Constituinte ao defendido
pelos setores populares: uma Constituinte Exclusiva. Isso significou que os deputados federais
e senadores eleitos em novembro de 1986 acumularam as funções de congressistas e de
constituintes. Logo, além da presença de parlamentares originados da antiga Arena, base da
ditadura militar, essa Constituinte contou com pouquíssimos representantes dos trabalhadores
e demais setores populares19. Como foi, então, possível que uma Constituinte com tais
características promulgasse uma Constituição incorporando muitas demandas sociais? A
resposta não está na virtude dos parlamentares, tampouco na técnica jurídica aplicada, mas
está na política. Foi a correlação de forças favoráveis na sociedade à época que serviu de
contrapeso, ainda que parcialmente, ao reacionarismo do Congresso, disputando o campo de
ação dos constituintes e viabilizando alguns avanços.
Ou seja, é a conjuntura que sempre determina o campo de ação dos representantes da
vontade popular. Por isso, é preciso ter uma visão dinâmica da Constituição, (bem como de
todo o ordenamento jurídico), pois as forças sociais estão, a todo o momento, lutando em
torno da sua eficácia, aniquilando-a ou efetivando-a, de acordo com os interesses em jogo.
Aliás, como reconhece o próprio Manifesto, a Constituição de 88 foi retalhada nos
anos neoliberais. A profusão de Emendas, de normas infraconstitucionais, de julgados etc. diga-se de passagem, formalmente dotada de legalidade - retirou do Estado muitos dos
instrumentos necessários para concretizar os mandamentos constitucionais mais progressistas.
Foi a correlação de forças daqueles anos – contexto de refluxo das forças populares - que
viabilizou uma brutal ofensiva do capital sobre o mundo do trabalho, tornando letra morta
diversos direitos da Constituição. Os exemplos são muitos.
O acesso à terra, urbana ou rural, não foi garantido. Em outras palavras, as reformas
urbana e agrária, constitucionalmente previstas, não saíram do papel. Ao contrário, a
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concentração fundiária aumentou nas últimas décadas. A democratização dos meios de
comunicação continua longe da agenda legislativa. O Imposto sobre Grandes Fortunas resta
esquecido em gavetas do Parlamento. As torturas continuam em delegacias e prisões. A
repressão às greves e ações populares persiste...
Nem mesmo na última década, a aliança neodesenvolvimentista à frente do Governo
Federal foi capaz de reverter esse processo. Em verdade, nem foi capaz de superar o tripé
econômico da ortodoxia neoliberal, orbitando em torno dos seus limites - ora se aproximando,
ora se afastando - a depender das pressões na aliança. Em suma, o atual sistema político
bloqueia direitos do povo, mas de forma homeopática, imobilizando a atuação estatal e
esvaziando a política de sentido. Sem precisar de uma Constituinte formalmente instalada, as
forças conservadoras tornam ineficazes diversos direitos da Constituição.
Desse ponto de vista, as conquistas sociais do último período, ainda que
constitucionalizadas, não deixam de ser frágeis. Juridicamente, podem ser tão efêmeras
quanto os governos que as implantam. E é desta perspectiva que devemos analisar nossa
relação com a Constituição.
Como recordado anteriormente, os setores populares viram, em um primeiro
momento, a Constituição de 88 como uma derrota. Tratou-se de uma “reforma pelo alto”. Isso
significa reconhecer que a transição democrática brasileira - a despeito de fornecer um cenário
institucionalmente mais favorável à luta popular - foi capitaneada e dirigida pelas elites. Se
em momento posterior, em uma correlação de forças políticas adversa, os movimentos sociais
se agarraram à Carta Magna, defendendo-a, foi devido ao furacão neoliberal, que buscou
impor derrotas ainda mais custosas ao povo brasileiro.
Neste momento, em que a luta social parece ser retomada nas ruas, não se põe em
xeque o legado democrático-popular da Constituição Cidadã. Contesta-se justamente a
herança autoritária ainda presente em seu texto, especialmente quanto ao sistema político que
institui. Um sistema político que não atende aos interesses populares, garantindo, ao contrário,
a supremacia dos poderosos. Por essa razão, ausente do poder político formal, ao povo restou
exercer a sua soberania com a luta nas ruas!
Assim, o ciclo de um determinado modelo de democracia se encerrou. Não deveria
haver problemas em uma constatação como essa. É a democracia instituída pelo alto que está
em questão. A luta política do povo impõe, dessa forma, a agenda de construção de um
sistema político mais permeável às suas reivindicações, mais representativo. Não se trata de

culpar a Constituição. Trata-se de exterminar as estruturas e as forças antipopulares, logo,
antidemocráticas, que dominam a política brasileira.
Nesse sentido, os movimentos sociais e organizações político-partidárias reconhecem:
a luta por mais direitos e pela expansão e consolidação de conquistas sociais passa hoje pela
reforma no sistema político. Reforma que só sairá por meio da pressão popular, não da boavontade dos poderosos. Este é o cerne da disputa por uma Constituinte Exclusiva.
A questão que vem à mente, não é nova, trata-se do embate entre legalidade e
legitimidade. Nesse ponto, voltamos às lições de Junho. Quando uma fagulha progressista
parece ter aberto também a caixa de pandora conservadora. Há riscos de derrotas? Sim,
porque há chances de vitórias. Não faz sentido deixar, a priori, de lutar porque há risco de
derrotas. Caso contrário, estaríamos, no limite, justificando a ordem, a manutenção do status
quo.
Destarte, do nosso ponto de vista - e este é o pressuposto central de toda a nossa
discordância com a posição expressa no Manifesto -, o direito não pode ser visto como um
sistema auto-referencial, um fim em si mesmo. O direito deve ser, ao contrário, visto como
instrumento das e nas relações humanas; isto é, meio que demarca (e não inviabiliza) as
possibilidades da vida em sociedade dentro de um determinado contexto. Nesta qualidade, o
direito só pode ser compreendido como elemento subordinado às relações de forças entre as
classes sociais, não o contrário.
Assim, para os lutadores e as lutadoras do povo, a lógica jurídica não deve ser
empecilho às lutas por melhores condições de vida; para a construção de um Projeto Popular
para o Brasil. Nesse sentido, vem em boa hora a articulação nacional de organizações sociais
voltada à construção de um Plebiscito Popular em defesa de uma Constituinte Exclusiva para
a Reforma Política. Temos, com este instrumento, a oportunidade de dialogar com o povo,
estimulando o debate nas ruas e organizando as forças populares, abrindo, com isso, um novo
capítulo da história da luta política democrática no país.
As Jornadas de Junho demonstraram o potencial da força do povo na rua; ainda,
demonstraram que a rua é também um espaço legítimo da política. Não podemos desperdiçar
a oportunidade de dialogar com o povo. O Plebiscito é, por isso, uma importante ferramenta
para canalizar essa energia por mudanças latente na sociedade, acumulando forças para alterar
os atuais “limites do possível” que aprisionam os potenciais da democracia brasileira.
Portanto, sem titubear: assim como os “sábados”, que a lei sirva ao povo, não o povo à
lei!

SEÇÃO II - TEORIA CONSTITUCIONAL

ENTENDENDO O PODER CONSTITUINTE EXCLUSIVO
20

José Luiz Quadros de Magalhães

Durante o processo de manifestações populares iniciado em junho de 2013 no Brasil, a
Presidenta da República, Dilma Roussef, mencionou a necessidade de deliberarmos, todos
nós, sobre a possibilidade e necessidade de convocação de uma assembleia constituinte
exclusiva para realizar a reforma política. Imediatamente, juristas em todo o Brasil, reagiram
à ideia, muitos condenando, outros, apoiando e/ou justificando a possibilidade. Entre não
juristas, pensadores das mais variadas formações teóricas, brasileiros e estrangeiros, apoiaram
a ideia, especialmente aqueles que são classificados como de esquerda. No sitio na internet
“Carta Maior”, foram várias as manifestações, inclusive do professor português Boaventura
de Souza Santos, apoiando. O objetivo deste pequeno texto é levar até as pessoas que não
estão acostumadas com os termos e teorias jurídicas, a compreensão da teoria moderna do
poder constituinte, suas possibilidades e alternativas (que vêm surgindo com o movimento
constitucional democrático na América Latina, especialmente na Venezuela, Equador e
Bolívia), para então nos posicionarmos livremente e politicamente, sobre a necessidade ou
não de uma constituinte exclusiva para realizar a reforma política.

1. O que é o poder constituinte
São várias as teorias que explicam o poder constituinte (e a origem destas teorias é
europeia), tendo uma delas se tornado majoritária no ocidente e amplamente adotada no Brasil
estando presente em nossos livros de Direito Constitucional e nas expressões de muitos de
nossos juízes e professores de Direito. Não há uma uniformidade terminológica. Ou seja,
autores diferentes adotam, muitas vezes, classificações e expressões diferentes mas a ideia é a
que se segue.
O poder constituinte se divide em três:
a) o poder constituinte originário;
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b) o poder constituinte derivado;
c) o poder constituinte decorrente.
O poder constituinte originário é o poder de elaborar a constituição. Este poder é um
poder de ruptura com a ordem jurídica existente para elaborar uma nova ordem. Ele se
manifesta de forma legitima quando há uma revolução popular ou um movimento social
democrático, que exige, um novo sistema jurídico constitucional, para superar um outro
sistema que não mais corresponde às vontades democraticamente construídas, das pessoas,
grupos sociais diversos e movimentos sociais. Portanto, o poder constituinte originário é um
poder de fato, real, histórico, que se manifesta de maneira democrática quando o povo21
(pessoas, grupos sociais, movimentos sociais, organizações diversas, minorias e maiorias) não
mais aceita um ordenamento jurídico, que não mais funciona, que não mais corresponde à
vontade e expectativa deste "povo". Não é sustentável que o poder constituinte originário só
poderá acontecer após uma ditadura. Isto seria dizer que jamais poderíamos construir uma
nova ordem para além da Constituição de 1988. Não acreditamos na tese (essencialmente um
discurso ideológico) do fim da história, defendida por Francis Fukuyama. Somos seres
históricos, e admitir o fim da história é admitir o nosso fim, enquanto pessoas e sociedade.
O poder constituinte originário é político, uma vez que está rompendo com a
Constituição vigente. Logo, é claro, que este poder é ilegal e inconstitucional perante a ordem
com a qual está rompendo. Não se trata de uma discussão jurídica mas política. Vamos,
depois, discutir resumidamente a relação entre democracia e constituição. Esta discussão é
fundamental para entendermos o que está acontecendo.
Na Constituinte de 1987/88, procurou-se dar uma formatação constitucional na
convocação do poder constituinte originário. O presidente do Brasil na ocasião, José Sarney,
convocou a Constituinte por meio de emenda, o que, como veremos, é uma contradição
teórica, talvez insuperável. Podemos entender aquele ato, muito mais como uma mensagem
política de que não havia (ou não deveria haver) uma grande ruptura com a ordem da ditadura,
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O conceito de “povo” também é diverso nas teorias constitucionais. Podemos entender o conceito moderno de “povo”
como sendo um conjunto de pessoas que integram uma sociedade e seu respectivo sistema jurídico constitucional, e que
compartilham uma identidade nacional. Esta identidade nacional é uma construção histórica da modernidade e que tem como
finalidade viabilizar o poder centralizado do Estado Moderno. O povo nacional é uma invenção moderna, construída de
forma violenta por meio de políticas e instituições uniformizadoras (padronizadoras) de valores e comportamentos. No senso
comum encontramos outros conceitos de povo, inclusive como o grupo explorado pela elite econômica, entre outros. Acima,
utilizamos povo como um conjunto complexo de pessoas; identidades; grupos e classes sociais; organizações; movimentos
sociais; presentes no território do estado nacional. Este conceito será importante para entender este povo como titular do
poder constituinte. Quem é este povo? Entendendo esta palavra como um conjunto complexo de classes, grupos, movimentos
e pessoas com interesses diversos, presentes em um estado nacional e sujeito às leis deste estado, poderíamos dizer que o
poder constituinte, o poder que cria o estado, seus princípios e regras de forma soberana, não é uno, mas sim diverso: são
poderes constituintes. Com a ideia de poderes constituintes resgatamos a ideia de poderes horizontais diversos buscando
superar as ideias de unicidade, uniformidade e hierarquia presentes nas teorias jurídicas modernas.

do que como algo que se sustenta logicamente na teoria do poder constituinte. O mais grave
da constituinte de 1987/88 é o fato de que não houve uma Constituinte exclusiva eleita com a
finalidade exclusiva de elaborar a Constituição e depois se dissolver, convocando eleições
gerais. Este procedimento, que seria o mais adequado do ponto de vista de uma teoria
democrática, não ocorreu. Em 1987/88 o Congresso Nacional (deputados e senadores que são
legisladores comuns) recebeu também competência constitucional originária para elaborar
uma nova constituição. Entretanto, apesar deste início confuso, a Constituição de 1988 se
legitimou no seu processo de implementação, e o fato de sua origem atípica, não deslegitima
sua importância na construção de um sistema jurídico mais democrático e com garantias dos
direitos fundamentais conquistados pelo "povo".
Mas, lógico, as teorias mudam, podem mudar e devem mudar, desde que tenham uma
sustentação histórica e lógica. As teorias existem para explicar as coisas, e logo, são
simplificações de um mundo real interpretado, sempre mais complexo do que as teorias
construídas para explicá-lo. No atual contexto, a teoria da convocação de um poder
constituinte originário por meio de emenda, reapareceu no pronunciamento de alguns juristas.
Porque esta teoria tem um grave problema lógico? Para responder vamos entender o poder
constituinte derivado.
O poder constituinte derivado é o poder de reformar a Constituição. A Constituição
Federal é a lei maior do país. Nela encontramos a proteção aos direitos fundamentais (os
direitos individuais relativos a vida, a liberdade, a intimidade e privacidade; os direitos sociais
relativos à saúde, educação, previdência, moradia; os direitos econômicos relativos ao salário
justo, acesso ao trabalho, repartição de riquezas entre todos; e os direitos políticos de votar e
de se candidatar aos cargos representativos); a forma como está organizado o estado brasileiro
e quais são os limites do poder deste estado entre várias outras normas referentes a
organização do estado e a proteção de direitos. Tudo e todos estão subordinados à
Constituição. Ninguém, nenhuma pessoa ou "autoridade" pode mais do que a Constituição.
Esta Constituição para acompanhar as mudanças que ocorrem na sociedade democrática,
prevê mecanismos para a modificação e atualização de seu texto. A este poder de atualização
do texto chamamos de "poder constituinte derivado" ou poder de reforma. Este poder, de
reforma diferente do "poder constituinte originário", não é soberano: ele tem limites.
Estes limites são de três categorias:
a) limites materiais: existem determinadas matérias que não podem ser objeto de
emenda. A Constituição de 1988, por exemplo, proíbe emendas tendentes a abolir os direitos

fundamentais e suas garantias; a democracia; o federalismo e a separação de poderes. Isto
significa que a Constituição pode ser alterada para aperfeiçoar estes direitos e instituições,
mas, jamais, para restringi-las. Não é possível por exemplo, mudar o texto da Constituição
para retirar qualquer direito fundamental nosso.
b) limites formais: corresponde a critérios procedimentais, como, por exemplo, a
exigência, para alterar o texto da Constituição, de que a proposta seja feita pela presidenta da
república, por 1/3 dos(as) senadores(as) ou deputadas(os) federais, por mais das metade das
assembleias legislativas dos estados membros ou por deliberação de maioria simples de seus
membros.
c) limites circunstanciais: que dizem respeito ao contexto no qual a Constituição não
pode ser modificada, como, por exemplo, quando houver a decretação de estado de defesa,
estado de sítio ou intervenção federal, que são mecanismos que o estado pode adotar para
restringir direitos, quando houver guerra; grave perturbação da "ordem" e mal funcionamento
dos poderes nos estados membros. O estado de defesa e de sítio são mecanismos autoritários,
excepcionais, que não deveriam existir em constituições verdadeiramente democráticas, pois
permitem, em situações absolutamente excepcionais, suspender alguns de nossos direitos
fundamentais.
Como se pode perceber, o poder constituinte derivado é limitado e subordinado. Este
poder derivado, criado pelo poder constituinte originário (o único poder soberano) está
subordinado aos limites que a Constituição estabelece para ele. Logo, é estranho admitir que,
por meio de emenda (poder constituinte derivado) se convoque uma constituinte para acabar
com a Constituição (produto do poder constituinte originário).
Repetimos que a questão de convocação de um poder constituinte originário não é
jurídica mas política. Não há uma forma jurídica para convoca-lo pois este poder, para ser
legítimo, deve ser fruto do poder popular.
A convocação do poder constituinte originário por meio de uma emenda, deve ser
entendida como um ato simbólico de natureza política, onde está claro o apoio da maioria
expressiva do Congresso nacional (três quintos de deputados e senadores para aprovar a
emenda). Entretanto esta emenda não é formalmente necessária, não tem valor jurídico e,
diríamos, até mesmo ilógica, perante a teoria do poder constituinte que explicamos
brevemente.
O poder constituinte decorrente não nos interessa, no momento, para o debate da
questão central do plebiscito convocatório de uma constituinte originária exclusiva. Apenas

para uma noticia breve, este poder decorrente é o poder dos estados membros (Minas Gerais,
São Paulo, etc), de se auto organizarem elaborando suas constituições: as Constituições
estaduais, frutos de poderes constituintes decorrentes não soberanos; e as Leis Orgânicas
Municipais (as Constituições Municipais), frutos de poderes constituintes municipais, que
também, não são soberanos, porque também limitados e condicionados pela Constituição
Federal.
Após entendermos algumas ideias básicas da teoria do poder constituinte podemos
tentar responder algumas perguntas que surgem neste momento, para o debate público, de
todos os brasileiros:
a) Como se convoca um poder constituinte originário?
O poder constituinte originário, o poder de elaborar uma nova Constituição, é um
poder de ruptura. Logo ele não se limita pelo atual ordenamento. Não há uma forma jurídica
para a sua convocação. Ele poderia até mesmo ser convocado por uma emenda, como ato
político, mas isto não encontra sustentação lógica na teoria constitucional. Efetivamente, não
interessa como ele será convocado, pois ele é um poder de fato de não de direito. Trata-se de
uma questão política e não jurídica. O que importa para o direito democrático, e para todos
nós, é o fato de que ele só será legítimo, ser for popular, inequivocamente, radicalmente
democrático.
b) É necessário um plebiscito?
Não, mas, sem dúvida, na atual situação que vivemos no Brasil, o plebiscito é uma
forma de se legitimar este poder constituinte originário ou uma reforma constitucional por
meio de emendas. Nos dois casos, o plebiscito é altamente recomendável, desde que, sejam
criadas condições reais para que todos (todas as formas de pensar, todos os grupos sociais,
movimentos sociais, organizações e pessoas) possam se manifestar em condição de igualdade.
É necessário evitar o jogo desigual e desonesto de alguns meios de comunicação privados,
que oferecem visibilidade para algumas ideias, setores e pessoas e encobre outras ideias,
setores, movimentos e pessoas. Estes meios são uma ameaça ao processo constituinte livre e
democrático e pode comprometer o seu funcionamento.
c) Qual a diferença entre plebiscito e referendo e qual o mais recomendável para a
situação atual?

O plebiscito é uma consulta simples aos cidadãos que antecede uma tomada de
decisão, a elaboração de uma lei, de uma reforma da constituição ou de uma Constituição. Ele
deve vincular a ação posterior dos representantes, que são, claro "representantes", e logo,
estão obrigados a fazer o que os representados querem. O referendo vem após a elaboração de
uma lei, uma reforma ou uma Constituição. Ele é mais complexo, pois pede que a população
se manifeste sobre um texto legal que já está pronto, o que exige da população conhecimento
mais detalhado da Constituição ou da reforma submetida a sua apreciação. Acredito que as
perguntas postas para o plebiscito devam ser perguntas definidas pela própria população.
Todos devem participar da construção do plebiscito. As perguntas devem surgir da
preocupação dos cidadãos, e não dos teóricos ou dos que se encontram no poder. Acredito que
após o plebiscito e a elaboração da reforma ou da nova Constituição, é necessário também um
referendo.
d) É possível uma Constituinte originária exclusiva para fazer apenas a reforma
política?
Já sabemos o que é uma constituinte originária e seu enorme poder de mudar
radicalmente nossas instituições e a nossa realidade econômica, social e política. Sabemos que
este poder só será legitimo se apoiado, ou melhor, exigido de forma democrática pelo “povo”
e com a participação ativa e permanente do “povo” mobilizado em seu processo. Quando
falamos de uma constituinte exclusiva, nos referimos ao formato democrático adequado de
elaboração de uma nova constituição, ou seja, uma assembleia popular de “representantes”
(ou talvez melhor seriam “delegados”) livremente eleitos (escolhidos) com a finalidade
exclusiva, única, de elaborar uma nova constituição. Após a elaboração desta Constituição a
assembleia é dissolvida e devem ser convocadas eleições gerais para todos os níveis. Este
poder constituinte originário exclusivo, pode, é claro, autolimitar sua competência para a
realização de, apenas, uma reforma política. Quem pode mais, pode menos. Não há
precedente, mas é plenamente possível.
e) Existem riscos?
Sim, muitos riscos, mas sem correr riscos não construímos nada, não mudamos nada, e
aí então, o risco de tudo piorar pode ser maior. Precisamos escolher os riscos que queremos
correr pois a omissão e o medo podem nos fazer escravos. Os riscos serão menores se todos
nós participarmos dos debates e continuarmos mobilizados, ajudando a esclarecer e

compreender o momento por que passamos, e as forças políticas presentes em nossa
sociedade. A grande ameaça à liberdade e à soberania do “povo” se origina nos grandes meios
privados (a grande mídia privada). Para muitos meios privados não interessa uma democracia
popular, onde todos possam participar efetivamente do poder e ter liberdade, dignidade,
moradia, saúde, educação, transporte e qualidade de vida. As pessoas precisam se informar,
estudar, entender a situação para não serem instrumentalizadas, para não serem mais uma vez
usadas contra elas mesmas. Podemos perceber que, o que a imprensa chamou no passado de
"cães de guarda" do sistema, são pessoas que defendem interesses que não são os seus, que
são contra os seus, e de sua classe, grupo ou movimento social. Uma grande massa de pessoas
desinformadas ou mal informadas pode sustentar ideias, políticas e regimes políticos que são
contra as pessoas que integram essa massa.
Finalmente, precisamos pensar a relação entre democracia e constituição, essencial
para entender o poder constituinte moderno (teoria de origem europeia e norte-americana), e
sua possível superação, o que buscamos com o movimento do novo constitucionalismo
democrático latino americano, especialmente com as experiências fascinantes do estado
plurinacional na Bolívia e Equador (MAGALHÃES, 2012).

2. Constituição versus democracia
O constitucionalismo não nasceu democrático. E demorou muito tempo para se
democratizar. Precisamos recuperar algumas informações históricas para entender este
processo.
O Estado moderno (a partir de 1492) foi construído a partir de uma aliança entre
nobreza, burguesia e o rei. Das três esferas de poder territorial (império, reino e feudo) o
estado moderno é construído a partir da afirmação do poder do rei sobre os senhores feudais
(nobres), e da aproximação dos burgueses que, necessitando da proteção do rei, ajudam a
financiar a construção do estado moderno. A insurreição dos servos ameaça o poder e posição
de nobres e burgueses, que passam a necessitar da proteção do poder real, ou seja, de um
poder centralizado, hierarquizado e uniformizado.
Assim, o capitalismo moderno se desenvolve a partir da necessária proteção do rei (do
estado) para crescer. Não é possível capitalismo sem estado. O estado moderno cria o povo

nacional, o exército nacional, a moeda nacional, os bancos nacionais, a polícia nacional. Sem
isto não teria sido possível o desenvolvimento da economia capitalista.
O segundo passo do estado moderno será o surgimento do constitucionalismo. As
revoluções burguesas representam o amadurecimento da classe burguesa que se desenvolve
sob a proteção do rei. Importante perceber esta aliança que está presente até hoje nos estados
contemporâneos (ainda modernos). A burguesia se desenvolve sob a proteção do poder do rei,
e com as transformações e novas necessidade dos sistema capitalista assume o poder político
para construir um novo sistema jurídico-político que atenda essas necessidades. Este poder
político é conquistado com as revoluções burguesas. A partir deste período vamos assistir
alianças ou rupturas provisórias com uma posterior acomodação do poder entre nobres e
burgueses, visível na Europa até hoje.
O constitucionalismo moderno surge da necessidade burguesa de segurança nas
relações econômicas, nos contratos. Constitucionalismo significa, portanto, “segurança”.
Os burgueses, necessitavam de uma ordem jurídica estável, que lhes garantisse
estabilidade, respeito aos contratos e a propriedade privada. A essência do constitucionalismo
liberal será a “segurança” nas relações jurídica por meio da previsibilidade, respeito aos
contratos e proteção à propriedade privada. Agora, pela primeira vez, existia uma lei maior
que o estado: a Constituição. A função da constituição liberal é de afastar o estado da esfera
privada, das decisões individuais dos homens proprietários.
A norma constitucional é capaz de oferecer segurança uma vez que é superior a todas
as outras normas e poderes do estado. A norma constitucional, portanto, traz estabilidade uma
vez que se pretende permanente. A superioridade da norma constitucional, a rigidez
constitucional (dificuldade de alterar o texto constitucional) e os mecanismos eficazes de
controle de constitucionalidade das leis e atos, significam estabilidade, permanência e logo,
segurança.
O século XIX assiste um processo de transformação importante. A formação da
identidade operária (o sentimento de classe operária) faz parte das novidades surgidas neste
século. A situação de milhões de trabalhadores, depositados em fábricas, trabalhando todos os
dias, a maior parte de suas horas de vida diária, permite que gradualmente, estas pessoas,
compartilhando a mesma situação de opressão e exploração no mesmo espaço (a fábrica) se
organizem e comecem a reivindicar e lutar por melhores condições de vida. (ELLEY, 2005)
Aos poucos, os operários começavam a sentir as profundas contradições do
liberalismo. A promessa de uma ordem social e econômica sem privilégios hereditários, com

oportunidades e reconhecimento pelo esforço individual, que aparecia no senso comum do
discurso liberal, não era verdade e não se concretizou. A nova ordem mostrava-se cada vez
mais próxima da ordem anterior. Os grandes proprietários copiavam os costumes e práticas da
nobreza. As leis produzidas nos parlamentos eleitos pelo voto censitário 22 eram sempre
contrárias aos interesses da maioria. O trabalhador era sistematicamente punido e a pobreza e
os movimento sociais criminalizados. A conquista do voto igualitário masculino teve a
participação determinante do movimento operário. É a partir deste momento que começa a
ocorrer o casamento entre constituição e democracia.
Importante ressaltar que não se trata de uma fusão de conceitos: democracia e
constituição são e não podem deixar de ser, conceitos distintos. Um existe sem o outro e a
importante convivência entre estes dois conceitos é (em uma perspectiva da democracia
representativa majoritária e do constitucionalismo moderno) sempre tensa. Uma convivência
difícil mas necessária. Isto é o que vamos discutir agora.
A equação essencial do constitucionalismo democrático moderno: a tensão
permanente entre democracia e constituição; entre segurança e risco; mudança e permanência;
transformação e estabilidade. A busca do equilíbrio entre estes dois elementos, aparentemente
contraditórios, é uma busca constante. Democracia constitucional passa a ser construída sobre
esta dicotomia: transformação com segurança, risco minimamente previsível e mudança com
permanência.
Importante lembrar que esta teoria, esta tensão entre democracia e constituição, se
constrói sobre conceitos específicos: constituição como busca de segurança e, portanto, como
limite às mudanças. O papel da constituição moderna é reagir às mudanças não permitidas. Já
a democracia, é entendida, nesta teoria, principalmente como democracia majoritária e
representativa.
Para que a Constituição tenha permanência foram criados mecanismos de atualização
do texto constitucional já mencionados neste texto: reforma do texto por meio de emendas e
revisões. As emendas constitucionais, significando mudança pontual do texto, podem ser
aditivas, modificativas ou supressivas. A revisão implica em uma mudança geral do texto. As
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George Burdeau comentando a Constituição burguesa francesa de 1814 comenta que não esteve em questão em nenhum
momento a adoção do sufrágio universal pelos liberais. Estes consideravam o sufrágio universal como algo grosseiro. O
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anos) e uma condição de riqueza. Para poder votar era necessário pagar 300 francos de contribuição direta, o que para época
era uma quantia considerável. Para se candidatar as exigências eram ainda maiores: 40 anos de idade e pagar 1.000 francos de
contribuição direta. Em toda França o número de eleitores não passava de 100.000 (1 eleitor para cada 300 habitantes) e o
número de pessoas que podiam se candidatar não passava de 20.000. (BURDEAU; HAMON; TROPER, 1995, p. 316).

duas formas de atualização do texto devem ter, sempre, limites, que podem ser materiais,
temporais e circunstanciais. Desta forma, a teoria da constituição moderna, procurou
equilibrar a segurança com a mudança necessária para que a constituição acompanhe as
transformações ocorridas pela democracia representativa majoritária. É justamente esta
possibilidade de mudança constitucional com dificuldade (limites) que permite maior
permanência da constituição e, portanto, maior estabilidade do sistema jurídico constitucional.
A constituição não pode mudar tanto que acabe com a segurança, nem mudar nada o que
acaba com sua pretensão de permanência. Daí que não pode a teoria da constituição, admitir
que as mudanças formais, por meio de reformas (emenda ou revisão), sejam tão amplas que
resultem em uma nova constituição. Isto representaria destruir a essência da constituição: a
busca de segurança. De outro lado, a não atualização do texto por meio de reforma, ou ainda,
a não transformação da constituição por meio das mutações interpretativas (interpretações e
reinterpretações do texto diante do caso concreto inserido no contexto histórico), pode
significar a morte prematura da constituição destruindo a sua pretensão de permanência e
logo, afetando sua essência, a busca de segurança.
Permanece ainda uma questão fundamental: como a constituição não pode mudar tanto
que comprometa a segurança e de outra forma, não pode impedir as mudanças (se se pretende
democrática), de forma que comprometa sua permanência, haverá sempre uma defasagem
entre as transformações da sociedade democrática e as transformações da constituição
democrática. O que decorre desta equação é o fato inevitável (dentro deste paradigma) de que
a sociedade democrática mudará sempre mais e mais rápido do que a constituição é capaz de
acompanhar. E isto não pode ser mudado pois comprometeria a essência da constituição e da
democracia (permanência versus transformação e segurança versus risco). Assim,
inevitavelmente chegará o momento em que a sociedade mudará mais do que a constituição
foi capaz de acompanhar. Neste momento a constituição se tornará ultrapassada, superada: é o
momento de ruptura. A teoria da constituição apresenta uma solução para estes problemas: o
poder constituinte originário, soberano, ilimitado do ponto de vista jurídico (e obviamente
limitado no que se refere a realidade social, cultural, histórica, econômica) também já
explicado neste texto.
Este é o momento de ruptura. Entretanto, dentro de uma lógica democrática
constitucional esta ruptura só será legitima se radicalmente democrática. Só por meio de um
movimento inequivocamente democrático será possível (ou justificável) a ruptura. Além
disto, se só uma razão e ação democrática justifica a ruptura com a constituição, está ruptura

só será legitima se for para, imediatamente, estabelecer uma nova ordem constitucional
democrática.
Assim a democracia só poderá legitimamente superar a constituição se for, para,
imediatamente, elaborar e votar uma nova constituição democrática. A democracia acaba com
a constituição criando uma nova constituição que organizará, e logo, limitará esta nova
democracia. Esta é a lógica histórica do constitucionalismo democrático moderno.
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CONSTITUINTE EXCLUSIVA: EXPRESSÃO DE UM DIREITO
INSURGENTE
Ricardo Prestes Pazello23
Luiz Otávio Ribas24

Uma síntese possível do debate sobre a constituinte exclusiva está na constatação de
que não existe regra para impedi-la ou para permiti-la; logo, abre-se espaço para algumas
alternativas: a da impossibilidade devido ao silêncio jurídico; a da incoerência, se o critério
for o da teoria constitucional mais em voga; ou a da práxis crítica, valendo dizer, quando
queremos mudar as regras, o fazemos pela insurgência, lastreada por uma análise teórica que
lhe permita adquirir sentido social. Partimos da análise da conjuntura de que vivemos a
reapropriação do poder normativo pelo povo. Assim, não podemos olvidar os conflitos
próprios de um momento constituinte, ainda que peculiar, e a importância da política aliada à
técnica jurídica. Defendendo o uso tático do direito, adentramos num terreno que
normalmente é secundarizado pela esquerda brasileira.

1. A conjuntura e uma proposta de análise
O cenário atual no Brasil é de retomada das mobilizações de rua para reivindicar
mudanças e disputar o poder político. O momento exige uma nova pedagogia para
potencializar transformações profundas e estruturantes. Este é a conclusão mais imediata das
jornadas de junho/julho de 2013.
Estamos diante de uma crise da democracia representativa, onde existe um abismo
entre representantes e representados e um esgotamento do presidencialismo de coalizão. Esta
crise também é de nossa constituição como pacto pela redemocratização, que traduz um
direito construído para controlar a organização dos trabalhadores e obstar suas reivindicações.
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Nesse sentido, os movimentos sociais trazem à cena uma disputa ideológica sobre o
que uma constituinte poderia agregar para um projeto político de aprofundamento da
democracia. Pode-se alcançar esta síntese numa constituinte exclusiva, proposta apresentada
pelo governo federal no auge das manifestações e logo retirada de pauta pela antecipação de
seu potencial explosivo. O plebiscito popular para a constituinte exclusiva da reforma política
é uma ferramenta de democracia direta que possibilita o aprofundamento do debate das
bandeiras populares e também a pressão necessária para criação dessa constituinte. Nesta
última, além da reforma eleitoral, aparecem como eixos centrais o financiamento público de
campanha, o voto em lista, a forma de eleição, dentre outros.
Por isto é fundamental lembrar que os poucos momentos em que os movimentos
sociais tiveram voz para exigir transformações profundas na democracia brasileira
aconteceram com a contestação da ordem reivindicando reformas. No pré-golpe de 1964, por
exemplo, havia grandes mobilizações por direitos, e este direito que nasce das lutas populares
é um direito insurgente. No pós-mobilizações de 2013, os movimentos sociais participaram
das manifestações de rua e apresentaram bandeiras históricas, como o direito social ao
transporte público. Abriram a possibilidade de que o debate das reformas e outras bandeiras
fossem incorporados, como a reforma agrária, a democratização da mídia e a desmilitarização
da polícia.
Essa conjuntura, em consequência, nos traz a um terreno tipicamente apropriado pelos
juristas profissionais: o do assim chamado direito constitucional. Após o fim da ditadura civilmilitar, em 1985, o Brasil assistiu à reedificação de suas bases jurídicas constitucionais e, com
isso, abriu-se espaço para não só um fortalecimento de seu campo de estudos mas para uma
verdadeira hegemonia no âmbito da teoria, da teoria crítica e da prática progressista do
direito.
Nessa toada, toda uma tradição de interpretação teórico-prática se enraizou nos
juristas, a ponto de existir um surpreendente consenso, entre os especialistas, acerca da
impossibilidade de uma assembléia constituinte que delimite, previamente, suas esferas de
decisão. Uma constituinte tem por fim instituir um conjunto de novas diretrizes e, por isso
mesmo, não pode ter limites prévios, dizem os constitucionalistas.
Ocorre, porém, que entre a teoria e a realidade reside um fosso considerável e,
emergindo das jornadas de junho e julho de 2013, a reivindicação factível à qual se apegam os
movimentos sociais é a de uma assembléia constituinte duplamente exclusiva. Quer dizer,
com constituintes exclusivamente eleitos para tal e, portanto, não se podendo “reciclar” o

parlamento ordinário. Ao mesmo tempo devendo enfrentar um tema exclusivo, qual seja, o do
sistema político brasileiro. Assim se posicionou a Plenária Nacional dos Movimentos Sociais:
a proposta de uma Constituinte para fazer a mudança do sistema político deve ser,
em primeiro lugar, Exclusiva, ou seja, com representantes eleitos exclusivamente para a
Constituinte. Esses representantes devem ser eleitos sob novas regras e não as existentes hoje
e que mantêm a lógica da ditadura. A Constituinte Exclusiva e Soberana deve ser unicameral,
ou seja, sem o Senado, e com uma pessoa um voto (2013, p. 3).

Pois bem, ao se colocarem assim, os movimentos sociais revisam a teoria
constitucional corrente e caminham no sentido de uma “reapropriação do poder normativo do
povo” (DE LA TORRE RANGEL, 2004, p. 18). Concretiza-se, em definitivo, o desafio à
categoria dos juristas: fazer a teoria acompanhar a realidade ou fazer a realidade adequar-se à
teoria? Desafio ainda maior é o de, por conseguinte, fazer a “integração” entre intelectuais e
povo, profissionais e massas, formuladores e destinatários das formulações. Na medida em
que os juristas especialistas não são “juristas populares”, operam com o pressuposto deletério
da cisão entre trabalho intelectual e manual, divisão esta que é base das relações sociais que
vigem entre nós.
Reapropriando o poder (e o documento da Plenária Nacional abre seu texto com a
divisa “todo poder ao povo”) normativo por via do debate da constituinte exclusiva, os
movimentos sociais dão vida a uma análise insurgente do direito, oriunda da “insuficiência e
mesmo impossibilidade das formas ‘legais’” (PRESSBURGUER, 1988, p. 3). Esta é,
inclusive e aqui, nossa proposta, vale dizer, tomar o debate em torno da constituinte exclusiva
do sistema político defendida pelos movimentos sociais como a percepção de que “o Direito
estatal está envelhecido, imprestável, irreversivelmente esclerosado” (p. 1), como dizia o
advogado popular Miguel Pressburger, em 1988, no contexto do debate da constituinte geral
(não exclusiva, no duplo sentido por nós aludido). Por força das lutas que têm de empreender,
conseqüentemente, “os movimentos sociais vão desvendando o direito” como forma própria
do sistema de relações capitalistas.
Eis o direito insurgente que aparece a partir das “conquistas dos movimentos
populares” (p. 6) e umbilicalmente ligado a eles. Amparado em uma visão crítica de que o
direito provém das relações sociais e não da normatividade, nem da capacidade decisória ou
mesmo do sentido de justiça da classe dominante, o direito insurgente foi formulado por
Pressburger, dentre outros, e é reenvidado, na reivindicação de uma constituinte exclusiva,
pela prática histórica dos movimentos sociais, os quais intuem a dialética entre atuar dentro da
ordem (pedindo a constituinte exclusiva do sistema político) mas igualmente levar às últimas

conseqüências as promessas dessa mesma ordem, tornando-a tão contraditória que somente
um dispositivo de autoaniquilação é capaz de emendá-la.

2. Agruras e desventuras do liberalismo constitucional
O direito insurgente é, portanto, uma formulação interpretativa do fenômeno jurídico
que, embebido nas relações entre direito e movimentos sociais, sintetiza três dimensões: 1) o
uso político e a releitura do direito instituído, 2) a afirmação de um âmbito instituinte
transitório para o direito e 3) um princípio de anti-instituição do direito em favor de outras
formas sociais. Tais dimensões referem-se a conjunturas específicas, em que o andamento do
conflito de classes próprio da sociedade capitalista define a natureza do instituível ou não,
mas baseia-se em uma análise relacional do direito, característica do materialismo histórico.
A dialética entre o instituído e o instituinte, tão reafirmada pelo posterior movimento
do direito alternativo, padece do problema da parcialidade, ao não evidenciar a existência do
não instituível, como uma análise de totalidade exigiria. E isso fica bastante realçado no
contexto da análise constitucional. A nosso ver, só a totalidade, que o direito insurgente
encapsula, é capaz de considerá-lo.
Em texto de 1985, Pressburger retoma a tese crítica do pensamento brasileiro de que o
liberalismo político é uma vestimenta para uma plataforma conservadora: um discurso e uma
teoria liberal para um conjunto de atitudes autoritárias. Esta idéia é levantada por conta da
avaliação dos possíveis caminhos da reforma agrária pós-ditadura, ou seja, se ela poderia
partir do Estatuto da Terra (E.T.), editado em novembro de 1964, ou se havia necessidade de
novas fórmulas jurídico-políticas. Segundo o entendimento hegemônico, próprio de uma
transição sem rupturas e, logo, uma solução de compromisso entre dois momentos
aparentemente distintos, a lei de 1964 era suficiente para instaurar a reforma agrária: “a tese é
na base de que já existe uma lei; que a discussão, elaboração e aprovação de outra irá
demandar um tempo muito grande além do que, pela previsível composição do Congresso,
nada indica que uma outra lei será melhor que o E.T. Talvez até pior” (1985, p. 7-8).
Para uma visão mais antenada com a conjuntura e comprometida com os avanços
democráticos que o país exigia à época, o resgate do Estatuto da Terra era impraticável, por se

tratar de instrumento ineficiente e lacunoso. Além disso, não previa orçamento próprio para a
reforma agrária e imobilizava o processo recorrendo “ao que é possível”.25
Mas o que esta história pode ter a ver com a questão da constituinte exclusiva em
2014?
Socorremo-nos do texto de Pressburger para questionar a mesma argumentação que
colonizava os debates na década de 1980. Hoje, diz-se, já há uma constituição democrática e
as reformas no sistema política estão disponíveis ao povo (por óbvio subrepresentado pelos
congressistas em Brasília). A cartilha da Plenária Nacional dos Movimentos Sociais sobre
isso é incisiva: “dos 594 parlamentares (513 deputados e 81 senadores) eleitos em 2010, 273
são empresários, 160 compõem a bancada ruralista, 66 são da bancada evangélica e apenas 91
parlamentares são considerados representantes dos/as trabalhadores/as, da bancada sindical”
(2013, p. 9). Vale dizer, estamos diante de uma carta constitucional cidadã (e uma teoria
política constitucional progressista), mas também de uma prática elitista, no essencial, que
tem por premissa um direito proprietário (a começar pelo financiamento das campanhas
eleitorais, que instauram verdadeiras relações jurídicas de direito privado entre financiados e
financiadores).
Assim, o arsenal constitucional à disposição está entesourado pelos mui representantes
do povo brasileiro. Daí fazer total sentido uma das primeiras reivindicações desenhadas pelos
movimentos sociais: a construção da democracia participativa e o aperfeiçoamento da
democracia representativa.
Se é certo que o direito constitucional, no Brasil, já tem respostas prontas para
problemas como o da reforma do sistema político (basta ativar os instrumentos constitucionais
para tanto), não é menos certo que, diante desta conjuntura, prevaleça a realpolitik (política
real) do constitucionalismo liberal ou, para parafrasearmos o título de Pressburger, as agruras
e desventuras liberalismo constitucional (quer dizer, de um liberalismo burguês legitimado
pela ideologia jurídica do constitucionalismo).
Tudo isto demonstra os limites mesmos do positivismo de combate, idealizado
inclusive pelos formuladores do direito insurgente, que pode ensejar a premissa de que “basta
cumprir a constituição”. Sendo assim, faz-se necessário inovar na ordem jurídica – e
Pressburger, ainda que um positivista de combate, preconiza “reformulações e novas
produções legislativas” (PRESSBURGUER, 1985, p. 9), relativizando a sua formulação
25
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clássica – e a possibilidade de uma constituinte exclusiva e soberana, ainda que não prevista
expressamente, pode razoavelmente ser defendida em especial se, aceitando-se os limites
internos ao campo no qual se está jogando, adotar-se a precaução, tranqüilizando os mais
amedrontados com as movimentações das ruas, desde junho de 2013, de que o sistema
político é apenas aquele atinente às partes específicas da atual constituição: capítulos IV
(“Dos direitos políticos”) e V (“Dos partidos políticos”) do título II (“Dos direitos e garantias
fundamentais”) e o Título IV (“Da organização dos poderes”). Obviamente, com o adendo de
que há expresso reconhecimento das cláusulas pétreas do artigo 60, § 4º (forma federativa,
sufrágio universal, separação dos poderes e direitos e garantias individuais), ainda que elas se
refiram às emendas constitucionais, o que não é exatamente o caso das deliberações de uma
constituinte exclusiva que, nesse sentido, encontra-se mais próxima do poder constituinte
derivado dos estados (art. 25) e da revisão constitucional (art. 3º, ADCT).
Sob estas hipóteses, é completamente defensável uma constituinte exclusiva,
previamente orientada a uma temática específica, a qual em nenhum momento vai pôr em
risco, por exemplo, o “pluralismo político” (art. 1º, V) ou a competência sobre elaboração de
políticas públicas, como objetam os recalcitrantes constitucionalistas em face da largueza da
noção de “reforma do sistema político”.
Além da questão fundamental da possibilidade de uma constituinte exclusiva, é
preciso destacar aspectos de nossa história recente para colher ensinamentos a fim de
adentrarmos no terreno árido da técnica jurídica.

3. Direito constitucional, a alternativa?: o histórico buraco negro da atual
constituição
Uma nova constituinte traz a necessidade da participação popular. Neste contexto é
fundamental uma vigilância sobre as regras do jogo estabelecidas ao longo do processo. Isto
porque uma constituinte estabelece novas regras para a produção de regras, ou seja, são
produzidas normas que regulam a criação de normas. Assim, não se pode de maneira
nenhuma subestimar o papel da política neste processo.
Conforme José Gomes da Silva, no congresso constituinte de 1987-1988, além das
manifestações populares dentro e fora do Congresso Nacional, a participação aconteceu com
as emendas populares. Havia um Plenário Pró-participação popular na constituinte,

movimento formado por voluntários, entidades civis, religiosas, sindicais etc. (1989, p. 163164).26
Foram apresentadas 122 emendas populares, mas que tiveram reduzida influência,
num processo de despopularização da constituinte. Porque a constituinte congressual “que
roubou o lugar de uma verdadeira Assembléia Nacional Constituinte acabou levando para
Brasília um número muito reduzido de constituintes realmente identificados pelos clamores
populares” (p. 167). Os congressistas não se interessaram por este bem concebido instrumento
de participação popular. Ademais, as emendas não tiveram o alcance merecido inclusive por
barreiras jurídicas colocadas pelo regimento interno.
A importância tático-política deste regimento só foi percebida por um dos lados no
curso do processo. A primeira comissão reunida para o anteprojeto, a Comissão Afonso
Arinos, ou Comissão dos Notáveis, sequer se preocupou em estabelecer estas regras. Na
instauração da Constituinte Congressual, coube ao Senador Fernando Henrique Cardoso
(PMDB/SP) a relatoria do Regimento Interno, que foi decisivo em muitas votações (p. 40-46).
Na subcomissão da reforma agrária, por exemplo, houve um dos episódios mais
trágicos, que ficou conhecido como “buraco negro”.27 Também nesta discussão estava um dos
maiores conflitos, entre o lado dos “sem-terra” e o dos “com-bala”.28 Conforme relato de
Gomes da Silva, durante o intervalo das sessões alguns deputados foram ameaçados de morte,
houve tentativas de suborno, objetos foram arremessados contra deputados, muitas pessoas
entraram armadas na galeria, apesar da ordem do presidente. Algumas pessoas nas galerias
lançavam objetos contra os deputados (p. 80-81).
Esta briga terminou com um texto ruim que pode ter “enterrado” a reforma agrária, na
visão de Gomes da Silva. Trata-se de outro ensinamento precioso para esta nova possibilidade
de confronto num processo constituinte, o conflito político pode sobrepor-se à técnica jurídica
constitucional quando prevalece a força bruta.
Por outro lado, também é preciso aprender com grandes vitórias conquistadas pela
participação popular, como o plebiscito que restabeleceu o presidencialismo, de janeiro de
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1963. Assim como a insurgência da campanha da legalidade que garantiu a posse de João
Goulart, de agosto de 1961. Foi quando a técnica esteve aliada à participação.
Conforme alerta Miguel Pressburger, não se pode ignorar o caráter classista do direito
e da justiça. Portanto, existe a necessidade de debate junto com as bases da formação de
verdadeiros “juristas populares”, para traduzir com a advocacia as concepções de direito e
justiça das classes trabalhadoras. Trata-se da assessoria jurídica popular, que traduz o papel
dos intelectuais na transformação social. Neste sentido, não basta desmascarar e desconstruir
o direito, mas é preciso também construir de outra maneira (alternativamente) o direito, o
direito insurgente.29 As exigências desta análise são o levantamento rigoroso da realidade
jurídica, com explicação racional dos fundamentos lógicos do sistema, e também a invenção
de um direito mais eficiente e justo, “que tenha em suas raízes a insurgência contra a
perspectiva idealista e fragmentada do saber dominante” (1995, p. 31). Trata-se de um outro
direito que vai surgindo das necessidades de justiça e do inconformismo de classes
subalternas, no caldo de cultura da contestação.
Mas é preciso diferenciar direito e lei. Fica o alerta de Marx, de que:
a sociedade não se baseia na lei: isso é uma ficção legal. É a lei que deve basear-se na
sociedade. Ela deve ser a expressão dos interesses e necessidades comuns da sociedade à
medida que surge dos vários métodos materiais de produção contra a arbitrariedade do
indivíduo. (...) Quando a lei não corresponde mais às relações sociais, ela não vale mais do
que o papel em que está escrita. Não se pode fazer de velhas leis o fundamento de um novo
desenvolvimento social (apud PRESSBURGER, 1995, p. 32).

Consideramos, com Marx, que o direito não passa de uma relação social tipicamente
burguesa; contraditoriamente, consideramos, com Pressburger que “sem negar de todo que a
forma direito possa ser, e o é em grande escala, uma impostura ideológica, tampouco
podemos deixar de reconhecer o importante papel que a luta pelo Estado de Direito exerceu
nestes mais de dois séculos de capitalismo” (1995, p. 35). Daí o sentido da luta pela
constituinte exclusiva do sistema político.

4. Direito insurgente: a constituinte (possível) do povo
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Necessário diferenciar do direito alternativo, que é a ciência que se vai constituindo positivamente e de outra maneira,
além da crítica negativa. O uso alternativo do direito promove interrogantes dramáticas e pondo em evidência a crise da
mediação jurídica, com “cambalhotas” na interpretação das normas. Outra vertente do direito alternativo é o pluralismo
jurídico, que coloca em confronto a produção jurídica estatal com a não estatal (fora do estado, paralela ao estado ou mesmo
contra o estado), que serve para repensar a estratificação da ciência do direito. (PRESSBURGUR, 1995).

A história do constitucionalismo e a história do constitucionalismo brasileiro, mesmo
o mais moderno, dão provas dos limites de todo o direito instituído, bem como dos obstáculos
ao instituinte. No primeiro caso, o máximo que se pode fazer é resistir; no segundo caso, todo
movimento de ataque em prol das conquistas populares passam por um rigoroso filtro
determinado pela assimetria de poderes entre as classes opressoras e as oprimidas. As raízes
desta assimetria encontram-se, por sua vez, nas relações sociais em que ela se insere.
Quanto ao direito, trata-se exatamente disso, de uma relação social especificável:
“tomando as relações jurídicas como uma das formas específicas das relações sociais, é
necessário rever a história dessas relações”. Esta é a apreensão que a teoria marxista do direito
faz do fenômeno jurídico (e, sem dúvida, seu principal formulador foi o soviético Evgeny B.
Pachuknais).30 No entanto, há especificidades entre os desdobramentos dessa relação jurídica
nos países centrais, marcados pelo “processo de conciliação-ruptura entre as burguesias e os
estamentos feudais”, em que o liberalismo, via de regra vestido com a roupagem do
constitucionalismo, prevalece; e nos países periféricos, sendo que “a história das relações
jurídicas da América Latina é a história dos povos colonizados, marcada pelo genocídio, pelo
escravismo recente, pela rapinagem de seus produtos e de sua força de trabalho, pela profunda
diferenciação de classes, pela exacerbada concentração de riquezas e conseqüentemente do
poder” (PRESSBURGUER, 1990, p. 7).
Desse modo, o contexto periférico ilumina, com suas particularidades, a forma geral
do direito, fazendo transparecer uma luta que “ainda está bastante distanciada da construção
do Estado de Direito” (p. 8). É por esse motivo que continua a fazer sentido, dentro de certos
limites, as reivindicações jurídico-políticas por parte das organizações populares, mormente
aquelas que conhecemos, em nossa história, como movimentos sociais. Se, nessa seara, “os
juristas tinham verdadeiramente de ‘inventar’ formas jurídicas que minimamente e em certas
circunstâncias tivessem alguma eficácia”, por sua vez “os movimentos populares criavam e
recriavam formas de luta” (p. 9). Do encontro entre “invenção de formas jurídicas” e “criação
de formas de luta” é que nasce o direito insurgente e “isto, sem entrar na discussão da
extinção do Direito” (p. 12), que sempre aparece no horizonte desta proposta de análise.
O direito insurgente serve, portanto, à invenção jurídica dentro da ordem (novas
formas jurídicas, como o uso combativo do direito ou sua releitura), mas também àquilo que
aponta para fora dela (novas formas de luta, mesmo que condicionadas pelo velho, o sistema).
E o mais importante: essa invenção não é obra e graça dos intelectuais, mas resultado da
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interação entre os juristas populares e o povo, quando ainda prevalece a cisão básica acima
lembrada (e que é a maioria dos casos); mas também é efeito da elaboração teórica dos
próprios movimentos sociais, como no caso aqui apreciado da constituinte exclusiva temática
(o que não deve fazer negligenciar a presença dos juristas nesses movimentos).
Justamente porque a história brasileira não é díspar em relação às histórias coloniais
em geral é que a constituinte exclusiva encontra assento em uma teoria crítica como a do
direito insurgente. Nos marcos da atual constituição, no que tange ao sistema político, os
movimentos sociais e as forças políticas progressistas podem apenas resistir (exemplo disso
foi a recente ação direta de inconstitucionalidade – ADI 4.650, perante o Supremo Tribunal
Federal, impetrada para proibir financiamento de campanha eleitoral por pessoa jurídica).
Assim, no Brasil pós-1988 não houve possibilidade de um avanço constitucional em favor da
participação popular como aquele conhecido na Venezuela cuja constituição de 1999
estabelece a existência dos poderes eleitoral e cidadão, para além de os três poderes liberais
clássicos. O primeiro “cria então uma cultura democrática de transparência em todo o
exercício eleitoral”, ao fixar padrões e fiscalizações. Já o segundo tem a ver com um “poder
fiscalizador (uma procuradoria política com máximas faculdades) e que poderia ainda
convocar para uma consulta todos os cidadãos para revogar o mandato de algum membro dos
outros quatro Poderes [...] ou convocar um referendo popular para alguma questão séria”
(DUSSEL, 2007, p. 160).
Assim sendo, têm os movimentos sociais que romper o círculo vicioso interno à ordem
e, mesmo que a assimetria de poderes seja uma sombra inescapável, a constituinte exclusiva
fornece, em algum grau, essa possibilidade. No enfrentamento ao poder econômico, na luta
pela representatividade popular contra o oportunismo eleitoral das classes dominantes e na
crítica à subrepresentação de setores massivos da população (mulheres, jovens, negros e
indígenas) no atual contexto, forja-se uma prática constitucional que se insurge. Inova em
termos de teoria constitucional, ainda que ancorada em congruências sistêmicas, mas não
permite esquecer seus próprios limites.
O estado e seus mandatários, frente ao repentino ascenso das massas durante as
jornadas de junho propôs a constituinte, mas logo recuou. O ronco surdo das marchas
permanece em suspenso, não sendo provável o silêncio da poeira assentada. O congresso, e a
base aliada ao governo, boicotou quase que todos os níveis de uma reforma política
constitucional (reduzindo-a a discussões sobre questões periféricas ao sistema eleitoral). Os
movimentos sociais procuram, então, dar sua resposta. Radicalizam, dentro do possível, a sua

reivindicação por uma reforma no sistema político e conclamam o povo para participar de um
plebiscito popular. À pergunta “você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana sobre
o sistema político?” os jurisconsultos especialistas respondem, no geral, que não, que são
contra. Mas como o horizonte de um projeto popular para o Brasil e o da construção de um
direito insurgente não é “jurídico” (como diria Engels31 em seu último decênio de vida)
interessa mais o que o povo, constituído por toda uma gama de camadas trabalhadoras, diz do
que qualquer outra coisa.
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SOBERANIA POPULAR E CONSTITUINTE EXCLUSIVA: UMA VISÃO
DESDE NUESTRA AMÉRICA
Gladstone Leonel da Silva Júnior32

Conforme recorda em um artigo, Eduardo Galeano aponta que todas as
primeiras Constituições latino-americanas deixaram de fora as mulheres, os índios, os
negros e os pobres em geral. Para o brilhante intelectual uruguaio, a Bolívia só
consegue avançar no campo jurídico, de forma inovadora, e resgatar sua soberania
popular através de uma nova Constituição em 2009 que, em determinada medida,
reestrutura as bases de um Estado colonial para um novo Estado Plurinacional.
Neste momento, para Galeano, o dia 26 de Janeiro de 2009 passa a ser a segunda
fundação da Bolívia.
No dia de hoje, do ano 2009, o plebiscito popular disse sim a nova constituição
proposta pelo Presidente Evo Morales. Até este dia, os índios não eram filhos da
Bolívia, eram sua mão de obra. Antes, por volta de 1825, a primeira constituição da
Bolívia havia outorgado a cidadania a 3 ou 4% da população e os demais, índios,
mulheres, pobres, analfabetos, não foram convidados para a festa. Para muitos
jornalistas estrangeiros, Bolívia é um país ingovernável, incompreensível, intratável,
inviável… se equivocam em “in”… Deveriam confessar que Bolívia é para eles, um
país invisível. E isso não tem nada de raro, porque no dia de hoje, 26 de janeiro, até o
dia de hoje, do ano de 2009, Bolívia também havia sido um país cego de si. (2012, p.
40)

Essa enfermidade que acometia a Bolívia foi tratada com muita mobilização e
luta popular, o que possibilitou a formação de uma Constituição elaborada, em alguns
pontos centrais, desde um bloco histórico indígena-popular.
Da mesma forma, antecedido por lutas populares, a Venezuela em 1999 e o
Equador em 2008 iniciaram um rompimento historicamente colonial e mantenedor de
desigualdades, a partir de novas Constituições. A primeira resgatando princípios
libertários desde os ensinamentos de Bolívar e a segunda concebida com uma atenção
especial à Interculturalidade decorrente dos povos equatorianos.
Assim, as novas Constituições latino-americanas iniciam um movimento com o
propósito de superar algumas amarras históricas que tão somente reproduziam conceitos
previamente estabelecidos pelos países europeus e pelo Estados Unidos, atentando-se
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mais para as realidades e possibilidades dos povos da América Latina. Um autêntico
“novo constitucionalismo latino-americano”.
Ao observar essa conjuntura ousada e desafiante nos países vizinhos, cabe o
questionamento: Por que não pensar uma Assembleia Constituinte para a concepção de
uma nova Constituição mais condizente com a realidade dos brasileiros/as? Uma
Constituição para além do interesse das classes políticas ou dos juristas perspicazes,
mas que dialogasse, em seus vários aspectos, desde uma perspectiva horizontal com o
povo brasileiro.

Os desafios de uma conjuntura dinâmica na América Latina, no Brasil e no
Mundo
Todas essas experiências de mudança constitucional no contexto da América
Latina são também uma resposta combativa às políticas neoliberais que foram impostas
por governos conservadores no início dos anos 90.
Assim, as organizações populares protagonizaram inúmeras manifestações e
enfrentamentos frente ao Estado, o qual tentava implementar as políticas provenientes
do Consenso de Washington de qualquer maneira. São exemplos dessas movimentações
populares, o “Caracazo33” na Venezuela, a Guerra da Água e, posteriormente, a do
Gás34 na Bolívia, as insurgências populares e indígenas no Equador35, entre outras,
América Latina afora. Essas lutas sociais foram mais um, talvez o mais importante, dos
elementos responsáveis por esse novo perfil identificado, o qual podemos contextualizar
o “novo constitucionalismo latino-americano”.

33
O “Caracaço”, ou em espanhol, Caracazo, foi uma manifestação social de grandes proporções ocorrida no ano de
1989 na Venezuela, sobretudo em sua capital, Caracas. As causas dessa rebelião popular estão diretamente ligadas às
medidas econômicas de cunho neoliberal impostas pelo então presidente, Carlos Andrés Perez. A resposta do Estado
para o reestabelecimento da ordem foi a convocação do Exército para as ruas, o que culminou em um massacre
popular com inúmeros mortos e feridos.
34
A Guerra da Água ocorreu entre Janeiro e Abril do ano 2000 em Cochabamba. Essa foi potencializada pela
privatização da companhia responsável pelo abastecimento da água naquele município. Já a Guerra do Gás ocorre
nas mediações de La Paz, entre setembro e outubro de 2003, em que o conflito é causado pela intenção do Estado de
exportar gás natural para os Estados Unidos, México e, posteriormente para o Chile. As demandas dos movimentos
sociais eram de abastecer o mercado interno em um primeiro momento, reclamavam dos preços irrisórios da
exportação do gás e pleiteavam um novo consenso social a partir de um novo processo Constituinte.
35
No início do ano 2000, uma marcha indígena-popular chega à Quito, capital do Equador, e após enfrentarem a
polícia e o exército tomam o Congresso Nacional. Milhares de pessoas permanecem no palácio do governo e
instauram o poder popular, que horas depois e retomado. Outras manifestações ocorrem nos anos subsequentes, como
a destituição do então presidente, Lucio Gutierrez, em 2005.

Na realidade brasileira, a implantação da agenda neoliberal, fez com que a
articulação dos grupos políticos progressistas e movimentos sociais saíssem em defesa
das garantias democráticas trazidas pela Constituição de 1988. Visto que uma maior
perda de direitos poderia se configurar desde a conjuntura política então apresentada.
O ano de 2008 apresenta outro cenário delineado mundialmente com uma grave
crise econômica que segue em vigência. Para além das crises, um período de ascensão
dos movimentos de massa se faz presente perpassando por diversos Estados com
diferentes tipos de cultura, formação social e situação econômica. Manifestações que
vão desde países do Norte da África, como Tunísia e Egito, seguindo pela Turquia, e
ingressando na Europa através da Grécia, Espanha e Portugal dentre outros exemplos
que poderiam ser destacados.
As pautas reivindicativas diagnosticam alguns problemas comuns. A
insatisfação com a representatividade política notoriamente contrária aos anseios
populares é uma delas, a dificuldade em democratizar decisões que envolvem o poder
econômico, os poucos mecanismos de participação direta do povo na vida política dos
Estados, são algumas questões que foram evidenciadas nesse último período.
Em Junho de 2013 essas bandeiras chegam ao Brasil através de manifestações
que tiveram início devido ao aumento das tarifas de transporte público. Em um país,
onde a mobilidade urbana é voltada para o transporte individual, estimulada através da
circulação de carros, gerando uma situação constantemente caótica, sobretudo para os/as
trabalhadores/as que moram nas periferias das grandes cidades. Ao ganhar as ruas do
Brasil, as manifestações robusteceram-se e as questões relacionadas à democratização
dos setores econômicos, dos meios de comunicação, da participação política também.
(HARVEY, et. al, 2013). Tudo isso em uma realidade política onde a taxa de
desemprego é muito baixa frente à maioria dos outros países do mundo e a renda dos/as
trabalhadores/as aumentaram no último período (IPEA, 2013), ou seja, situação distinta
à vivenciada em outros lugares onde pulularam insurgências populares.
Esses elementos podem indicar-nos uma coisa. A conjuntura política
experimentada nesse último ano é distinta da que vigorava no período mais intenso do
neoliberalismo. Momento aquele em que os sindicatos estavam mais enfraquecidos e
realizavam menos greves, em que os movimentos sociais, na sua maioria, sofriam de
uma apatia provocada pelo sucesso da ideologia neoliberal.
Tanto é verdade, que o povo volta a ocupar seu lugar nas ruas e praças com uma
força não observada há muitos anos. Mobilização forte o suficiente para ressuscitar

temas que estavam fora da agenda política no país, como a necessidade de uma reforma
política, a reestruturação de setores da saúde, a democratização da mídia, a mobilidade
urbana nas grandes cidades, etc.
Ao que tudo indica, as mobilizações não devem parar no próximo período, visto
que em breve iniciar-se-ão grandes eventos, os quais foram destinadas vultuosas verbas
públicas, independente da vontade popular, além de não terem ocorrido medidas
estruturais consistentes para a melhora de vida da população mais pobre.

A busca por uma Constituinte exclusiva e soberana a partir das
experiências do “novo constitucionalismo latino-americano”

Os momentos históricos, em muitas oportunidades, são forjados através da
ousadia de um povo. As manifestações ocorridas em 2013 abrem a possibilidade de
politização de algumas bandeiras essenciais à democratização de determinados setores
na sociedade. Dessa forma, essa energia popular que rondou as ruas de todo o país, não
pode ser desperdiçada. A sociedade está aberta a debater novas propostas, a pensar
novas formas de viver no campo e na cidade, a construir novas formas de poder, mesmo
que não se intensifique novamente os acontecimentos como os ocorridos em Junho de
2013.
O contexto colocado nos lança um desafio como brasileiros e brasileiras.
Conseguir de alguma forma concretizar as demandas democráticas e populares trazidas.
Nesse aspecto, cabe refletirmos desde as experiências dos nossos vizinhos latinoamericanos, e, certamente, uma boa forma de repensar e reestruturar as bases políticas
de um Estado é através de uma Assembleia Constituinte.
A constituinte possibilita um novo cenário, em que o poder está em disputa.
Logo, organizar-se para isso é fundamental para garantir os avanços essenciais a um
projeto político mais justo e soberano. No entanto, é fundamental que seja uma
Assembleia Constituinte exclusiva, ou seja, os seus representantes eleitos para elaborála desde um processo de consulta cidadã e participação popular, diferentemente do que

ocorreu na promulgação da Constituição de 198836 (MARINI, 1988). Da mesma forma,
sua elaboração deve prezar pela soberania, sem receber pressão ou tutela dos poderes
instituídos, como o Judiciário e o Executivo cumpriram, em certa medida, na
promulgação da última Constituição (MARINI, 1988).
A estrutura liberal do direito e da Constituição, por mais avanços que possua,
engessa os mecanismos de efetivação desses mesmos direitos previstos. As instituições
são reproduções anacrônicas de modelos inadequados à realidade brasileira e a uma
maior e mais efetiva participação popular na vida política do país. Temos alguns
exemplos que nos ajudam a refletir sobre essa estrutura equívoca, como a previsão do
Bicameralismo37, o que de alguma forma dificulta a instituição de uma representação
popular direta e consequente pressão sobre essa. Além desse, observa-se também um
Poder Judiciário quase “intocável”, ou seja, pouco democrático, seja na forma de
composição das suas cúpulas até a baixa legitimidade democrática dos juízes que não
passam por um controle judicial ou social (GARGARELLA, 2011, p. 92). Essas são
questões que demonstram algumas limitações estruturais que o Estado apresenta e a
Constituição mantem.
Importante destacar também que a previsão de vários direitos na Constituição,
como agora ocorre nesses países que seguem um “novo constitucionalismo latinoamericano” pode ser útil. (MARTÍNEZ DALMAU; VICIANO PASTOR, 2010, p. 21).
Visto que a ausência da disposição expressa desses direitos tende a possibilitar a
negação do seu reconhecimento e materialização pelos Tribunais e juízes mais
conservadores.
Contudo, destaca-se que não basta dogmaticamente prever rol de direitos, como
a própria Constituição Brasileira faz. A simples afirmação dos mesmos, somente
reproduz a hierarquização formal de direitos já apontados pelos liberais há muitos anos.
O fundamental é introduzir mudanças profundas na estrutura constitucional, e
consequentemente do Estado, para viabilizar esse rol de direitos (GARGARELLA,
2011, p. 105). Algo que somente uma Assembleia Constituinte será capaz de fazer,
interferindo assim nos mecanismos de poder.
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A Constituição de 1988 é parte de um processo de transição do regime ditatorial militar para a democracia formal
vivenciada atualmente. Assim, parte das questões relacionadas à Constituição são elaboradas também por
Congressistas que, de alguma forma, participaram do regime ditatorial e não foram eleitos tão só para a tarefa de
formular a Constituição que dali seria parida. Não é por acaso, que pontos estruturalmente conservadores não foram
reformulados, como relacionados à estrutura agrária ou mesmo a militarização da polícia.
37
Congresso Nacional composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado.

Hoje, ainda se observa no Brasil uma proteção demasiada, garantida pela
Constituição, aos contratos firmados mesmo que em desigualdade de condições, a
manutenção da propriedade privada frente a qualquer tipo de expropriação, a liberdade
do mercado, a concentração dos meios de comunicação e o estimulo limitado à
participação política exercida basicamente pelo exercício do voto.
Conforme os Estados da Venezuela, Bolívia e Equador demonstram, suas
respectivas Constituições apresentam um modelo de transição, inacabado, mas com uma
carga democrática e popular mais clara. (GARGARELLA, 2009). O que possibilita uma
maior participação do povo na vida política do país, para além do direito ao voto, mas
muitas vezes podendo exercer a democracia direta em Conselhos comunais, ou em
Assembleias em uma comunidade, a partir de uma democracia comunitária, e sendo
essas decisões devidamente reconhecidas pelo Estado. Evidencia-se ainda em algumas
dessas Constituições a previsão de mandatos revocatórios, de consultas públicas e
prévias vinculativas à população e o exercício eleitoral frequente.
No Brasil, a recente mudança no estado de ânimo das massas e das lutas
possibilita darmos um salto qualitativo que uma Constituinte poderá oferecer. A
modificação das estruturas de poder são cada vez mais necessárias, pois atualmente as
instituições vigentes dão claras demonstrações de entropia38 e dificuldade em resolver
os pleitos da sociedade. Vide um sistema eleitoral completamente dependente do
poderio econômico de grupos e interesses privados, em que a disputa eleitoral é
realizada em torno de indivíduos e não de coletivos ou projetos, com evidente subrepresentação de setores fundamentais como os/as negros/as, os/as indígenas, as
mulheres, os/as homossexuais e a juventude.
Ainda prevalece uma colonialidade do poder na estrutura do Estado-nação, a
qual deve ser enfrentada (QUIJANO, 2005). A Constituinte é uma boa oportunidade
para encarar esse desafio, formular instituições e fundamentar previsões normativas
mais adequadas à realidade do povo brasileiro. Alterando assim, o sistema político atual
e possibilitando aprofundar instrumentos propiciadores de maior participação dos
cidadãos e cidadãs.
Ademais, dar uma maior materialidade à Constituição é fundamental para essas
transformações. As previsões constitucionais devem consubstanciar-se em instituições e
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“(...) toda instituição que nasce por exigências próprias de um tempo político determinado, que estrutura funções
burocráticas ou administrativas, que define meios e fins, é indevidamente corroída pelo transcurso do tempo; sofre
um processo entrópico.” (DUSSEL, 2007, p. 132.)

políticas públicas palpáveis e não meramente contemplativas. As estruturas de poder só
serão alteradas com medidas que reformem o sistema econômico, desde uma lógica
plural e com uma maior intervenção do Estado nesse momento reestruturador do
mesmo, com variadas formas de exercício democrático, nacionalização de recursos
naturais, problematizando a estrutura da propriedade meramente individual e agregando
outros tipos, tratando do limite da propriedade agrária, etc. Dessa forma, um caminho é
criado para o robustecimento de um controle cidadão/ã e mais democrático sobre o
poder a ser instituído.

Considerações finais
Deve-se considerar que talvez estejamos vivendo um momento histórico ímpar,
como outros países latino-americanos vivenciaram recentemente. Em que o povo poderá
possuir condições de influenciar decisivamente na sua própria vida, não somente quanto
indivíduo, mas também ente coletivo e transformador.
Conforme já salientado, mesmo que manifestações como a de Junho de 2013
não voltem a ocorrer, a hora de se pautar a sociedade com novas bandeiras
transformadoras e unitárias está colocada.
Se, por outro lado, acontecimentos como os de junho 2013 voltarem as ruas,
teremos a tarefa de convertê-los em luta de massas para que seja implementada as
transformações na estrutura do Estado através de um processo Constituinte Exclusivo,
soberano e popular.
Não devemos temer a derrota. Ela já está colocada uma vez mantida a inércia, e
assim a hegemonia da elite brasileira em preservar o sistema político vigente e, com
isso, o avanço da aprovação das contra-reformas, através de leis, que não favorecem o
povo ou até mesmo efetivando seus mecanismos de dominação, através da influência
que possuem perante o mercado.
A organização é fundamental para uma proposta vitoriosa. O povo deve estar
informado com a importância de uma Constituinte transformadora, que poderá
possibilitar avanços que um Estado estruturado em uma perspectiva liberal jamais
conseguirá garantir. Mais que isso, possibilitar uma maior densidade e diversificação

democrática, porém amparado na necessidade de reparar e reconstruir um projeto de
país desde as classes populares e marginalizadas historicamente.
O mesmo Eduardo Galeano, lembrado nos parágrafos iniciais, nos adverte para a
importância em estreitar, cada vez mais, os contatos com o povo nessa empreitada. Isso,
partindo de uma construção coletiva do significado de uma Constituinte nesse momento
histórico, apresentando seus possíveis efeitos. O escritor nos brinda com uma crônica
sobre o herói e revolucionário vietnamita Ho Chi Minh, que ilustra bem o esforço
militante para a construção da legitimidade popular em pautas transformadoras.
Em 1954, os rebeldes vietnamitas propiciaram uma tremenda sova aos militares
franceses em seu invulnerável quartel de Dien Bien Phu. E após um século de
conquistas coloniais, a gloriosa França teve de sumir correndo do Vietnã. Depois, foi
a vez dos Estados Unidos. Nem vendo dava para crer: a primeira potência do mundo e
de todo o espaço sideral também sofreu a humilhação da derrota nesse país
minúsculo, mal armado, povoado por pouca gente e por gente pobre. Um camponês,
de lento caminhar, de palavras escassas, encabeçou essas duas façanhas. Ele se
chamava Ho Chi Minh, era chamado de Tio Ho. Tio Ho se parecia pouco aos chefes
de outras revoluções. Em certa ocasião, um militante voltou de uma aldeia, e
informou a ele que não havia maneira de organizar aquela gente.
– São uns budistas atrasados, que passam o dia inteiro meditando.
– Pois volte lá e medite – mandou Tio Ho. (2012, p.153).

Logo, as mudanças essenciais na sociedade devem ser realizadas sempre
respeitando, e jamais desconsiderando, os anseios do povo, a partir de suas
peculiaridades e vivencias, pois, de alguma forma, todos somos afetados por um sistema
político, refém da ordem econômica, que despolitiza e uma estrutura social que
desumaniza.
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A CONSTITUIÇÃO INACABADA E A REFORMA POLÍTICA:
APORTES DESDE A POLÍTICA DA LIBERTAÇÃO
Diego Augusto Diehl39

1. Introdução
Os levantamentos dos povos da América Latina após séculos de dominação e
opressão, e o mais recente levantamento de diversos povos do mundo trouxeram à tona a
necessidade de uma rediscussão sobre o poder político nos últimos anos. Com os recentes
protestos da juventude brasileira em 2013, novos temas surgem e devem ser trabalhados
dentro de política da libertação.
No presente artigo, procuramos discutir a proposta dos movimentos sociais brasileiros
de se realizar uma Assembleia Constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político, a
partir dos conceitos e categorias construídas para se pensar (e praticar) uma política da
libertação 40 , e debatemos especialmente as dificuldades políticas e jurídicas que a
originalidade dessa proposta traz ao pensamento teórico.
Para isso, resgatamos inicialmente o contexto histórico que levou à construção da
Constituição brasileira atual; identificamos os limites originários e posteriores deste
documento político no que se refere às demandas e aspirações da comunidade política; e
apontamos como a “fetichização do poder instituído” levou a uma série de insatisfações que
culminaram no “estado de rebelião” de junho de 2013. Por fim, analisamos as questões
decorrentes deste “estado de rebelião” para a transformação das instituições vigentes, a
começar pela própria Constituição Federal brasileira de 1988 (CF/1988).

2. Uma “Constituição inacabada”
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O grande sociólogo e militante Florestan Fernandes, que se envolveu profundamente
na luta política e partidária, ao analisar a nova Constituição brasileira de 1988, descreveu-a
como uma “Constituição inacabada” (FERNANDES, 1989). Sua voz sem dúvida é
autorizada, não apenas por ser autor de vasta obra sociológica e política sobre o Brasil e a
América Latina, mas também porque foi deputado constituinte, e descreveu de perto os
processos de discussão, negociação e as tensões que existiram ao longo do processo
constituinte (FERNANDES, 1988).
Em um breve resumo dos argumentos expostos ao longo de todo esse período em
diversos artigos para jornais e revistas, Florestan explica que a Constituição de 1988 foi um
avanço político e social importante dentro do contexto pós-ditadura, porém que continha
ainda uma série de limitações que precisavam ser superadas para tornar-se efetiva. Exemplo
disso é o tema da reforma agrária: a CF/1988 institui o dever político do Estado brasileiro em
realizar a reforma agrária, porém não disponibiliza instrumentos jurídicos e econômicos para
a sua realização, o que a torna praticamente impossível na ordem jurídica vigente.
Uma análise histórica pode nos ajudar a compreender melhor a questão. A ditadura,
instaurada pelos militares brasileiros com o apoio da CIA, do empresariado e de grandes
setores da classe média brasileira, veio destruir qualquer possibilidade de desenvolvimento
autônomo do Brasil, e aprofundar sua situação de dependência econômica e cultural em
relação ao Império41. O chamado “milagre econômico” do final dos anos 1960 e início dos
anos 1970 contribuiu para garantir uma certa adesão a este regime ilegítimo e ilegal, no
entanto a crise econômica que explode no Brasil a partir de 197442 leva ao agravamento das
condições de vida do povo, e tem como resposta as greves operárias do ABC paulista no final
da década de 1970.
Inicia-se um grande processo de mobilização popular, que, como “estado de rebelião”,
enfrenta o “estado de exceção” imposto pela ditadura e seu “estado de direito” ilegítimo e
meramente aparente. Esse processo esgota toda a escassa legitimidade que restava à ditadura.
Porém, sob o auspicioso controle de Washington, a construção da nova ordem política,
jurídica e social teria que se dar de forma “lenta, segura e gradual”, ou seja, a soberania da
comunidade política seguia sendo tutelada, roubada do próprio povo, fetichizada sob o
controle dos chamados “partidos da ordem”.
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Grande prova disso foi que a instauração da Assembleia Constituinte se deu por uma
Emenda Constitucional promulgada pelo então presidente José Sarney (PMDB), que sequer
fora eleito pelo povo, e que trouxe à tona uma contradição política e jurídica absoluta: não é o
poder instituído quem convoca o poder constituinte, mas é o poder originário da comunidade
política (potentia) quem convoca o poder constituinte, que se torna instituinte e constrói as
instituições político-jurídicas.
Além de não ser soberana portanto43, a Assembleia Constituinte de 1987/88 não era
tampouco exclusiva, pois se tratava na verdade do próprio Congresso Nacional, que em um
turno atuava como legislador comum, e no outro atuava como legislador constituinte. Uma
verdadeira aberração política e jurídica, fruto da fetichização do poder produzida pelos
“partidos da ordem” contra toda a efervescência da mobilização popular iniciada em meados
de 1978, e que só fazia crescer ao longo de toda uma década.
A partir dos deputados constituintes dos partidos políticos críticos e de esquerda,
dentro dessa Assembleia Constituinte controlada e sem soberania real, foi possível instituir
uma Constituição com uma série de princípios democráticos e direitos sociais. No entanto, a
ação do famoso “Centrão” impediu que a Constituição também estabelecesse os instrumentos
de factibilidade para concretizar esses direitos e princípios. E de fato estes instrumentos não
existem até hoje, já que na prática instituiu-se apenas uma democracia formal (e não uma
democracia participativa) com a obrigação de cumprir com os compromissos de uma dívida
pública contraída por um regime político ilegítimo, e sem a possibilidade de questionar
privilégios (como da midiocracia ou do Poder Judiciário) ou de implementar mudanças
sociais efetivas (como é o caso da reforma agrária e outras reformas estruturais exigidas pelo
povo).
Ademais, essa Constituição imperfeita e inacabada passou ainda por um largo
processo de desmonte neoliberal ao longo da década de 199044, tornando a Constituição
vigente uma mera caricatura das aspirações e demandas da comunidade política, sede de todo
poder político, mas que teve seu poder roubado e fetichizado pelos partidos da ordem.
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3. Os protestos de junho de 2013: “estado de rebelião” da juventude contra o
fetichismo do poder e da lei
Os protestos massivos da juventude brasileira ao longo de junho de 2013 foram um
“acontecimento político”45 que veio “lembrar” aos poderes instituídos que o poder político,
como “vontade-de-viver”46, reside única e exclusivamente na comunidade política (potentia).
Toda instituição política e jurídica deve exercer portanto esse poder delegado (potestas) pela
comunidade política de forma obediencial. Se isso não ocorre, o poder da comunidade política
se debilita, e instaura-se uma crise de legitimidade das instituições vigentes, que exercem um
poder fetichizado.
No caso brasileiro, essa crise de legitimidade vem desde a promulgação de uma
“Constituição inacabada” sem instrumentos de factibilidade para concretizar direitos e
princípios ali enunciados, destroçada em seu conteúdo legítimo e popular no período
neoliberal dos anos 1990, e que até hoje não encontrou soluções efetivas e legítimas para
contemplar as demandas e aspirações da comunidade política. Trata-se portanto de um poder
instituído corrompido, corrupto, não apenas por encobrir o desvio de recursos públicos, mas
porque não é obediente à vontade da comunidade política.
No momento em que o poder instituído se corrompe, se fetichiza, inicia-se no seio da
comunidade política (potentia) um processo de gestação daquilo que chamamos de “estado de
rebelião”. A potentia cinde-se no populus (a parte dos cidadãos que mantém-se inerte e
supostamente conferiria “legitimidade” ao poder instituído) e na plebs (o “resto” de G.
Agamben (2006) e de Paulo de Tarso47), “comunidade messiânica” que anuncia o “novo
mundo”, como diz W. Benjamin48. O poder da comunidade política (potentia) cinde-se
portanto, e desde a plebs (o “povo” não mais como comunidade política abstrata, mas como
“povo histórico” concreto) forma-se a hiperpotentia, que irrompe como luta contra a
fetichização do poder do povo, na forma de “estado de rebelião”.
Esse “estado de rebelião” exercido pelo povo (como plebs) vem mostrar que todo
poder emana da comunidade política, e portanto essa “comunidade messiânica”, que assume a
vanguarda das lutas sociais, carrega consigo os interesses e as aspirações de todo o povo
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(como plebs + populus), de toda a comunidade política. Isso explica por que tantas demandas
colocadas nos protestos dos “indignados” brasileiros em junho de 2013 não foram
necessariamente bandeiras particulares da juventude, grupo social majoritário nas
manifestações.
Uma série de demandas históricas não resolvidas, e sem a possibilidade de o serem
dentro do atual sistema político, fetichizado e corrompido, irromperam o silêncio da apatia e
da manipulação da midiocracia a partir desses protestos: contra a corrupção, por um sistema
de transporte gratuito e de qualidade, por melhores serviços públicos, pela democratização da
mídia, pela participação do povo nas decisões políticas do país etc.
O poder instituído, perante o tamanho das mobilizações, procurou de algum modo
atender parcialmente às reivindicações e “apaziguar os ânimos” do povo. No entanto,
nenhuma das demandas colocadas nestes protestos foi efetivamente contemplada, pois para
mobilizar o chamado poder administrativo do Estado é necessária a criação de condições
políticas, dentro de um campo político corrompido, fetichizado, e que demanda portanto
novas regras mais legítimas, que deem vazão às aspirações da comunidade política.

4. Contra o fetichismo da lei (e da Constituição): por uma Assembleia
Constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político
Diferente da dispersão e desorganização dos movimentos de “indignados” da Espanha,
EUA e outros países 49 , felizmente no Brasil a existência de organizações populares
(movimentos sociais, sindicatos, partidos políticos críticos etc) permitiu que as diversas
aspirações postas nos protestos fossem canalizadas numa iniciativa unitária, e com uma
reivindicação política clara, legítima e factível: por uma Assembleia Constituinte exclusiva e
soberana sobre o sistema político50.
Essa Assembleia Constituinte exclusiva surge da necessidade de colocar-se não contra
uma interpretação equivocada da lei51, mas contra a própria lei52. A complexidade do caso
brasileiro, no entanto, está em que a luta contra a lei (no caso, a Constituição) é uma luta
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contra parte dessa lei que inviabilizou a materialização de princípios e direitos que constituem
o que resta de legítimo dentro da “Constituição inacabada”. Isso explica porque a demanda
posta não é por uma Assembleia Constituinte total, para fazer uma nova Constituição, mas
sim para completar a Constituição vigente no que ela tem de inacabada, ou, melhor dizendo,
de fetichizada, porque construída justamente para inviabilizar a concretização das demandas
populares. A Assembleia Constituinte exclusiva e soberana, proposta pelos movimentos
sociais brasileiros, não vem atentar contra a Constituição, mas pretende cumpri-la
efetivamente, conferindo instrumentos materiais, formais e de factibilidade política para que o
poder administrativo do Estado possa ser mobilizado para atender às aspirações da
comunidade política.
O fato de ser uma Assembleia Constituinte exclusiva significa que há uma
autolimitação, dada pela própria comunidade política, que ao não se propor redigir uma nova
Constituição, mas sim infirmar a Constituição vigente, compromete-se a não tocar nas
chamadas “cláusulas pétreas” desta Constituição. Não será no entanto o poder instituído
(Poder Executivo, Judiciário etc.) quem poderá garantir ou zelar por esta auto-limitação, e
nem atribuir sentidos e significados do que seja violar estas “cláusulas pétreas”. Apenas a
própria comunidade política, como sede e fonte de todo poder político (potentia), é quem
poderá estabelecer os limites dessa Assembleia Constituinte exclusiva, se ela for de fato
soberana.
Parece evidente que o poder constituinte da comunidade política, se é total, também
pode autolimitar-se por iniciativa própria. Desse modo, toda crítica que se faça à proposta em
face da “inexistência na teoria constitucional dessa figura” é meramente dogmática e até
mesmo eurocêntrica, pois admite apenas as formas de poder constituinte originário advindos
da experiência europeia. O chamado “novo constitucionalismo latino-americano” nada mais é
que a sistematização jurídico-política dos diferentes modos com que os povos latinoamericanos têm se dado Constituições populares e legítimas, após séculos de usurpação e
fetichização do poder político por parte das elites coloniais e neocoloniais.
Há que se ter claro, contra todo positivismo ou fetichismo da lei (ou da Constituição),
que antes de toda e qualquer lei há a comunidade política, como comunidade vivente que
pode descobrir em um dado momento que a lei vigente tornou-se injusta, por maior conteúdo
civilizatório que tivesse no passado. É desse modo que Joshua de Nazareth se insurge contra a
lei do templo, conferida desde o tempo de Moisés, e luta pela instauração de uma nova lei
mais justa, porque mais comprometida com a vida humana (DUSSEL, 2012).

Todo fundamento da lei deve estar remetido à produção e reprodução da vida humana
concreta em comunidade (DUSSEL, 2000), e é esse o fundamento de toda comunidade
política para considerar justa ou injusta uma lei, legítima ou ilegítima uma instituição política.
Esse foi o fundamento dos protestos da juventude brasileira, e a reforma política, feita por um
poder instituinte legítimo (daí a necessidade de uma Assembleia Constituinte exclusiva e
soberana), deverá criar mecanismos políticos para viabilizar uma democracia participativa,
que permita ao povo fiscalizar o poder instituído, e ter meios de participação democrática para
externalizar demandas que deverão ser atendidas por seus representantes, a partir do exercício
do poder obediencial.
Caso essa Assembleia Constituinte exclusiva e soberana seja bloqueada pelos
chamados “donos do poder” (melhor seria dizer: usurpadores de um poder fetichizado),
podemos prognosticar que muito rapidamente a atual Constituição brasileira perderá toda a
legitimidade que lhe resta. Portanto, os juristas progressistas que pretendem defender a Carta
constitucional de 1988, ao invés de apegar-se de forma dogmática ao texto atual, devem
apoiar a iniciativa dos movimentos sociais e pensar, junto com eles, nos modos para a melhor
condução possível desse processo de transformação constitucional e institucional.
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O DESAFIO DO PODER CONSTITUINTE
Alexandre Bernardino Costa53

Introdução
Trabalhar o conceito de poder constituinte é discutir os processos de criação
democrática do direito. Aprofundar a reflexão para que seja possível ter um instrumento de
análise preciso e atual, que de conta do novo constitucionalismo latino-americano e de um
aprofundamento democrático que é exigido no Brasil de hoje, é tarefa urgente a ser
desenvolvida a partir do compromisso com a democracia
Ainda é preciso apontar e denunciar um constitucionalismo autoritário, que ignora a
realidade sócio-política na qual estão inseridos os grupos sociais que reivindicam mudanças,
para que o Poder Constituinte não seja aprisionado pelo Direito e pelo Estado Nacional
autoritário.
Trabalha-se aqui um conceito de Poder Constituinte completamente vinculado à
Democracia, à liberdade e à igualdade, pois somente se for assim será mesmo Poder
Constituinte.
Ademais, não é Possível prever quando e como ele ia se manifestar, por isso é
necessário estar sempre em observação das forças sociais que criam o direito. O povo em seu
sentido mais amplo, como nos adverte Miller (2003) para que não seja apropriado por um
simbolismo da manifestação democrática da sociedade.

O desafio do poder constituinte
A temática do Poder Constituinte tem sido objeto de reflexão por parte de cientistas
políticos, juristas, sociólogos, etc. desde a sua concepção esboçada na prática constituinte
norte-americana e elaborada por Siéyes no século XVIII no curso da Revolução Francesa.
Teoria de cunho claramente iluminista, afirma a possibilidade de se criar uma ordem jurídico53
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política ex novo, rompendo totalmente com o passado, inaugurando o futuro pelo próprio ato
presente da ruptura documental. Embora diretamente tributária dessa pretensão racional
iluminista claramente excessiva, foi precisamente esse o cerne da teoria mantido intacto ao
longo dos mais de dois séculos de experiência constitucional (FIORAVANTI, 2001, p. 103).
Os teóricos do poder constituinte possuem tal dificuldade de lidar com a idéia desse
poder que usualmente ela é apresentada por meio de metáforas como as forças da natureza e
pouco trabalhada em termos conceituais.54 Assim Sanches Agesta, por exemplo, se refere ao
conceito:
O poder constituinte não pode ser localizado pelo legislador, nem formulado pelo filósofo,
porque não cabe nos livros e rompe o quadro das Constituições. Surge como o raio que
atravessa a nuvem, inflama a atmosfera, fere a vítima e desaparece (1976, p 363).

Essa abordagem aproximativa e indicativa do fenômeno será descrita por Niklas
Luhmann, de modo incisivo e nada mítico, como a invenção do mecanismo de acoplamento
estrutural entre o sistema do direito e o da política, a Constituição que, a um só tempo, os
diferencia e articula, ocultando, através da distinção entre direito constitucional e o demais
direito, o paradoxo de que na modernidade o Direito cria a si próprio, a violência
institucionalizada cria o direito. É mediante a Constituição que a política, ao se deixar regular
pelo direito, pode receber a legitimidade que o direito é capaz de lhe fornecer, e que, por outro
lado, as normas gerais e abstratas do direito moderno podem ganhar a densificação social que
somente o aparato político da organização estatal pode lhe emprestar (1996, p. 83).
Assim, a teoria sobre o momento mesmo da criação originária de uma ordem jurídicopolítica que inicialmente focalizava essa força instituinte como vinculada e adstrita à
implementação do que denominava direitos naturais do homem, pela invenção mesma da
Constituição, logo começa a se emancipar da compreensão jus racionalista, descartando a
idéia de Direito Natural e a reduzir a idéia de Direito à do ordenamento positivo. Kelsen pode
ser visto como o ápice dessa trilha que começa a ser percorrida no início do século XIX. No
segundo pós-guerra, às tentativas frustradas de retomada da idéia de Direito Natural segue-se
a compreensão mais plausível de que a nova concepção de legitimidade e a idéia do novo
Direito que dão força ao movimento de ruptura institucional antecedem a sua positivação,
auto-limitando e auto-condicionando o exercício do próprio poder constituinte. A proposta
constitucionalista que, como demonstra Fioravanti (2001) dentre outros, sempre fora vista
54
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como oposta à democrática, com o aprendizado decorrente de sua própria vivência histórica,
não mais pode ser sequer pensada fora do contexto democrático e nem a democracia pode ser
tal se não se der nos limites constitucionais. A democracia sem constitucionalismo é a pior
das ditaduras tal como provado pelos regimes totalitários do século XX, e o
constitucionalismo sem democracia é o seu oposto, o governo arbitrário, totalitário. Essas
idéias opostas são co-originárias e reciprocamente complementares.
Dessa forma foi que, conquanto preservado o cerne da teoria do poder constituinte
originário, pois essa se destina a explicar as rupturas institucionais que originam novas ordens
jurídico-políticas, ela sofreu ao longo da história do constitucionalismo, como vimos,
profundas alterações de significação no que toca ao sentido atribuído ao “direito” a ser
constituído e, portanto, no que se refere à matização de suas características distintivas
específicas: a ilimitação, a incondicionalidade, a originariedade.
Dessa longa trajetória é de se destacar também um outro aspecto interessante relativo
a uma mudança recente ocorrida na teoria constitucional da Europa. Até os anos setenta do
século passado, a doutrina européia era praticamente unânime em condenar o emprego da
expressão poder constituinte de segundo grau ou poder constituinte derivado (de reforma),
salientado a contradição interna presente na expressão ao qualificar de constituinte um poder
constituído pela Constituição, portanto, limitado e condicionado por ela. Recomendava-se à
época o uso da expressão poder de reforma. Hoje, a maior parte da doutrina, precisamente por
considerar a consolidação da democracia constitucional irreversível, tem defendido o
emprego da expressão poder constituinte, sem qualquer outro qualificativo para designar o
poder de reforma constitucional previsto na própria Constituição (AGAMBEN, 2003, p. 4647.55 Não mais são colocadas alternativas à democracia constitucional, o que equivaleria para
autores como Dogliani ao esgotamento do tema do poder constituinte originário (1995, p. 7).
Vital Moreira nos coloca o problema de forma exemplar. Em seminário ocorrido no
Brasil, ao tratar da Constituição portuguesa expõe a necessidade de mudanças e sugere uma
mudança no próprio conceito de poder constituinte diante dos desafios que se apresentam:
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O autor italiano deixa bastante clara essa perspectiva de que somente se trabalha a revisão, mas não por causa da
estabilidade democrática.

O que está aqui em causa, e que a meu ver tem perpassado todos os nossos três dias de debate,
é saber se hoje, perante as Constituições conjunturais que o último quartel do século trouxe –
a primeira delas foi exatamente a Constituição da República Portuguesa – a idéia do poder
constituinte como ato unigênito da Constituição pode enfrentar a prova da vida constitucional,
e se a essa versão do poder constituinte unigênito e unimomentâneo, não temos de admitir
algum espaço para o poder constituinte evolutivo e para um processo constituinte
transgeracional. Eis a provocação que não queria deixar de vos oferecer (2001, p. 274).

Embora o professor Vital Moreira consiga perceber com clareza o problema central
que se apresenta, parece-nos que a problemática do poder constituinte nos dias atuais deve ser
enfrentada de forma tal que possamos pensar, junto com ele o próprio conceito de direito e a
práxis constitucional que atualiza o ato fundador. Tudo isso, como bem sabe o autor
português, associado à democracia.
Como Salienta Habermas “esse processo (...) não é imune a recaídas e interrupções”
(2003, p. 156). A teoria brasileira sobre o poder constituinte originário ainda contempla a
possibilidade de uma poder constituinte autoritário. É preciso ressaltar que a urgência de se
tratar do tema à luz de um marco teórico atual, por incorporar as mais recentes lições que a
teoria foi capaz de extrair da própria vivência constitucional, não reside apenas na
demonstração da ilegitimidade do emprego da terminologia constitucional contra o
constitucionalismo que, não somente em regiões de democracias menos consolidadas é um
risco sempre presente, mas pode interferir, e de fato interfere, na possibilidade mesma de
consolidação da democracia na medida em que, a ausência de reflexão teórica e prática
adequadas ao constitucionalismo possibilitam abusos e desrespeito a direitos dos cidadãos
gerando a descrença na democracia e no constitucionalismo.
As principais questões relativas à origem, exercício, limites, formas de manifestação,
poder originário, poder derivado, emendas, reformas, continuam a serem pautadas por duas
visões básicas que de certa forma se completam: a primeira que traz o conceito de poder
constituinte para dentro do sistema normativo estatal, buscando operacionalizá-lo através de
instituições do próprio Estado, estabelecendo limites e formas pré-determinados para o seu
exercício; e a segunda, que entende o poder constituinte como uma manifestação de caráter
político que não integra o próprio direito, sendo caracterizado como meta-jurídico, uma força
social que cria o direito, mas, a partir desse conceito recolhe-se para que a organização
normativa da sociedade seja feita no âmbito estatal sem sua participação.
Ainda hoje se busca estabelecer taxionomias para o poder constituinte que
designariam sua natureza e sua forma de expressão. Contudo, tais classificações pouco ou
nada contribuem para explicar o tema nos dias atuais. Originário e derivado, limitado e
Ilimitado, tipos de Assembléia Nacional Constituinte, poder de reforma e poder de revisão

(além de outras). Também as noções de representação do povo, da nação, remetem ou ao
Estado liberal ou ao Estado social, posto que não servem para a contemporaneidade de uma
sociedade hipercomplexa, plural e multicultural.
A tensão existente entre o liberalismo e o republicanismo manifesta-se também em
relação ao poder constituinte: por um lado parte-se da idéia de indivíduos livres que se
associam e criam o Estado e a Constituição, mantendo sua individualidade e liberdade para
compor uma estrutura normativa mínima, por outro, mas comum, parte-se da idéia de nação,
com uma identidade coletiva que forma um substrato para a possibilidade do exercício do
poder. Ora no indivíduo, ora na nação, o poder constituinte é reduzido ao momento de
fundação do direito, de forma manipulada, manifestando-se a partir daí controlado e limitado
pelo direito.
As profundas modificações sociais, bem como as modificações na concepção de
ciência e de direito exigem um novo olhar sobre a teoria do poder constituinte. Se o direito
torna-se cada vez mais central na organização da sociedade contemporânea e essa
centralidade se assenta em grande parte na Constituição, o poder constituinte deve ser
pensado como possibilidade constante de fortalecimento do constitucionalismo e da
democracia. Impõe-se a identificação de elementos que a potencialidade da sociedade
Objetiva-se a reconstrução do conceito de poder constituinte levando em
consideração, por um lado, a mudança paradigmática da compreensão do direito, que busca
hoje com a ideia de Estado democrático de direito superar as visões do Estado liberal e de
Estado social, e por outro, em consonância com essa visão, explicar o poder constituinte como
força social que produz o direito, e que, em todo momento, é retomado como o projeto
fundador de gerações passadas e é organizado livremente em relação ao futuro, sem que para
isso seja alienado do sistema jurídico e tampouco aprisionado por ele.
Nos últimos tempos ganhou destaque na discussão Teórica o chamado Novo
Constitucionalismo Latino-americano. Impulsionado pelas mudanças constitucionais na
Venezuela, Equador e Bolívia, a nova discussão Teórico-prática necessita também de um
aprofundamento sobre a ideia de Poder Constituinte em Estados Plurinacionais e Pluriétnicos,
além de processos de democracia participativa inovadores.

Considerações finais

De todo exposto pode-se depreender que o Poder Constituinte hoje só é em sua
plenitude se for democrático. Contudo, a aferição do que seja democrático não está vinculada
a uma visão anterior de forma e de conteúdo que o Poder constituinte busca modificar.
Ainda que não seja absoluto, o Poder Constituinte possui uma autonomia que só a
legitimidade da criação do direito contra o abuso do direito posto pode fornecer. Não é
possível para os juristas, cientistas políticos ou para as instituições regular o Poder
Constituinte, pois seria estabelecer uma contradição na sua origem, e no próprio direito
decorrente.
Cabe à sociedade colocar em movimento a força latente do Poder Constituinte para
instituir uma nova ordem, democrática, plural e inclusiva. Somente o processo histórico e o
povo vão dizer qual o momento e a forma de manifestação do Poder Constituinte.
Sabemos hoje que a prática constitucional democrática é tarefa de toda a sociedade, e
não podemos nos restringir à análise institucional em sentido estrito do direito. Sabemos
também que a legalidade do direito pressupõe procedimentalmente a plausibilidade da crença
em sua legitimidade, portanto, para que a crença na democracia seja viável é necessária a
compreensão do direito como permanente vir-a-ser, aberto para o futuro, que se constrói na
vida cotidiana de homens livres e iguais, dotados de autonomia pública e privada, que
legislam eles próprios enquanto uma comunidade de princípios.
A afirmação do direito passa pela afirmação dos movimentos sociais que
legitimamente (re) constroem o projeto constitucional que tem no ato fundador um parâmetro
básico para a verificação dessa legitimidade.
A pluralidade e a complexidade da sociedade contemporânea exigem, portanto, um
direito aberto constituído procedimentalmente, sensível ao espaço público de sua formação, a
rua. Poder constituinte somente pode assim ser chamado se for direito achado na rua, caso
contrário, é arbitrário e ditadura ou delírio de constituição teórica idealizante, que por fim
também resulta em autoritarismo.
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A FAVOR DE UMA CONSTITUINTE EXCLUSIVA

José Ricardo Cunha57

Introdução
O ano de 2013 foi politicamente marcado por uma série de manifestações populares
ocorridas em todo o Brasil, especialmente no mês de junho. Numa alusão ao Maio de 68
ocorrido na França, esse movimento passou a ser chamado de Junho de 2013.58 Inicialmente
caracterizado como um protesto diante do aumento no valor das passagens dos ônibus
urbanos, o movimento rapidamente ganhou uma conotação maior. Na verdade, os protestos
eram tão difusos que foi mesmo difícil capturar o âmago da questão.Contudo, ficou claro para
todos uma certa insatisfação dos manifestantes com os canais tradicionais de representação
política, especialmente com os partidos políticos e os políticos profissionais. Em resposta a
esse aspecto das manifestações, o governo federal da Presidenta Dilma Rousseff (Partido dos
Trabalhadores), no dia 24/06/13, propôs a realização de um plebiscito para que o povo
decidisse sobre a convocação de uma Constituinte Exclusiva para realizar uma reforma
política.59 Essa proposta sofreu reações tanto por parte de políticos da oposição como por
parte de alguns juristas. 60 O argumento básico tinha um aspecto político e um aspecto
jurídico. No plano político dizia-se que a competência da reforma política era do Congresso
Nacional (portanto dos políticos profissionais) e que fazer diferente disso seria reconhecer a
falência do sistema político brasileiro. No plano jurídico dizia-se que um Poder Constituinte é
sempre soberano e ilimitado, portanto não poderia sofrer reservas quanto ao seu plano de
atuação nesse ou naquele aspecto da constituição.
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Esse artigo irá apresentar uma contracrítica aos argumentos acima citados e fazer uma
defesa tanto da proposta de um plebiscito quanto, especialmente, de uma Constituinte
Exclusiva para realizar a tão propalada reforma política no Brasil.

1. Radicalizando a democracia: pela participação popular no plebiscito
O pensamento liberal tradicional enxerga a política, via de regra, mediada pelas idéias
de universalismo, racionalismo e individualismo. A comunidade política é vista como um
conjunto de indivíduos racionais que adotam mecanismos políticos para fazer a gestão de sua
convivência. A sociedade é tomada como um somatório de partes funcionais e
funcionalizantes onde cada indivíduo dentro de cada grupo social goza de um status político
que lhe permite, ao mesmo tempo, participar da vida pública em diferentes níveis de
engajamento (conforme sua preferência) e dedicar-se á sua vida privada a fim de realizar
projetos e obter os bens que lhe interessam.
Se, por um lado, essa engrenagem resultante do pensamento liberal tradicional parece
fazer sentido, por outro lado, essa engrenagem surge como um mecanismo autossuficiente que
mantém a sociedade em permanente estabilidade e harmonia, como se as decisões políticas
fossem sempre legítimas e resultantes de grandes acordos sociais ou, ao menos, da utilização
aceitável da regra da maioria.
Contudo, a prática política, quando olhada atentamente, é mais complexa e delicada.
Os interesses, mais ou menos racionais, são sempre mais relevantes do que as funcionalidades
e as particularidades costumam pesar mais do que as universalidades. De efeito, uma boa
teoria ou filosofia política parece ser aquela que possui maior capacidade de incluir elementos
que costumam ser desprezados pelo pensamento liberal tradicional, tais quais as paixões, as
contradições, as filiações e, sobretudo, o antagonismo inevitável que marca o campo político.
Nessa perspectiva vai a abordagem de Chantal Mouffe e Ernesto Laclau desenvolvida desde a
década de 1980. Em Hegemonia e Estratégia Socialista (1986) os autores construíram toda
uma teoria social que tem por base a pluralidade resultante do inevitável convívio físico e
ideológico de pessoas reais e grupos sociais encarnados. A vida social é o produto desse
inescapável convívio onde nada nem ninguém sobrevive fora da dinâmica de
relacionamentos. Portanto, não há uma dimensão de objetividade total como se algo ou

alguém não fosse mesmo interpelado e limitado, de alguma maneira, por um outro objetivo.
(MOUFFE. LACLAU, 1986: p. 122).
Chantal Mouffe (1996, p. 13) assim explica a ideia: se aceitarmos que todas as
identidades são relacionais e que a condição de existência de qualquer identidade é a
afirmação de uma diferença, determinação de um “outro” que desempenhará o papel de
“elemento externo constitutivo”, torna-se possível compreender a forma como surgem os
antagonismos. Isso significa que longe de representar um esquema harmônico onde as
instituições funcionam em concórdia e com ausência de conflitos, a democracia não pretende
fazer desaparecer os antagonismos e mesmo as hostilidades que dele decorrem, mas sim
moldar esse antagonismo para que o outro, o diferente, não seja visto como um inimigo a ser
aniquilado e sim como um adversário nas inevitáveis disputas políticas. Adversário que, digase de passagem, no momento seguinte pode deixar de sê-lo para se tornar um aliado, ainda
que conjuntural. De qualquer forma, a política é o espaço do dinamismo e das contingências.
As pretensões de unanimidade e consenso não são apenas ilusórias, mas podem trazer
consequências nefastas para a democracia por ignorar o antagonismo próprio do político. E
quando isso acontece, as lutas democráticas tendem a ser substituídas por debates étnicos ou
religiosos, via de regra tendentes a intolerância. (MOUFFE, 1996: pp. 16-17)
Portanto, as lutas populares e democráticas são aquilo que animam o espaço político e
estas devem ser exercidas, como de fato o são, diretamente pela população, pelo povo. Não há
mal nenhum, ao contrário, que existam canais institucionais de participação. Tais canais
organizam estas lutas e podem, em muitos casos, aglutinar ideologicamente as demandas
sociais. Partidos políticos e parlamentares deveriam cumprir este papel, ainda que o façam de
forma contraditória como é típico dos processos de luta pelo poder. Portanto não se trata de
demonizar partidos e políticos profissionais, mas não se pode reduzir a vivacidade própria do
campo político a estes agentes institucionais. Certamente há um lugar mais vibrante de
participação direta onde o povo pode manifestar-se enquanto tal, ainda que seja difícil a tarefa
de definição de povo.
O povo é simplesmente a expressão daquilo que é comum, o que certamente não é a
virtude política ou moral, mas basicamente a liberdade de uma ação política que expressa
equivalências e diferenças, o antagonismo como querem Mouffe a Laclau. No espaço político
não pode haver garantias e certezas, mas sim pretensões, produções discursivas de razões, e
articulações de demandas que transformam lutas individuais em lutas populares. Nesse
sentido, o espaço político carece de uma fundamentação absoluta ou mesmo de formas

absolutas de legitimação. Claro que há formas importantes como a forma Estado de Direito,
mas seria uma ilusão transformar esta ou qualquer outra forma em razão definitiva. Aliás, as
razões definitivas inclinam-se inevitavelmente ao totalitarismo, tal qual a famosa razão de
estado do absolutismo esclarecido.
Para o exercício de uma democracia real é preciso, sob esse ponto de vista, reconhecer
o espaço do poder como devir, como espaço a ser permanentemente disputado por sujeitos
com identidades cambiantes em processos sociais sempre relacionais, onde dialeticamente a
subjetividade limita a objetividade plena, mas também a objetividade limita a subjetividade
plena. Nesse sentido, é compreensível que tradições políticas distintas afirmem e neguem
certos valores, ao mesmo tempo. São expressões de identidades que se estabelecem como
prevalentes em dado momento, mas que podem se enfraquecer em outro momento histórico.
Daí que a identidade popular se constitua a partir de um princípio de equivalência
democrática (LACLAU, 2013: pp. 122-137; MOUFFE, 1996: 33-34) onde ocorre a
convergência de diferentes lutas democráticas de tal forma que as exigências de um grupo
possam ser articuladas com as de outro grupo. É fundamental levar em consideração que é
exatamente a articulação destes diferentes grupos com seus respectivos equivalentes
democráticos que assegura o campo político como de fato democrático, como resistência a
toda a forma de opressão, isto é, como campo de emancipação. Nesse sentido há uma unidade
ontológica concreta entre identidade popular e emancipação que não é redutível a nenhum
canal ou mecanismo formal de representação. Isso nos leva a concluirque a democracia não se
confunde com as suas instituições e por isso deve haver uma forma popular de expressão e
manifestação direta.
Tendo ou não maior compreensão teórica do problema democrático, o fato é que o
constituinte brasileiro (1986-1988) reconheceu a necessidade de mesclar mecanismos
institucionais tradicionais (como partidos e eleições periódicas) com possibilidades de
exercício direto do poder político da população (como plebiscito e referendo, além do voto).
Em outras palavras, o constituinte reconheceu que o poder constituinte que lhe fundamenta e
deu origem não se dissolvia com o fim da assembléia constituinte, mas permanecia na forma
povo com a potência essencial para fazer as mudanças e ajustes necessários e oportunos.
Trata-se do campo político pensando-se a si mesmo, seu universo de limites e possibilidades.
Diante disso, nada parece mais apropriado e certeiro do que a convocação de um
plebiscito (consulta ao povo) para colocar nas mãos do povo (poder constituinte originário) a
reforma das regras democráticas, ou seja, do próprio processo político. Resta mais do que

evidente que a reforma política necessária ao país encontra vários obstáculos para ser
realizada pelos canais tradicionais, isto é, por partidos políticos e políticos profissionais
(parlamentares). Isso não quer dizer que eles sejam menos importantes ou incapazes de
exercer o ofício, mas que quando se trata da política sobre a política esses canais tradicionais
se encontram comprometidos por várias razões mais ou menos óbvias, já que eles são
destinatários particularmente interessados nesta reforma. Todavia, ainda que não estivessem
comprometidos, quando se trata da política sobre a política, da preservação do antagonismo
próprio da coexistência política, é vital e visceral que a forma povo se manifeste diretamente,
inclusive para dizer se quer ou não a reforma. Aqui ninguém fala por ninguém, mas cada um
fala por si, embora certamente movidos pelo princípio da equivalência democrática. Não se
trata de representação, mas de presentação política.
Assim, todos os elementos formais e materiais estão presentes para que um plebiscito
seja convocado. Basta que o Congresso Nacional compreenda que a maior nobreza de sua
atuação não é representar o povo, mas permitir que ele presente-se a si mesmo. De efeito,
basta utilizar o instituto do referendo previsto na Constituição no art. 14 inciso I e convocá-lo
nos termos do artigo 49 inciso XV. Ao exercer essa competência o Congresso Nacional muito
longe de reconhecer eventuais limitações estaria sim reconhecendo a força e legitimidade
primeira da soberania popular e da forma povo como expressão maior de autonomia e
liberdade.

2. A constituinte exclusiva como realização de um pleno poder constituinte
É recorrente na teoria constitucional o tema dos limites do Poder Constituinte. Sobre
esse ponto, a doutrina tradicional costuma caracterizar o poder constituinte originário como
sendo inicial, autônomo e incondicionado. É inicial porque a constituição que irá criar é a
base sobre a qual se desdobrará toda a ordem jurídica; é autônomo porque só compete a ele
decidir como será a constituição; é incondicionado porque não se subordina a qualquer tipo de
regra prefixada. Alguns autores chegam até a usar a expressão ilimitado para afirmar que não
há nenhuma força política ou de direito que possa restringi-lo.61
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Dito isto, quero argumentar no sentido contrário, de que muito embora boa parte da
doutrina reconheça essas características de autonomia e incondicionalidade, a ideia de um
poder constituinte originário totalmente ilimitado, quando tensionada ao extremo, pode chegar
ao absurdo. Note-se que certamente, agrediria não só ao sentimento popular mas, também, à
própria consciência jurídica um poder constituinte que rejeitasse qualquer direito fundamental
já consagrado ou que se desviasse dos pilares democráticos de sustentação do estado. Como
imaginar uma constituição, de um ponto de vista eminentemente jurídico, que repelisse
princípios como do devido processo legal ou da reserva legal? Seria difícil, para não dizer
impossível, exigir obediência jurídica diante de uma situação como essa. A afronta à
consciência jurídica seria tamanha que restaria pouco provável reconhecer tal diploma como
uma constituição. Esse é exatamente o cenário que explora Robert Alexy (2005) ao tratar da
hipótese do artigo constitucionalmente absurdo. O autor fala de uma assembléia constituinte
que tivesse adotado como artigo primeiro da constituição o enunciado: X é uma república
soberana, federal e injusta. Uma tal situação não caracterizaria, segundo Alexy, um erro
técnico ou convencional, mas sim uma contradição performativa na medida em que violaria a
pretensão de justiça que existe em qualquer constituição. (ALEXY, 2005: p. 38)
Isso significa que, nos dias de hoje, a ideia de uma ausência total de limites para o
poder constituinte originário tem mais sentido retórico do que efeito prático, pois permanece
como uma ideia válida apenas enquanto não testada empiricamente, isto é, enquanto a
elaboração constitucional não ande distante da tradição histórica e dos valores socialmente
aceitos. Uma boa teoria constitucional não pode compreender o poder constituinte originário
apenas como um fato, como algo que é, mas deve compreendê-lo, também, como um valor,
como algo que deve ser, pois é sobretudo aí que se radica o fundamento de sua legitimidade.
Nas palavras do constitucionalista Paulo Bonavides:
Os governantes, comandando e postulando obediência em nome dessas regras ou desse
sistema de organização [poder constituinte], podem, contudo, ter sua autoridade questionada,
numa interrogação de legitimidade acerca da licitude ou dos limites da sobredita obediência.
Se isso acontece, principia então uma reflexão que obrigatoriamente se inclina para o exame
dos valores cuja presença justifica tanto o comando como a obediência. O poder constituinte
deixa de ser visto como um fato, como o poder que é ou que foi, para ser visto como um fato
acrescido de um valor; como o poder que deve ser, conforme o título de legitimidade que lhe
sirva de raiz ou respaldo na consciência dos governados... A grande descoberta ou o grande
passo que a Ciência deu e a que se reportava o abade Sieyès é indubitavelmente o que procede
da verificação de que o poder constituinte existe como fato. Mas não como fato apenas, senão
também como valor, em cujo nome atuam com legitimidade os poderes constituídos... A
doutrina do Poder Constituinte não nasce do fato, mas do valor anexo ao fato. (BONAVIDES,
1997: p. 138)

Com efeito, não resta dúvida de que o poder constituinte originário que institui o
ordenamento jurídico é um poder de fato assentado sobre a representatividade da assembléia
nacional constituinte, mas a qualidade de poder jurídico, ou seja, como poder que pode ser
reconhecido como de direito, transcende sua dimensão meramente fática para assumir uma
dimensão axiológica.
Mas o que tem a ver a desconstrução do argumento de um poder constituinte ilimitado
e incondicionado com a ideia de uma constituinte exclusiva? Pois bem, lembremo-nos que o
principal argumento jurídico contra a constituinte exclusiva era exatamente o de que um
poder constituinte é sempre soberano e ilimitado, portanto não poderia sofrer reservas quanto
ao seu plano de atuação nesse ou naquele aspecto da constituição. Ora, se forem razoáveis os
argumentos até aqui apresentados contra a incondicionalidade e ilimitabilidade do poder
constituinte, temos que é plenamente aceitável que um poder constituinte sofra um dado
condicionamento, um limite ou uma restrição quanto ao seu campo de atuação. Isso, ressaltese, por decisão do povo soberano, fonte primária de legitimidade do próprio poder
constituinte, assim manifestado por meio de democrático plebiscito. Teríamos, então, o
constituinte derivado (Congresso Nacional) convocando o plebiscito para que o povo
manifeste ser contra ou a favor de uma constituinte exclusiva para efetuar a reforma política.
Sendo a manifestação popular favorável, novamente o constituinte derivado iria atuar
aprovando uma emenda constitucional convocando o poder constituinte originário para
manifestar-se, exclusivamente, sobre assuntos da reforma política. Haveria sim, nesse caso,
uma limitação ou condicionamento do poder constituinte de forma totalmente compatível com
os valores democráticos e a soberania popular. Além desse limite de atuação temática,
certamente haveria um outro limite para a atividade dessa assembléia constituinte: não
poderia ela suprimir direitos políticos já consagrados na própria constituição. Sua tarefa seria
a de ocupar-se dos modelos possíveis de funcionamento das instituições políticas, já que tal
funcionamento está previsto no próprio texto constitucional brasileiro. Esse segundo limite ou
condicionamento continua em consonância com todos os argumentos anteriormente
apresentados.
Em relação ao procedimento delineado no parágrafo anterior, é bem verdade que
alguém poderia contra-argumentar dizendo que uma vez instaurado o poder constituinte ele
poderia insurgir-se contra o limite que lhe fora imposto para agir como se fosse um poder
constituinte pleno e não exclusivo. Um tal argumento já abandona o campo da teoria
constitucional e jurídica para situar-se no campo dos cenários possíveis. Claro que, dada a

contingência do mundo real, esse seria um cenário possível, como também o seria aquele
cenário onde tudo funciona perfeitamente como o previsto. Nessa linha de argumentação, a
questão passa a ser, então, de probabilidade. Acho pouco provável que alguém, sinceramente,
aposte no primeiro cenário, o da insurgência do poder constituinte aos limites que lhe foram
impostos. A estabilidade política alcançada no Brasil, após longos períodos de lutas por
direitos civis e políticos, já consolidou uma tradição democrática, ao menos no que tange ao
funcionamento regular das instituições políticas.62 Meu convencimento é que o compromisso
jurídico e político assumido publicamente pelos integrantes da assembléia constituinte seria
suficiente para manter os condicionamentos estabelecidos. Além disso, a conformidade de
todo o processo com a forma estado de direito, indubitavelmente produziria uma firme
convicção tanto nos constituintes como na sociedade em geral de que as regras devem ser
respeitadas e o quebrantamento de tais regras ensejaria não apenas reprovação e vergonha
pública como responsabilidade política e jurídica.
Assim sendo, voltamos ao aspecto central do debate que se passa, exatamente, no
campo teórico. Uma constituinte exclusiva seria menos poder constituinte do que uma
constituinte não exclusiva ou plena? Se pensarmos em termos de extensão a resposta seria
sim. Todavia, o que define um poder constituinte não é sua extensão, mas sim sua intensão.63
O poder constituinte é a radical capacidade política e jurídica de fazer mudanças na ordem
social por intermédio da forma direito. Essa capacidade não tem a ver com a abrangência do
debate constituinte e da constituição resultante. Prova disso é que o mundo conhece
constituições reais de diferentes tamanhos, das mais sintéticas, como a americana, às mais
analíticas, como a brasileira. O que verdadeiramente define esta capacidade constituinte é a
força, o poder, a energia de deliberação, isto é, sua intensão. De efeito, a resposta correta à
pergunta acima formulada é não: uma constituinte exclusiva não é menos poder constituinte
do que uma constituinte não exclusiva.

Conclusão

62

- Claro que aqui não levo em conta os problemas de desvios da ética e da legalidade onde agentes públicos ou mesmo
setores privados se beneficiam de alguma forma do funcionamento da máquina pública, como nos casos de corrupção. Esse é
um grave problema ainda a ser resolvido tanto no plano jurídico como no plano cultural.
63
- Que seja, de plano, esclarecida, caro leitor, a homonímia entre intensão e intenção. Enquanto esta última diz respeito a
propósito, pretensão, meta; a palavra intensão designa ato de intensar, força, veemência, energia.

Afirmei anteriormente a possibilidade de se realizar a assembléia constituinte não por
meio de políticos profissionais (congresso nacional), mas sim de representantes da população
escolhidos por setores ou segmentos previamente definidos e que não sejam necessariamente
políticos profissionais, mas sim representantes populares que cumpram a tarefa constituinte e
após retornem ao seu lugar social de origem. Acredito que esse ponto de meu argumento une
os dois planos da crítica apresentada contra a idéia de uma constituinte exclusiva (plano
político: fazer a reforma política fora do Congresso é reconhecer a falência do sistema
político; plano jurídico: um poder constituinte não pode ser limitado).
Vimos que o espaço político é o campo do genuíno antagonismo e da articulação das
demandas populares e que, por isso mesmo, nada mais adequado que a reforma política, ou
seja, a política da política se realize a partir da participação direta da população e, por isso, a
importância do plebiscito. Vimos também que não há nenhuma contradição no
reconhecimento de limites para uma assembléia constituinte e, nesse sentido, uma constituinte
exclusiva não é, ontologicamente, menos poder constituinte. Mas ao pensarmos o sujeito
dessa assembléia constituinte e que permitirá que as qualidades da constituinte se manifestem
da melhor maneira, nada me parece mais adequado que os constituintes sejam escolhidos
dentre os diferentes segmentos da população, sem coincidir tal processo de escolha com as
eleições para o Congresso Nacional. Longe de demonizar a classe política, acho que políticos
profissionais e partidos podem dar uma extraordinária contribuição aos debates. Não vejo
nenhum obstáculo, inclusive, para que parlamentares ou ex-parlamentares se candidatem à
função de constituintes, mas acho que deve haver uma oportunidade para que a sociedade se
expresse também por outros canais (movimentos sociais, organizações de classe, instituições
representativas em geral, associações de moradores etc...). Um país como o Brasil que é uma
jovem democracia e que enfrenta tantos problemas sociais, daria uma lição de democracia ao
mundo se realizasse uma assembléia nacional constituinte exclusiva com representantes
diretos da população. Não tenho dúvida de que apenas a mobilização popular poderá emplacar
uma proposta assim. E também não tenho dúvidas que muitos dirão ser impossível fazer tal
coisa, mas não sabendo que era impossível, o povo foi lá e fez...
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ESTADO, LIBERDADE E CULTURA POLÍTICA:
A CONSTITUINTE NA PERSPECTIVA DA LEGITIMIDADE E
DO REPUBLICANISMO
Charles Silva Barbosa64
Claudio Oliveira de Carvalho65

Introdução
A colisão entre democracia e constitucionalismo situa-se, nos tempos atuais, entre as
questões que encerram severas dificuldades práticas e teóricas, sobretudo no tocante ao
processo de construção da representação política e à existência digna do povo.
A discussão que envolve o poder constituinte passa pelo exame das bases de formação
do Estado constitucional e suas relações com a liberdade e cultura política, fundados em
juízos de existência e de valor em torno do espaço republicano, sobretudo em relação à
garantia da liberdade como não dominação.

1. Formação do Estado, legitimidade, republicanismo e liberdade como não
dominação
Um dos principais assuntos levantados do exame das relações entre constituinte e
Constituição é o problema da legitimidade. Para Bonavides, trata-se de um “[...] problema de
consenso, no que se refere a estabelecer uma ordem democrática e pluralista, onde o consenso
aparece como a ‘categoria central’, o eixo de toda normatividade, o liame com a facticidade, o
traço de união do constitucional com o real” (2010, p. 24).
Deveras, toda crise determina uma separação entre a vontade posta pelo constituinte e
a vontade dos grupos e da coletividade, o que representa um enfraquecimento das bases
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consensuais do poder, com graves reflexos sobre a normatividade dos textos constitucionais
(BONAVIDES, 2010, p. 24).
O exame de questão tão complexa não dispensa de séria reflexão sobre o Estado, seus
meios e fins, sobretudo para que se possa compreender que “Estado só existe em razão do
esforço que suscita no espírito de todos” (BURDEAU, 2005, p. 38).
Burdeau (2005) esclarece que “somente um Poder transcendente e livre de qualquer
amarra com as vontades subjetivas de um indivíduo, que seria o chefe em virtude de sua força
pessoal, pode encarnar uma disciplina proporcional aos objetivos perseguidos pelo grupo”.
Ao redor deste Poder transcendente, pois, deve-se formar a “comunhão da geração atual com
as do passado e com as que virão amanhã” (p. 39). Considera-se, ainda, que “a organização
política do grupo deixa de ser considerada por seus membros como uma coordenação
passageira de forças instáveis e de interesses divergentes, para ser compreendida como uma
ordem duradoura a serviço dos valores que ligam o chefe a seus súditos” (p. 39).
É nessa orientação que Burdeau (2005, p. 40) situa a “consciência de uma disciplina”
como o fundamento do pensamento dos indivíduos quando concebem o Estado. Tal conceber
somente pode existir na consciência de que “a vontade de Estado” (HESSE, 1991, p. 19-20).66
subordina as consciências individuais, sem, todavia, desrespeitá-las, mas projetando-as ao
pensamento coletivista e humanitário, sem o que a transcendência do poder e, por
consequência, o alcance dos objetivos do Ente político, restarão deveras comprometidos.
Impõe-se reconhecer que a noção de Estado deve ser construída a partir de uma
estrutura de valor extraída dos domínios da moralidade e da liberdade. A concepção de
liberdade como oposição ao estado de escravidão é tema recorrente e atual na história da
civilização humana, em especial porque “o que deve definir o estado de escravidão é o fato de
alguém viver submetido às vontades de outro, circunstância que se relaciona intimamente com
o estado de dominação” (PETTIT, 1997, p. 33).
Se o debate sobre a escravidão física – que, por obvio, alcança por via reflexa a
escravidão psíquica – situa-se com maior força no campo da historicidade, o fato é que a
escravidão psíquica, sobretudo aquela desenvolvida nas particularidades da formação do
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Com lastro nas lições de Konrad Hesse é que se constrói esta referência, já que dentre as dimensões que se deixam
perceber a partir das explicações do autor em torno da “vontade de Constituição” (Wille zur Verfassung) situa-se aquela
referente à “compreensão da necessidade e do valor de uma ordem normativa inquebrantável, que proteja o Estado contra o
arbítrio desmedido e disforme”. Associa-se a esta vertente, a “compreensão de que essa ordem constitucional é mais do que
uma ordem legitimada pelos fatos (e que, por isso, necessita de estar em constante processo de legitimação”, bem como
assenta-se “na consciência de que, ao contrário do que se dá com uma lei do pensamento, essa ordem não logra ser eficaz sem
o concurso da vontade humana”. “[...] a Constituição converter-se-á em força ativa se fizerem-se presentes, na consciência
geral – particularmente, na consciência dos principais responsáveis pela ordem constitucional -, não só a vontade de poder
(Wille zua Macht), mas também a vontade de Constituição (Wille zur Verfassung)”. (1991, p. 19-20).
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Estado, sem a percepção do escravizado, apresenta maior complexidade e se coloca como um
problema mais atual, que toca a exata noção de liberdade republicana.
Neste sentido, Philip Pettit defende que coletividade é o mestre e o Estado é o servo,
para construir a sua concepção de republicanismo como um cenário em que o povo confia ao
Estado a garantia de existência de regras não arbitrárias (1997, p. 8).
Reporta-se Pettit (1997) ao pensamento de Maquiavel para delinear a oposição
liberdade-servidão, mais precisamente quando o pensador romano, ao empreender exame de
contraste entre cidades livres e escravas, identifica a submissão à tirania e à colonização a
formas de escravidão (p. 8). A leitura de Maquiavel (2003) conduz à nítida conclusão de que a
política desenvolvida é aquela que dota o Estado de autoridade que se sobrepõe a qualquer
valor superior presente na sociedade, seja individual ou coletivo, o que representa a face
totalitária e absolutista a dominar os indivíduos e a submetê-los aos desmandos dos
governantes.
Todavia, era a tendência de sua época, na qual a formação do absolutismo estatal
gerava uma crescente valorização da política secular, acompanhada por visível decadência da
moral tradicional e da religião, “fatos que não deixavam de repercutir na própria Igreja,
dirigida então por Pontífices mais preocupados em promover, por todos os meios, os
interesses temporais do Papado do que propriamente em zelar pelos valores espirituais da
cristandade” (ESCOREL, 1958, p. 193).67
Nesse cenário, como falar do Estado como “poder transcendente” e desvinculados das
amarras dos interesses individuais? Como desenvolver um olhar otimista se Maquiavel
empreendeu olhar meramente empírico e tentou com suas observações explicar o que
observava? Talvez a observação mais precisa da obra de Maquiavel encontra-se no Contrato
Social, de Jean-Jacques Rousseau - na parte em que questiona a atuação do rei e o
absolutismo monárquico -, em que se lê que Maquiavel, “como se pretendesse dar lições aos
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Outrossim, esclarece Escorel: “Maquiavel teve, mais do que ninguém, uma intuição profunda do sentido central em que se
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lineamentos básicos do Estado moderno. Mas, de outro lado, a imagem deste último, na sua grandeza mundana e poder
secular, de tal maneira o ofuscou, que seu olhar não pôde perceber os demais valores humanos colocados fora ou além da
órbita política” (1958, p. 193).
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reis, era o povo que ele realmente ensinava. O príncipe é o livro dos republicanos” (1952, p.
412-413).68
Para Escorel, “há em Maquiavel, fruto do seu semi-fatalismo e do seu
desconhecimento da ideia da perfectibilidade humana, que o fizeram acorrentar o homem às
obscuras forças da natureza, um conformismo pessimista diante do mal presente na história”.
Este conformismo pessimista, esclarece, explica “a frieza, para nós tão chocante, com que ele
descreve as ações imorais ou cruéis de seus celebrados heróis ou preceitua regras de conduta
política manifestamente desumanas” (1958, p.194).
Essa leitura revela, inclusive, a atualidade da obra de Maquiavel, em especial para os
fins apontados por Rousseau. Projetadas as ideias construídas no século XVI para a época
contemporânea verifica-se que a técnica política segue com viés de realidade absoluta, que,
apesar de discutida sob o manto de valores republicanos e democráticos, serve de instrumento
de dominação de classes.
A aparente limitação de Maquiavel, apontada por seus críticos, ao reduzir toda a vida
do espírito humano à pura técnica política, antes de ser algo estranho às concepções atuais,
revela-se pensamento que se identifica com práticas largamente utilizadas no cenário político
contemporâneo, notadamente quando se examinam as ações desmedidas e desumanas
empreendidas com único e exclusivo propósito de se conquistar ou manter o domínio do
poder.
Luigi Russo sustenta que:
a política não é toda a vida do espírito humano, mas somente um momento dele. O enérgico
politicismo de Maquiavel serve para redimir o homem de sua inércia e de seu afeminamento,
mas ele não esgota os problemas do homem, e, ao contrário, na tentativa falaz de querer
resolvê-los totalmente “sub specie utilitatis”, corrompe a própria “virtù-principe” da nova
religião (apud ESCOREL, 1958, p. 194-195).

Por isso mesmo as observações de Rousseau acerca de O Príncipe promovem a
iluminação necessária para a releitura do pensamento de Maquiavel, já que serve de alerta
68

Revela Rousseau que: “Os reis desejam ser absolutos, e os homens estão sempre lhes gritando que a melhor forma de
assim serrem é fazer com que seus povos os amem. Essa máxima é muito boa e, em certo sentido, até verdadeira.
Infelizmente, ela será sempre objeto de zombaria nas cortes. O poder que decorre do amor do povo é sem dúvida o maior,
todavia precário e condicional e os príncipes nunca se contentarão com ele. Os melhores reis desejam estar em uma posição
de serem maus, quando querem, sem perder a sua condição de mestres: ainda que um pregador político se esforce em dizerlhes que, se a força do povo for a sua, o maior interesse deles é de que o povo seja próspero, numeroso e formidável, eles
sabem bem que isso não é verdade. Seu interesse pessoal é de que o povo seja fraco, miserável, e jamais lhe possa resistir.
Admito que, sendo os súditos sempre inteiramente submissos, o interesse do príncipe seria então que o povo fosse poderoso,
a fim de que, sendo esse poder o seu, o tornasse temido por seus vizinhos; mas, como esse interesse é apenas secundário e
subordinado, e a força é incompatível com a submissão, naturalmente o príncipe dá preferência ao princípio que lhe trás
imediata vantagem. É o que Samuel vigorosamente expôs aos hebreus e que Maquiavel demonstrou com clareza. Como se
pretendesse dar lições aos reis, era o povo que ele realmente ensinava. O príncipe é o livro dos republicanos” (1952, p. 412413).
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para as notáveis coincidências, guardadas as referências espaço-temporais, entre o
comportamento do príncipe e o dos governantes no âmbito da República, sobretudo porque a
obra de Maquiavel “nos coloca diante de uma visão de sempre viva atualidade, na medida em
que reflete o que há de permanente na natureza humana, e que não seria razoável nem
prudente refutar com alegações puramente moralistas” (ESCOREL, 1958, p. 195). 69
As delimitações estabelecidas por Maquiavel se prestam ao exame do desenvolvimento
político contemporâneo, todavia, necessitam de temperamentos e acréscimos, sobretudo pela
profunda modificação experimentada nas relações entre Estados.

2. Multidões. Grupos de pressão. Reforma política.
De outra perspectiva, não se pode mais examinar os desdobramentos sociais tão
somente pondo em perspectiva o povo ou as massas, especialmente porque diversas espécies
de grupamentos desenvolveram-se com delineamentos próprios, com severa influência nos
negócios do Estado.
O conceito de povo político, jurídico e sociológico, a oposição comunidade e
sociedade, desenvolvida por Ferdinand Tönnies (1995), bem como a acepção de massa,
cunhada por Vierkandt (1959), parecem abrir espaço para um elemento ainda mais complexo,
forjado com maior clareza na configuração da globalização, denominado por Antônio Negri
(2004), de “multidão”.
Para Negri (2004), por se tratar de uma multiplicidade incomensurável, a multidão
desafia qualquer representação, circunstância que a coloca em divergência com o conceito de
povo, uma vez que este é sempre representado com unidade. A multidão, por sua vez, não é
representável. E, se a representação é a principal nota de distinção entre povo e multidão, para
Negri, o que contrasta a multidão com as massas é a sua organização (p. 15-26).
O exame dessa variante de associação humana desenvolvido por Negri (2004) se
apresenta mais complexo do que parece. Na verdade, o fenômeno das multidões é levantado
como uma ideia que dificulta inclusive o estabelecimento de conexões lógicas com o povo e
com as massas, sobretudo em uma linha de raciocínio vinculado às possibilidades
revolucionárias no campo do Estado.
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Refere Escorel que Viralli escrevera: “Movemo-nos sempre do mais profundo desgosto, às vezes, horror, a admiração mais
sincera... Há repugnância a imoralidade de seus preceitos, atrai-nos para nos contemplar a verdade de sua observação” (1958,
p. 195).
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Nessa perspectiva é que a concepção mais forte de poder constituinte originário parece
estremecer diante das negativas das gerações futuras em se curvar aos limites historicamente
estabelecidos. Ademais, é preciso reconhecer que, sob o manto da democracia e da liberdade,
interesses de certos “grupos de pressão”70, verdadeiras supremacias sociais e econômicas,
prevalecem em detrimento de valores superiores, tais como a vida e a integridade dos
cidadãos. Ainda hoje, a narrativa maquiavélica se presta a demonstrar ao povo a crueldade das
soluções dos diversos “Príncipes” que ainda habitam o teatro do Estado republicano.
Advirta-se, de logo, que não se está a inferiorizar a atuação dos “grupos de interesse”
ou dos “grupos de pressão”. Sua existência e permanência se revelam de natureza
indispensável ao debate político e ao processo do Estado Democrático de Direito, exatamente
na ótica desenvolvida por Marcelo Figueredo, segundo quem:
O Estado é composto da natureza humana. Visto sob o ângulo da influência sobre o poder é
natural que os homens ou cidadãos não queiram apenas participar do processo político, do
jogo político, de modo formal. Exige a democracia muito mais do que eleições, todos
sabemos. Diversas forças atuam sobre o Estado e no Estado, agentes estatais, paraestatais, e
mesmo meros cidadãos têm legítimos interesses que desejam defender (2001, p. 139).

O que se rechaça é justamente o desvio de finalidade tendente a alcançar objetivos
individuais, em flagrante colisão com os interesses da coletividade, sobretudo aqueles
70
Malgrado não se pretenda enfrentar o tema alusivo à “Teoria dos Grupos”, impõe-se, com Noberto Bobbio, distinguir o
conteúdo das expressões “lobbying” (ou “lobby”), “grupos de interesse” e “grupos de pressão”, que são indiscriminadamente
utilizadas pela literatura política. Portanto, “Grupos de pressão indica, ao mesmo tempo, a existência de uma organização
formal e a modalidade de ação do próprio grupo em vista da consecução de seus fins: a pressão. Entendemos por pressão a
atividade de um conjunto de indivíduos que, unidos por motivações comuns, buscam, através do uso de sanções ou da
ameaça de uso delas, influenciar sobre decisões que são tomadas pelo poder político, seja a fim de mudar a distribuição
prevalente de bens, serviços, honras e oportunidades, seja a fim de conservá-la frente às ameaças de intervenção de outros
grupos ou do próprio poder político. Pressão, é, portanto, não tanto como pensam alguns autores, a possibilidade de obter
acesso ao poder político, mas a possibilidade de recorrer a sanções negativas (punições) ou positivas (prêmios), a fim de
assegurar a determinação imperativa dos valores sociais através do poder político”. Por sua vez, “Grupo de interesse é a
expressão mais difundida das três ora em exame, e sua definição mais explícita se acha em Truman, para o qual grupo de
interesse é "qualquer grupo que, à base de um ou vários comportamentos de participação, leva adiante certas reivindicações
em relação a outros grupos sociais, com o fim de instaurar, manter ou ampliar formas de comportamento que são inerentes às
atitudes condivididas". Esta definição sofre porém de três inconvenientes: de um lado, os vários autores que a usam terminam
por fazer de cada erva um feixe, tornando muito genérica a noção de interesse, e por isso analiticamente inservível, de tal
modo que, praticamente, cada grupo crescente numa sociedade se torna um grupo de interesse; por outro lado, há, em outros
autores, a tendência a reduzir incônscia mas significativamente todo interesse a um interesse meramente econômico,
deixando de lado outros interesses presentes e organizados, como os interesses culturais, religiosos e outros, enfim, esta
definição não nos permite dizer nada sobre as modalidades de interação entre os vários grupos presentes na sociedade e
também sobre o modo preciso em que os mesmos procuram fazei prevalecer seus interesses. Bentley não tinha colocado este
problema, pois que, antes de tudo, considerava o grupo como uma categoria analítica e não concreta e, em segundo lugar,
identificava o interesse com a atividade. Fazendo assim dava como descontado que todo interesse se exterioriza em formas de
atividades, já que podem existir interesses não ativados. Truman procura superar estas objeções usando a expressão grupos de
interesse político, mas também ela não é satisfatória na medida em que interesses não políticos podem levar à necessidade de
pesquisa de decisões políticas favoráveis, com o fim de se adotar, manter ou ampliar.” Por fim, “lobby”: “Como indica a
própria expressão, trata-se do corredor dos edifícios parlamentares e do ingresso dos grandes hotéis, onde freqüentemente
residem os parlamentares. Trata-se de uma atividade, ou melhor, de um processo, mais do que de uma organização. É o
processo por meio do qual os representantes de grupos de interesses, agindo como intermediários, levam ao conhecimento
dos legisladores ou dos decision-makers os desejos de seus grupos. Lobbying é portanto e sobretudo uma transmissão de
mensagens do Grupo de pressão aos decision-makers, por meio de representantes especializados (em alguns casos, como nos
Estados Unidos, legalmente autorizados), que podem ou não fazer uso da ameaça de sanções.”(BOBBIO, 1998, p. 562-570.).
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relacionados a uma representação política adequada e ao estabelecimento de um Estado
inclusivo. Em outras palavras, “cumpre verificar que tipos de interesses almejam”, “que tipos
de ‘métodos’ são utilizados para conseguir alcançar seus objetivos”, para que se possa,
efetivamente, ter-se “uma boa medida do grupo de pressão analisado, e de sua conveniência
ou não ao sistema democrático” (FIGUEREDO, 2001, p. 140).
A justificativa para a realização de profundas reformas no âmbito do Estado, sobretudo
por meio de ruptura com as balizas do constituinte originário, não deve se dissociar de uma
concepção republicana, no sentido de preservar ou instituir: a) a negação de qualquer tipo de
dominação, seja através de relações de escravidão, de relações feudais ou assalariada; b)
defesa e divulgação das virtudes cívicas; c) estabelecimento de um Estado de direito; d)
construção de uma democracia participativa; e) incentivo ao autogoverno dos cidadãos; f)
implementação de políticas que atenuem a desigualdade social, através da efetivação da
igualdade e justiça (AGRA, 2005, p. 16).
O discurso constituinte demagógico é aquele não admitido pelo republicanismo, uma
vez que se lastra em atos arbitrários de dominação, que reduz ou retira a liberdade dos
indivíduos, projetando-os ao esforço desumano de adaptação a regras de submissão, com o
único propósito de “’dirigir’, ‘enquadrar’ ou ‘ajustar’ a vida das pessoas ou das sociedades a
padrões, conceitos ou ideais pré-estabelecidos”, como se os entregassem à sorte do leito de
Procusto.71
O mito de Procusto reflete, pois, na intolerância com o diferente, sobretudo no
fundamentalismo de grupos e indivíduos que insistem em criar paradigmas ou molduras de

71

Procusto é um personagem da mitologia grega. “O bandido Procusto possuía singular mania; queria que todos tivessem a
sua altura, e para tanto mandava se deitassem no seu leito os viajantes detidos. Se ultrapassassem a medida do leito,
cortavam-se-lhes as extremidades das pernas; se, pelo contrário, fossem demasiadamente pequenos, puxavam-nos mediante
cordas até que atingissem o cumprimento exigido”. (MÉNARD, 1991, p. 272-273.). A esse propósito, explicativas são as
palavras de Luiz Henrique da Silveira: “Os mitos são criados pelas culturas para responder às suas angústias em relação ao
mundo que as circunda. Por trás deles, se esconderiam não apenas características imanentes a comportamentos individuais ou
grupais, mas arquétipos compartilhados por toda a humanidade - modelos simbólicos do inconsciente coletivo que se revelam
constantes através dos tempos, presentes nas mais variadas culturas, sonhos e personalidades de indivíduos do mundo inteiro.
Dentre as muitas figuras da mitologia grega, havia um gigante chamado Procusto, que convidava as pessoas para passar a
noite em sua estalagem, numa cama de ferro. Nessa aparente hospitalidade, porém, se escondia um tenebroso ardil: ele exigia
que os visitantes coubessem, com perfeição, na cama. Se o tamanho do hóspede fosse menor que o leito, Procusto torturavao, esticando-o até que tivesse (depois de morrer) o comprimento do leito; caso se tratasse de alguém muito alto, com
dimensões superiores às do leito, reduzia-o ao tamanho da cama, decepando-lhe a cabeça ou as pernas que sobravam. A
simbologia contida nesse mito revela a que extremos pode chegar a ideologia para tentar “dirigir”, “enquadrar” ou “ajustar” a
vida das pessoas ou das sociedades a padrões, conceitos ou ideais pré-estabelecidos.” (SILVEIRA, 2010).
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comportamento, de todo destituídos de qualquer fundamento republicano, em nítida
empreitada discriminativa, negativa a desencadear exclusão e degradação inumanos. 72
Para Habermas, na luta pelo reconhecimento no Estado democrático de direito, a
autonomia dos cidadãos ocorre apenas se os dirigentes da lei também se puderem ver como
seus autores. E os seus autores são livres apenas enquanto participantes em processos
legislativos que são regulados de tal maneira e tomam lugar em formas de comunicação tais
que todas as pessoas podem presumir que os regulamentos aprovados dessa maneira merecem
uma aprovação motivada geral e racionalmente (1999, p. 237-251).
Em reflexões últimas o que se quer transmitir encontra-se revelado nas palavras de J.J.
Calmon de Passos, “se todo homem tem seu fundamento na liberdade, que é sua marca
essencial, não podem os homens ter senhores” (2012, p. 280).
É preciso perceber que o problema muitas vezes não está no texto constitucional, mas
no modo de viver da sociedade e na atuação das classes política e jurídica, que não
conseguem perceber que a vontade de constituição não mais conduz o Estado, portanto, por
lógica, de nada adiantaria alterar seu texto. Decerto que as balizas estabelecidas pelo
constituinte histórico se prestam à estabilização do Estado. Assim, não constitui vontade da
Constituição a criação de impedimentos ao desenvolvimento estabilizado, o que autoriza uma
readequação do modelo constitucional.
Ocorre, todavia, que o que se observa é a recorrente inobservância dos limites do texto,
não por sua inadequação, mas por convicções e interesses absolutamente dissociados da
vontade constituinte, o que, inclusive, conduziu o STF (Supremo Tribunal Federal) a
consignar que: “a manutenção de decisões divergentes da interpretação constitucional revelase afrontosa à força normativa da Constituição e ao princípio da máxima efetividade da norma
constitucional”.73
O tempo é inflexível e, por infelicidade, as correções são muitas vezes tardias e
incapazes de restauração no plano fático.
Dessa maneira, seja na interpretação do texto, seja na necessidade de estabelecimento
de um processo constituinte de ruptura, impõe-se agir com responsabilidade, no sentido de
72

Inumanidade não no primeiro sentido destacado por Lyotard, ao indagar: “e se, por um lado, os humanos, no sentido do
humanismo, estão em vias de, constrangidos, se tornarem inumanos?”, mas sim na perspectiva da inumanidade
“infinitamente secreta, de que a alma é refém”. E confessa Lyotard: “Acreditar, como aconteceu comigo, que a primeira
possa substituir a última, dar-lhe expressão, é cair no engano. A consequência maior do sistema é a de fazer esquecer tudo o
que lhe escapa. Mas a angústia, o estado de um espírito assombrado por um hóspede familiar e desconhecido que o agita, fálo delirar mas também pensar – se pretendemos excluí-lo, se não lhe damos uma saída, agravamo-lo. O mal-estar aumenta
com esta civilização, a exclusão com a informação”. (LYOTARD, 1997, p. 10).
73
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Especial 227.001-ED. Diário Oficial da República Federativa do Brasil,
Poder Executivo, Diário da Justiça, Poder Judiciário, Brasília, DF, 05 out. 2007, p. 39206.
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que representar a necessidade de conduta moralmente adequada à coisa pública, justamente na
perspectiva da cultura milenar chinesa, segundo a qual “a base da vida social é o preceito
moral (li), que só é acompanhado pelo jurídico (fá) quando o indivíduo não é tão virtuoso a
ponto de se ater espontaneamente aos ditames da moral” (LOSANO, 2007, p. 501).
Talvez seja esse o grande desafio do estabelecimento de qualquer processo
constituinte, consideradas as tendências e interesses da classe política e a conformação
dinâmica das multidões.
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SEÇÃO III - TEMAS ESPECÍFICOS

CONSTITUINTE PARCIAL É POSSÍVEL E NECESSÁRIA
Wadih Damous74

O Direito é um construto humano. Não nasce em árvore. Não advém da natureza.
Essa afirmação pode ser, nos dias de hoje, tachada de truísmo. Isso porque a Teoria do
Direito, ao longo dos últimos séculos, decretou a derrota do Jusnaturalismo, seja o de matriz
mística (Direito decorre da vontade divina), seja de fundo racional iluminista (Direito como
decorrência direta e pré-determinada do intelecto humano).
Mas não se pretende aqui defender o positivismo jurídico puro ou clássico. As teorias
constitucionais contemporâneas que trabalham com o conceito de princípios e direitos
fundamentais não reeditaram as ideias Jusnaturalistas. Fica claro, por exemplo, na obra de
Rawls (RAWLS, John, Uma teoria da justiça, 2008, passim), que os direitos fundamentais
são convenções humanas, estabelecidas por consenso universal oriundo do senso de Justiça
adquirido coletivamente, sobretudo a partir da trágica experiência humana das grandes
guerras.
Essa concepção (chamada pós-positivista ou neoconstitucionalista), que hoje
prevalece na teoria constitucional brasileira, não se compatibiliza com a ideia de dogmas
jurídicos inafastáveis. Toda concepção lógico-jurídica é construída a partir de momentos
políticos, culturais e históricos, e não podem ser consideradas como dogmas intocáveis. Isso
porque, ao contrário do que muitas vezes é afirmado, na nossa visão, o pós-positivismo não
representa uma ruptura total com o positivismo jurídico, mas sim o aporte teórico da teoria
dos direitos fundamentais e da normatividade dos princípios, aliado a uma rejeição parcial de
algumas características do positivismo, sobretudo a prevalência absoluta da teoria das fontes
sociais do Direito.
Esta breve introdução tem como objetivo afastar o pré-conceito, que insiste em grassar
na comunidade jurídica, no sentido de que ideias não consagradas pela doutrina, atual ou não,
representam pura e simples ignorância jurídica. Essa imutabilidade dos institutos jurídicos
tem mais cara de Jusnaturalismo, ainda que de matriz Kantiana (racional). Repita-se: o
positivismo jurídico, que concede ao sistema jurídico caráter essencialmente dinâmico, não

74
Advogado. Ex-Presidente da OAB/RJ. Presidente da Comissão da Verdade do Rio. Presidente da Comissão Nacional de
Direitos Humanos da OAB

teve essa característica totalmente suprimida pela atual compreensão da Teoria do Direito e
do Direito Constitucional, mesmo com os aportes teóricos já mencionados.
Pois bem. Não é de hoje que se fala na necessidade de profundas reformas estruturais
do país. Principalmente, fala-se na necessidade das reformas política e tributária.
Quando à reforma política (incluindo nesse conceito a reforma eleitoral), parece ser
consenso que o maior entrave à sua realização, ou mesmo a um debate sério e amplo que a
anteceda, é a falta de interesses dos atuais ocupantes de cargos parlamentares. Como esperar
daqueles que tiram proveito das mazelas do sistema atual vontade política de mudar esse
mesmo sistema, em detrimento próprio? O longo tempo pelo qual se adia a discussão no
Congresso Nacional indica que a resposta pode ser “nunca”.
A solução para esse obstáculo específico, já cogitada há algum tempo, é que a reforma
seja efetivada por outro órgão que não o parlamento atual. Mas como fazê-lo, se a reforma
política necessitaria de modificação parcial da Constituição Federal, o que é competência do
Poder Constituinte Derivado, ou seja, do Congresso eleito?
A resposta é a formação de uma assembleia constituinte parcial ou exclusiva,
composta por pessoas eleitas especificamente para tal fim, excluídos os atuais parlamentares e
composto por pessoas que se submeterão, posteriormente, a uma extensa quarentena referente
a cargos do Poder Legislativo Federal.
Essa proposta já foi objeto de três PECs (Propostas de Emenda Constitucional). Duas
delas já foram arquivadas (193/2007 e 384/2009), e a terceira, apresentada no recente ano de
2013, ainda tramita na Câmara dos Deputados, sob o nº 276/2013, de autoria do Deputado
Leonardo Gadelha.
Essa terceira PEC foi oferecida após a ideia de uma reforma política a ser realizada
por assembleia constituinte parcial ser reapresentada pela Presidenta Dilma, no âmbito de um
pacote de respostas às manifestações ocorridas em todo o país nos meses de Junho/Julho de
2013.
Talvez porque essa proposta tenha ressurgido em um momento de ebulição política
ímpar no Brasil, o debate se iniciou de forma ampla e intensa, desde o momento em que fora
suscitada.
Muito embora, aparentemente, a maioria das pessoas tenha compreendido que essa
poderia ser a única forma de se empreender uma reforma política, parece que as fileiras
contrárias à sua realização se engrossaram mais do que aquelas favoráveis. Tanto é que o
Governo Federal foi obrigado a recuar, mudando o discurso para apontar uma reforma política
feita pelo próprio Congresso, por meio da tramitação regular de uma PEC.

Mas quais foram os argumentos contrários à proposta, e de ondem eles partiram?
A maior parte dos argumentos contrários veio do mundo jurídico, tendo, pois, essa
mesma natureza.
O primeiro deles foi no sentido da inutilidade de uma assembleia constituinte para a
modificação de uma parcela da Constituição, referente ao sistema político. Isso porque,
argumentaram seus defensores, são poucas as questões afetas a essa matéria que integram
cláusulas pétreas. Sendo assim, podem ser objeto de modificação pelo Constituinte Derivado,
não se necessitando recorrer ao Constituinte Originário.
Esse argumento não leva em consideração a realidade, já antes explicitada, de que não
é razoável esperar um debate e efetivação de mudanças estruturais no sistema político, caso se
deposite essa tarefa ao Congresso atual.
A segunda linha argumentativa foi mais enfática, tratando a proposta como aberração
jurídica, fruto de puro e simples desconhecimento dos conceitos de institutos de Direito
Constitucional, notadamente os Poderes Constituintes Derivado e Originário.
Com relação ao Poder Constituinte Originário, de fato, a teoria constitucional
contemporânea o conceitua como uma força social espontânea, que rompe a situação
institucional de um país, permitindo, assim, a feitura de uma nova Constituição. Porque deve
se originar em uma drástica e completa ruptura, o Poder Constituinte Originário deve partir do
zero para a criação dessas novas instituições.
Apenas o Poder Constituinte Derivado, portanto, poderia reformar parcialmente a
Constituição, e esse Poder só pode ser exercido pelo poder legislativo já eleito de acordo com
a Constituição Vigente, que o autorizou a tanto.
Uma das personalidades do mundo jurídico que mais esbravejou contra a proposta foi
o Ministro Gilmar Mendes, o qual, em síntese, tachou a proposta de “golpe bolivariano”.
O também Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, sem
dúvida um dos maiores constitucionalistas em atividade do Brasil , se manifestou
contrariamente à proposta.
Em entrevista ao site “Migalhas”, Barroso afirmou que a teoria constitucional
contemporânea não abarca esse conceito híbrido, esse tertium genus de Poder Constituinte,
com características tanto do Originário quanto do Derivado.
No entanto, o Ministro disse uma breve frase, nessa entrevista, que passou
despercebida ou foi intencionalmente omitida por aqueles que se valeram de sua manifestação
para apoiarem seu posicionamento. Após dizer que a teoria constitucional atual não abarca o

conceito de constituinte originária parcial, Barroso disse: “mas às vezes a realidade derrota a
teoria constitucional”.
Essa breve afirmação tem, a nosso ver, um profundo conteúdo de teoria do direito, e
que coincide em larga medida com aquilo que dissemos na introdução deste artigo.
Afirmar-se, pura e simplesmente, não ser possível a realização de Constituinte Parcial
porque os livros atuais de Direito Constitucional não preveem tal hipótese, significa negar ao
Direito algo que lhe é essencial: sua capacidade de se adaptar a culturas e tempos diversos,
servindo como instrumento de evolução social, e não como um dogma que se encerra como
fim em si mesmo.
Aliás, provavelmente o Min. Barroso se referiu, apenas, à Doutrina Constitucional
Brasileira. É que as Constituições de diversos países admitem expressamente a revisão
constitucional por órgão diverso do Congresso ou Parlamento regularmente eleitos. Exemplo
patente é o da Constituição dos Estados Unidos da América, que prevê o seguinte:
Artigo V:
Sempre que dois terços dos membros de ambas as Câmaras julgarem necessário, o Congresso
proporá emendas a esta Constituição, ou, se as legislaturas de dois terços dos Estados o
pedirem, convocará uma convenção para propor emendas, que, em um e outro caso, serão
válidas para todos os efeitos como parte desta Constituição, se forem ratificadas pelas
legislaturas de três quartos dos Estados ou por convenções reunidas para este fim em três
quartos deles, propondo o Congresso uma ou outra dessas maneiras de ratificação. Nenhuma
emenda poderá, antes do ano de 1808, afetar de qualquer forma as cláusulas primeira e quarta
da Seção 9, do Artigo I, e nenhum Estado poderá ser privado, sem seu consentimento, de sua
igualdade de sufrágio no Senado.

Além disso, contrariando a afirmação de Barroso no sentido de que a figura de um
poder reformador ad hoc seria figura inédita na teoria constitucional, o próprio Centro de
Estudos do Senado Federal publicou artigo de Fernando A. Trindade, o qual registra a
seguinte lição de Jorge Miranda (Miranda, Jorge, Manual de Direito Constitucional, Coimbra
Editora, 3ª edição, 1996, Tomo II, pp. 153/154), emérito constitucionalista português:

Por outro lado, o ilustre constitucionalista português Jorge Miranda registra uma espécie de
tipologia das formas de revisão constitucional e, entre as oito que arrola, consigna a “Revisão
por assembleia ad hoc, por assembleia eleita especificamente e só para fazer revisão (a que
pode chamar-se convenção).”
Conforme o reconhecido autor, tal sistema de revisão é convocado por prévia deliberação do
Parlamento, esgotando-se a sua função revisional com o término dos seus trabalhos.
Tal é o sistema, imperativamente, das Constituições francesas de 1793 (arts. 115 a 117) e
1848 (art. 111), argentina de 1860 (art. 30), sérvia de 1889 (art. 201), bem como a
Constituição grega de 1864 (art. 107, com a particularidade de serem necessárias duas, e não
apenas uma deliberação, para que se convoque a assembleia de revisão) e ainda da
nicaraguense de 1986 (quanto à revisão total). Tal é o sistema facultativamente, da
Constituição americana (art. 5º, que concede ao Congresso o poder de convocar uma
convenção, se dois terços das assembleias legislativas dos Estados assim o requererem); e, em
parte, das Constituições filipinas de 1935 (art. 15) e de 1982 (art. 16)Evidentemente, tal
mutabilidade não deve alcançar os Direitos Fundamentais, que constituem, como já dito,
consenso mínimo para a vida em sociedade. Todo o resto, no entanto, deve evoluir de acordo
com as mudanças sociais. Especificamente com relação ao tema em debate, não se deve
temer: os direitos fundamentais, na Constituição Brasileira, não podem ser suprimidos, eis
que se enquadram no conceito de cláusulas pétreas’.

De todo modo, não é raro, em diversos ramos do Direito, se observar uma inovação
prática ou legislativa que, apenas posteriormente, é explicada pela Doutrina. Mais uma vez,
negar essa possibilidade significa dar à Doutrina um status de fonte exclusiva do Direito, que
ela não tem. Aliás, boa parte dos teóricos do Direito sequer admite que a Doutrina seja fonte
formal do Direito.
Por fim, há sempre o argumento ad terrorem: a constituinte parcial seria uma espécie
de golpe autoritário disfarçado, com o objetivo de realizar mudanças no sistema político com
propósitos escusos. Nada mais infantil e risível.
Perceba-se: a constituinte parcial seria criada após uma modificação da própria
Constituição Federal, por meio de uma PEC, aprovada pelo Congresso Eleito. Após isso, seria
composta por membros eleitos diretamente pela população, com competência limitada pela
própria PEC, ou seja, pelo Congresso regularmente eleito. Assim, ter-se-ia previsão
constitucional idêntica àquelas listadas por Jorge Miranda, no âmbito do Direito Comparado.
Respeitar-se-ia integralmente, portanto, o princípio democrático.
Sendo assim, a ideia acerca da realização de uma Assembleia Constituinte exclusiva,
com características híbridas (formação semelhante à Constituinte Originária, porém
competência e limites próprios da Derivada), deve ser debatida a sério, sem o preconceito e a
pecha de se tratar de mero equívoco ou falta de compreensão do Direito Constitucional, o
qual, supostamente, não trabalharia com essa hipótese.
Como já dito, essa parece ser a única forma de evitar o obstáculo da absoluta falta de
vontade política das Casas Legislativas normalmente eleitas, de cujos representantes,
infelizmente, não se pode esperar a reforma profunda de um sistema cujas mazelas quase
sempre os beneficiam.

CONSTITUINTE SOBERANA PARA REFORMA POLÍTICA:
OPORTUNIDADES E LIMITES PARA A AMPLIAÇÃO DA
PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NO PODER
Daniela Leandro Rezende75
Mariana Prandini Assis76

O momento constituinte é excepcional, no sentido de que nele se definem os
princípios fundamentais que regerão a vida coletiva. Entendemos que, por uma questão de
justiça, a equidade de gênero deve ser um dos princípios a orientar as escolhas institucionais.
Nesse capítulo, analisamos uma das dimensões da reforma política guiadas pelo princípio da
igualdade de gênero, enfatizando a representação política de mulheres. Inicialmente,
articulamos as razões pelas quais o momento constituinte tem ímpar relevância na história da
comunidade política. Em seguida, discutimos a sua íntima relação com a justiça de gênero
para, finalmente, examinarmos a proposta de reforma política, particularmente, os
mecanismos que contribuiriam para uma maior participação das mulheres na política
institucional.
O soberano é o sujeito constituinte, ou se preferirmos, o sujeito constituinte é soberano
em sua capacidade de instituir novas regras, de alterar todo o sistema político e de dar início a
um novo começo.77 Ele pode ser definido como “aquele que determina a forma constitucional,
a identidade política e jurídica, e a estrutura governamental de uma comunidade em toda sua
integralidade.” (KALYVAS, 2006, p. 226). Desse modo, o momento constituinte é
excepcional, pois ele implica a criação de uma nova ordem. Ademais, é um momento
produtivo, no sentido de que dá vazão à soberania como capacidade de estabelecer um novo
sistema de leis fundamentais e de instaurar uma nova ordem política, redefinindo
radicalmente os contornos e os horizontes da existência coletiva.
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A palavra constituinte, derivada do latim constituere significa, literalmente, fundar em
conjunto, denotando, assim, “os atributos coletivo, intersubjetivo, e impessoal da soberania,
em sua dimensão cooperativa, pública.” (KALYVAS, 2005, p. 236) E incorporando as lições
da tradição deliberativa, podemos afirmar que no momento de fundação constitucional a
multidão de indivíduos participantes decidirá sobre as leis superiores e os direitos “que se
concederão mutuamente a fim de estabelecer uma associação democrática de pessoas livres e
iguais através do meio da lei positiva.” (KALYVAS, 2005, p. 236)
Existe, desse modo, uma relação íntima entre poder constituinte e democracia: a
política constituinte é a manifesta auto-instituição da sociedade, através da qual cidadãos e
cidadãs, em uma prática coletiva, criam as regras fundamentais e os princípios superiores que
regularão a sua vida política e social (KALYVAS, 2005). Por tudo isso, a constituição é
fundamentalmente relevante. Ela não apenas estabelece as regras políticas, os direitos e
deveres, e as instituições, mas também é a síntese dos ideais superiores de um país e a ênfase
de suas identidades mais significantes. Ademais, a constituição, em seu cerne, trata de poder,
estabelecendo a sua distribuição, exercício e limites. E ela pode tanto conferir reconhecimento
aos grupos sociais que constituem a comunidade política quanto estigmatizar aqueles que dela
sejam excluídos.
Essas características da constituição fazem com que os seus arranjos sejam
continuamente contestados, emendados ou inteiramente reestruturados, em um processo que é
fundamentalmente político. E as mulheres, historicamente, têm reconhecido a necessidade
vital de participar desse processo. Como demonstram Alexandra Dobrowolsky e Vivien Hart
(2004, p. 15), “ao redor do mundo mulheres têm se mobilizado por mudança constitucional e
continuam a fazê-lo”. O Canadá, a África do Sul, a Polônia, o Chile, e o Brasil são apenas
alguns dos vários exemplos de momentos constitucionais que contaram com a massiva
atuação de mulheres e lideranças feministas.
A convocação, pelos movimentos sociais brasileiros, de uma constituinte soberana
para a reforma política constitui uma oportunidade única para teóricas e militantes feministas
discutirem e elaborarem propostas que visem à ampliação da participação das mulheres na
política institucional. E não se trata apenas de adicionar mulheres à constituinte, mas de
garantir a sua contribuição substantiva tanto em termos de teoria quanto de prática
constitucional e política. Nesse contexto, ressaltamos o papel transformador que a constituinte
soberana cumpre, ao criar um espaço de intervenção para grupos previamente excluídos.
Como já observou Georgina Waylen (2006), até muito recentemente, poucas
feministas haviam focalizado o potencial impacto do desenho constitucional sobre os direitos

de gênero. Contudo, tal situação se alterou nos últimos anos. Mais especificamente, algumas
feministas voltaram sua atenção para constituições e mudança constitucional. Longe de
abraçarem concepções individualistas e liberais da constituição, tais feministas a entendem
como “um modo de criar estruturas que dão suporte a direitos definidos amplamente.”
(WAYLEN, 2006, p. 1210)
Nesse capítulo, pretendemos apontar, amparadas na soberania da constituinte,
mudanças estruturais para o sistema político brasileiro a partir de uma perspectiva feminista.
Sem entrar no complexo debate acerca do que constituem os interesses das mulheres ou se as
mulheres compartilham os mesmos interesses, o nosso argumento procura identificar
estratégias de desenho constitucional que contribuem para a maior participação das mulheres
na política. Isso porque entendemos que a ampliação da participação das mulheres na política
é positiva em si, independentemente das bandeiras ou ideologias que essas mulheres
representarão. O elemento normativo que ampara o nosso argumento é que a presença das
mulheres nas instituições democráticas confere a essas legitimidade como um signficante de
justiça, inclusão e reconhecimento.
Enquanto admitimos que representação é tanto sobre identidade como sobre
interesses, e vai muito além de números, argumentamos que números são imprescindíveis à
garantia do espaço e das condições institucionais em que identidade e interesses podem
florescer. Mais mulheres no parlamento também altera a cultura do espaço legislativo e
encoraja outras mulheres à participação política formal bem como à organização para
intervenção em espaços paralelos criados pelo estado e também fora dele.
Sabemos que apenas um grande número de mulheres no legislativo não é suficiente
para que se efetivem ações orientadas às questões que dizem respeito às hierarquias de
gênero. Outros fatores são igualmente relevantes, tais como a presença de feministas no
legislativo, partidos que estejam abertos às questões de gênero, ligações com organizações
feministas fora da esfera legislativa, como já demonstrou Waylen (2008). No entanto,
conscientes de que o desenho constitucional pode funcionar tanto como uma barreira quanto
como um facilitador de mudanças que se visiona para o futuro, a nossa proposta pretende
garantir que a reforma política se alinhe à segunda alternativa.
Antes de tratar da Reforma Política especificamente, consideramos importante
discutir, ainda que brevemente, algumas mudanças incrementais que ocorreram na legislação
nacional desde a década de 1990, com o objetivo de garantir a participação das mulheres nos
espaços de poder e tomada de decisão, por meio da redistribuição de importantes recursos
políticos controlados pelos partidos a partir de critérios de equidade de gênero. Compreender

os limites dessas inovações é crucial para saber em que e como podemos avançar, no contexto
de uma constituinte soberana.
Em 1995, a Lei federal 9.100, que regulamentou as eleições municipais do ano
seguinte, estabeleceu que vinte por cento, no mínimo, das vagas de cada partido ou coligação
deveriam ser preenchidas por candidaturas de mulheres. No entanto, apesar do avanço da
legislação em definir um percentual mínimo de candidaturas femininas, não foi estabelecida
qualquer sanção para evitar o descumprimento da cota feminina. Em 1997, nova lei ampliou a
reserva de vagas em lista eleitoral para as eleições estaduais e federais e estabeleceu que cada
partido ou coligação deveria preencher o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de
70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo. Essa formulação é interessante,
porque reforça a ideia de que a reserva de vagas deve ser tomada como um percentual mínimo
e não como um teto, o que significa que pode e deve haver mais de 30% de candidatas nas
listas eleitorais de cada partido. Finalmente, em 2009, a Lei 12.034 definiu que pelo menos
5% dos recursos do Fundo Partidário devem ser empregados na criação e manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, e que um mínimo de
10% do total da propaganda partidária e eleitoral gratuita veiculada em rádio e televisão
deverá ser destinado à promoção e difusão da participação política feminina, prevendo
inclusive sanção aos partidos que descumprirem o determinado.
O que podemos concluir a partir dessa breve apresentação da legislação vigente? Em
primeiro lugar, vemos que as inovações foram pouco efetivas, uma vez que não houve
previsão de punição aos partidos que não apresentassem o percentual mínimo de candidatas
em suas listas eleitorais. Esse descumprimento é danoso à inclusão política de mulheres, pois
atinge diretamente a oferta de candidatas disponíveis o que, por sua vez, afeta o número de
mulheres eleitas. Ademais, o estabelecimento de cotas não foi acompanhado de incentivos à
participação política feminina, como a redistribuição de recursos partidários a partir de
critérios voltados à igualdade de gênero. É importante mencionar, ainda, que os percentuais
mínimos estabelecidos pela legislação não raro foram tomados como percentuais máximos, ou
seja, grande parte dos partidos políticos incentiva o recrutamento de candidatas até “preencher
a cota”, sem empregar maiores esforços para garantir a paridade entre homens e mulheres
entre seus quadros. Infelizmente, esse quadro de desigualdade entre homens e mulheres nos
partidos políticos não se encerra no nível da militância ou das candidaturas, mas está presente

também na composição dos órgãos diretivos 78. Por fim, há que se pensar em critérios
pautados pela igualdade de gênero para a distribuição de recursos controlados pelos partidos
que poderiam fomentar a representação de mulheres, como o fundo partidário e o tempo de
rádio e televisão disponíveis aos partidos.
A discussão da reforma política a partir da perspectiva feminista se volta à superação
das limitações dos mecanismos existentes, com o objetivo de garantir-lhes mais efetividade,
além de apresentar novas propostas que tocam em pontos não tratados pela legislação vigente,
mas que são cruciais para garantir a presença de mais mulheres nos espaços de poder.
Apresentaremos brevemente cada um dos tópicos e propostas recorrentes79, discutindo-os
criticamente a partir do seu potencial para ampliar a participação feminina na política.
A diversidade de propostas discutidas indica que não há estratégias ideais, mas que
essas devem ser pensadas à luz dos princípios que fundam a vida coletiva, destacando-se,
dentre esses, a igualdade de gênero. Inicialmente, é necessário ressaltar que, apesar de nossa
ênfase recair sobre aspectos da reforma política relacionados à dimensão eleitoral e partidária,
há uma importante discussão sobre a reforma política que a considera a partir de uma
perspectiva mais ampla, tratando da democracia direta e participativa. Nesse sentido,
destacam-se propostas voltadas a estreitar os laços entre as dimensões participativa e
representativa, pelo fortalecimento de mecanismos como conselhos gestores de políticas
públicas e conferências de políticas para as mulheres, no sentido de garanti-los prerrogativas
que os tornem instrumentos deliberativos e não apenas consultivos, capazes de definir
políticas públicas e dotados de de recursos orçamentários.
Também o fomento à participação em movimentos sociais, associações, organizações
não governamentais é fundamental para a formação de lideranças mulheres, considerando que
essa formação deve incluir tópicos relacionados à democracia representativa, de modo a
garantir o envolvimento de mais mulheres nas estruturas partidárias, para que possam
pressionar, “de dentro”, as cúpulas, por maior representação em instâncias decisórias e,
também , nas listas eleitorais. Essa última estratégia é decisiva no que toca a reforma da
democracia representativa, uma vez que, como veremos, grande parte das propostas
relacionadas às dimensões eleitoral e partidária depende de mudanças na organização interna
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dos partidos, no sentido de que esses estimulem e garantam, de forma deliberada, maior
participação de mulheres em todos os níveis da vida partidária.
Especificamente com relação à dimensão partidária da reforma política, destacam-se:
a proposta de que parte dos recursos do fundo partidário seja destinada diretamente para os
órgãos de mulheres em cada partido, de forma a garantir recursos para a formação de
lideranças femininas; e a ampliação do tempo de televisão e rádio voltados ao fomento à
participação política de mulheres. Essa estratégia deve assegurar a veiculação de imagens e
argumentos que de fato ressaltem e estimulem a entrada de mulheres na política institucional.
Quanto à dimensão eleitoral, começaremos pela discussão dos sistemas eleitorais. A
proposta consensual é de que seja mantida a representação proporcional, dado que essa seria,
em geral, mais favorável às minorias (NICOLAU, 2008; LIJPHART, 2003). Entretanto, a
representação proporcional, combinada à lista aberta80 e ao número de candidatos que é
facultado aos partidos apresentar (até 150% do número de vagas disponíveis), é extremamente
danosa à representação de mulheres (bem como de outras minorias políticas). Na verdade,
essa combinação torna a escolha de um/a representante quase irracional, dado o elevado
número de competidores/as (REIS, 2008). Nesse contexto, a representação majoritária ou
distrital pode ser interessante, na medida em que a magnitude dos distritos seja maior que
um 81 . A representação majoritária, combinada à magnitude do distrito maior que um,
aproxima-se da representação proporcional (NICOLAU, 2008) e essa pode ser vista como
uma alternativa a ser considerada caso a opção pelo voto distrital seja incontornável82. Se esse
for o caminho escolhido pelos partidos, a disputa deverá se concentrar no tamanho e no
desenho dos distritos, dimensões que podem afetar diretamente a representação feminina. Por
fim, a adoção do voto distrital pode levar a uma redução do número de partidos e à
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racionalização da disputa eleitoral (COX, 1997), dois resultados recorrentemente apontados
como desejáveis no que tange à reforma política.
O tipo de lista, já mencionado, é também uma dimensão fundamental para a
representação feminina. A maioria dos países que foram bem-sucedidos na ampliação do
percentual de mulheres eleitas adota listas fechadas83, combinadas com um ordenamento
dos/as candidatos/as que obedece a algum critério de gênero, garantindo a alternância entre
homens e mulheres, o que impede que as mulheres sejam relegadas às últimas posições na
lista, diminuindo suas chances reais de serem eleitas. A lista fechada é importante porque
elimina a competição entre candidatos e candidatas de um mesmo partido, fortalecendo o
vínculo entre eleitorado e partidos políticos, e também os próprios partidos, minimizando as
chances de existência das famosas “legendas de aluguel”. Entretanto, essa opção coloca
novamente as organizações partidárias em evidência e o processo de seleção de
candidatos/candidatas passa a ser crucial: candidatos e candidatas (e suas posições na lista
eleitoral) serão indicados/as pelas lideranças partidárias ou o processo de seleção será baseado
em prévias ou convenções partidárias? Percebe-se, pois, que o grau de democracia interna dos
partidos passa a ser um elemento-chave para garantir a inclusão de minorias. Ademais, a
alternância também tem implicações no tocante ao percentual de candidatos e candidatas: se,
por exemplo, a alternância for de um candidato para uma candidata, o percentual mínimo de
vagas para cada sexo para a ser 50%, o que significa paridade entre homens e mulheres e
quase eliminação da sobre-representação feminina nas listas eleitorais.
O financiamento de campanha também é importante, principalmente se se considera
que o sucesso eleitoral está diretamente relacionado ao investimento na campanha, relação
que se acentua em um contexto de financiamento privado, como o caso brasileiro. O
financiamento público é apontado como uma boa estratégia não apenas para reduzir a
desigualdade entre candidatos/candidatas, mas também para garantir maior transparência ao
processo eleitoral. Seja combinado com o financiamento privado ou exclusivo, a modalidade
pública de financiamento pode ser interessante para a inclusão de mulheres, desde que a
equidade de gênero seja tomada como princípio orientador da distribuição de recursos.
Sacchet e Speck (2010) também mencionam iniciativas como a arrecadação de recursos
voltados ao financiamento de campanhas de mulheres por organizações feministas, como
ocorre nos Estados Unidos da América, como estratégias possíveis.
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Há ainda a proposta de que a reserva de vagas na lista eleitoral seja transformada em
reserva de vagas no Parlamento, ou seja, a obrigatoriedade de que haja pelo menos 30% de
candidatas seria revertida na ocupação compulsória de pelo menos 30% das cadeiras por
mulheres. Sem dúvida, a reserva de assentos é uma medida extremamente efetiva de inclusão
de mulheres e é adotada em 22 países, com especial destaque para o continente africano84.
Entretanto, essas experiências nos remetem mais uma vez ao processo de seleção de
candidatas à ocupação das cadeiras reservadas: esse seria definido pelas lideranças partidárias
ou por eleições indiretas, como ocorre no Paquistão 85 ? Ou o crivo eleitoral seria
imprescindível? Acreditamos que a última opção é desejável, uma vez que garante o
accountability eleitoral ao fortalecer o vínculo entre representantes e representados/as. A
reserva de assentos também reforça a necessidade dos partidos formarem lideranças
femininas, tornando-a uma estratégia fundamental para que o partido ocupe todas as vagas
conquistadas no pleito eleitoral.
No entanto, uma ressalva: a reserva de vagas, seja na lista eleitoral, seja nos assentos
no Legislativo, só é efetiva se forem compulsórias e se preverem punições aos partidos que as
descumprirem, como a invalidação de toda a lista no caso do descumprimento do percentual
mínimo para cada sexo ou a perda de vagas, no caso do não cumprimento do percentual
mínimo previsto pela reserva de assentos. Caso contrário, tais medidas serão cumpridas ao
sabor das lideranças partidárias, em sua maioria do sexo masculino, o que, como nos mostra o
caso brasileiro, tem efeitos deletérios para a inclusão de mulheres nos espaços de poder86.
Outras ações importantes, além do aumento do percentual de mulheres eleitas, dizem
respeito à organização do poder legislativo. Alguns países da América Latina, como Bolívia e
Equador, já adotam linguagem inclusiva nos regulamentos das casas legislativas, com o
objetivo de combater a linguagem sexista e garantir a representação das mulheres nas normas
internas à organização. Ressaltamos que essa é uma ação extremamente importante,
principalmente se pensarmos que a política ainda é pensada como uma esfera masculina e que
a linguagem, como parte constitutiva da cultura, é uma arena relevante para se construir a
igualdade de gênero. Outras ações, como a garantia de paridade em posições de poder, como
Mesas Diretoras e presidências de Comissões Legislativas, são centrais para garantir que as
mulheres eleitas possam de fato influenciar o processo decisório. No caso do Brasil essas
estratégias são urgentes, uma vez que, desde 1989, nenhuma mulher ocupou a presidência da
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Mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado e as parlamentares ainda são raramente
nomeadas para comissões de destaque, como a Comissão de Constituição Justiça e Cidadania
e eleitas para presidências de comissões87.
A diversidade de opções apresentadas aqui indica que há várias estratégias e
mecanismos que podem efetivar inclusão de mulheres no sistema político brasileiro.
Diferentes configurações institucionais têm sido adotadas em outros países, o que indica que,
longe de haver um caminho único para a equidade de gênero, esse princípio deve permear o
debate sobre diferentes arranjos institucionais no contexto da reforma política. Ademais, a
ênfase dada à dimensão institucional da política indica que é importante conjugar esforços
que garantam a inclusão de mulheres em todas os espaços democráticos, especialmente
porque a democracia representativa ainda é um campo predominantemente masculino. Nesse
sentido, é preciso conjugar participação e representação e superar a noção de que a
representação política é necessariamente marcada pela corrupção, desigualdade e assimetria e,
portanto, pode ser relegada a “segundo plano”.
À guisa de conclusão, retomamos uma ideia já apontada no início deste capítulo: não
há instituições ideais, ao contrário, elas devem ser avaliadas segundo princípios normativos.
Contestações e demandas por transformação surgem quando as instituições se mostram
insuficientes à concretização de referidos princípios. O sistema político brasileiro se mostrou,
até o momento, inadequado à efetivação da equidade de gênero. Nesse sentido, a
representação substantiva das mulheres, que inclui “não apenas o quanto mulheres
representantes 'agem em favor' das mulheres mas também o envolvimento de mulheres e
questões que as concernem no processo de elaboração de políticas públicas” (WAYLEN
2008, p. 519) é ainda uma aspiração. Entretanto, a constituinte popular para a reforma política
se apresenta como um momento crucial para que esse princípio se efetive e possa orientar
grandes transformações em nossa vida política.
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RECALL, DEMOCRACIA DIRETA E ESTABILIDADE
INSTITUCIONAL88
José Ribas Vieira89
Raphael Ramos Monteiro de Souza90

1. Considerações iniciais
A irrupção de manifestações populares surpreendeu o país em 2013, consagrando
movimento sem precedente na história da redemocratização brasileira. Assim como ocorrera
em diversos outros locais do mundo − da Tunísia à Espanha, passando pelos Estados Unidos
e Turquia − os protestos foram marcados por uma estrutura informal-horizontal e por
contemplar uma pauta difusa de reivindicações91.
No Brasil, entre outras demandas como melhorias na saúde, educação e segurança,
pode-se afirmar que a ocupação do espaço central das cidades, que contou com amplo apoio
dos cidadãos, esteve intimamente ligada ao descontentamento generalizado com a condução
do múnus público. Em outras palavras, com a denominada crise de representatividade,
sintetizada pela ruptura de confiança na relação dos eleitores com candidatos e partidos
eleitos.
Em reação à efervescência das mobilizações, foram resgatados diversos temas de
reforma político-normativa, tais como financiamento de campanhas; fim do voto secreto nas
votações do Congresso; extinção da suplência de senador; o sistema eleitoral e; coligações
partidárias. Tópicos que oscilaram no debate entre a (des)necessidade de convocação de uma
assembleia constituinte exclusiva até um plebiscito ou mesmo referendo. Nenhum deles
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levados a termo, até o momento, no âmbito do conjunto de medidas legislativas de “resposta
às ruas”92.
Há um tema relevante que pouco foi ventilado nesse processo, exceto por uma
sugestão formulada pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, Min. Joaquim Barbosa.
Quase despercebida em meio à profusão de acontecimentos, a mais alta autoridade do
judiciário defendeu a introdução da revogação de mandatos (recall)93. Conquanto ainda não
tenha encontrado a devida ressonância nos meios políticos e sociais, trata-se de instituto que
merece ser examinado, sob o ângulo jurídico-constitucional. Este, pois, o objeto do presente
trabalho.
Para tanto, adota-se a perspectiva teórica institucional, notadamente, no viés de seus
efeitos sistêmicos, tais como desenvolvidos por Adrian Vermeule. Do mesmo autor, trabalhase com a concepção de aperfeiçoamentos pontuais no desenho democrático, com vistas à
promoção de valores como a responsabilidade, a transparência e a deliberação.
No que tange à estruturação, de início, propõe-se a abordagem das funções e riscos do
mecanismo ante o quadro da denominada crise de representação. Em seguida, avaliam-se os
parâmetros do instrumento de participação, de modo a se evitar a produção de consequências
indesejadas, a exemplo da instabilidade e da imobilização das instituições. Nesse

quadro,

recorre-se ao método comparativo, a partir dos paradigmas de voto de destituição contidos na
Constituição da Califórnia – emblemática, tanto pela longa existência (1911) como pelo
recente acionamento (2004) – e, sob critério temporal, no novo constitucionalismo latinoamericano, ilustrado pelas Cartas da Colômbia (1991), Venezuela (1999), Equador (2008) e
Bolívia (2009).
Chega-se, finalmente, ao cotejo das iniciativas acerca da matéria no Congresso
Nacional pós Lei Maior de 1998, mediante reflexões quanto às peculiaridades do caso
brasileiro, analisando-se o conteúdo daquelas propostas de emenda constitucional (PECs), à
luz da prevenção de efeitos sistêmicos indesejados.
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2 Crise representativa e ampliação da participação popular
Estudar a ampliação dos canais de participação direta nas democracias
contemporâneas demanda, primeiramente, pontuar o debate relativo a aspectos da
denominada crise de representação. Vale dizer, do fenômeno marcado pelo distanciamento
entre eleitores representados e candidatos e partidos eleitos, aliado à concentração de poder
(AIETA, 2006, p. 9 e 117). Caracterizado, igualmente, pela prevalência de uma política de
composições sobre aspectos ideológicos (SARTORI, 2003, p. 104-105). Tal desgaste revelase, ainda, pela indiferença dos mandatários frente a temas centrais para a população, ausência
de compromissos e coerências programáticas, sucessivos episódios de desvios, entre outros.
Panorama que tem como consequência um quadro de frustração indiscriminada com a
classe política, não raro, a de pior avaliação nas sondagens de opinião acerca da confiança nas
instituições. Não se trata de um problema exclusivamente brasileiro, à medida que as
turbulências que promovem a fragilização do liame político também ocorrem em outros
países, ao somarem-se a incapacidade de atendimento das expectativas dos cidadãos, a erosão
de credibilidade e os casos de corrupção (CHEVALLIER, 2009, p. 189-191).
Dessa maneira, na linha desenvolvida por Bonavides (2009, p. 64-66), a via segura a
fim de estancar a crise e iniciar a regeneração do modelo de representação consiste em
incrementar a legitimidade do povo, de onde todo o poder emana, mediante a democracia
participativa. Qualquer projeto de reforma política deve, portanto, conceder “parcela nova ou
adicional de competência participativa no desempenho direto da soberania”.
No que se refere aos instrumentos de soberania para além do sufrágio direto –
plebiscito, referendo e iniciativa popular –, pode-se afirmar que, até o momento, a ativação
do que previsto art. 14 da Constituição Federal de 1988 é bastante tímida94. A propósito, a
regulamentação feita pela Lei nº 9.709/1998 exige um quórum elevado para convocação de
consultas. Ao requerer o mínio de um terço de membros das Casas do Congresso, chega a ser
similar a uma proposta de emenda à Constituição, espécie de maior rigidez do processo
normativo brasileiro.
Noutro giro, tradicionalmente, a ideia de responsabilidade é ínsita ao regime
republicano. De modo que aqueles que desempenham funções eletivas devem, em
94
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contrapartida ao poder investido, submeter-se a permanente controle, seja na esfera políticoadministrativa, civil, eleitoral e penal (ATALIBA, 2007, p. 66-67). Em tempos mais recentes,
some-se a isso o aprofundamento da dimensão de fiscalização e de prestação de contas
presentes no conceito de accountability, de origem estadunidense, tido como meta estruturalinstitucional a ser perseguida por governos democráticos (FEREJOHN, 1999, p. 131-132).
Pois bem, em uma primeira leitura, o recall parece agregar essas duas noções centrais:
participação e responsabilidade. Nesse prisma, a possibilidade de revogação popular de
mandatos é tratada, por vezes, como o “suprassumo da democracia”95. A par das diversas
virtudes do mecanismo, contudo, é preciso não perder de vista que sua mera previsão é capaz
de ensejar um fator de instabilidade institucional, como efeito sistêmico, caso inexistam
cláusulas de contenção, alvo do tópico a seguir.

3 Funções e riscos do Recall
A fim de analisar os aspectos favoráveis e vulneráveis do tema sob o ponto de vista de
teoria institucional, nos moldes propostos, é preciso assentar um dos elementos centrais dessa
concepção, notadamente, a indispensável consideração dos efeitos sistêmicos96. Em suma,
toda ação ou tomada de decisão por parte dos atores institucionais deve avaliar a produção de
custos ou consequências indesejadas, com vistas a minorar os respectivos riscos.
Conforme aponta Vermeule (2011, p. 50-51), tais efeitos não devem ser
negligenciados também em vista das múltiplas interações entre as variáveis jurídicas e
políticas, das quais podem emergir propriedades globais diversas daquelas caso isoladamente
consideradas.

Em

outras

palavras,

determinada

regra

pode

ser

avaliada

como

democraticamente ideal, fora do conjunto de aplicação ou sem tomar em contar os demais
elementos que a condicionam; entretanto, ante os resultados práticos, deve sofrer limitações a
fim de se chegar a ponto ótimo. Daí porque aqui se entende que deve haver uma calibragem
na instauração de meios de participação direta, especificamente, no uso do voto revocatório.
Adotada esta premissa, em primeiro plano, são enfocados os aspectos tidos como
positivos do instrumento. Considera-se que a revogação de mandatos funciona como válvula
95

Conforme manifestação do Sen. Pedro Simon (PMDB/RS). Recall, o direito do cidadão revogar mandatos. 25 set. 2009.
Disponível em <http://www.senado.gov.br/senadores/Senador/psimon/noticias1.asp?noticia=4751>. Acesso em 11 jan. 2014.
96
O outro elemento chave para essa abordagem é o da capacidade institucional, vale dizer, o conjunto de atributos e variáveis
que habilitam determinado órgão a bem desempenhar uma função, viés que não será objeto do estudo (VERMEULE;
SUNSTEIN, 2003. p. 888 e 933).

de escape para momentos críticos de tensão democrática. É dizer, em lugar de uma ruptura
extrema, o sistema ofereceria a oportunidade de retirada dos agentes políticos que se
revelassem em flagrante descompasso com a vontade dos eleitores. Diferentemente de outros
mecanismos de feição acentuadamente jurídica, como o impeachment que geralmente reclama
pressupostos próprios, o procedimento possui caráter marcadamente político, configurando
alternativa de mais simples acionamento (AIETA, 2002, p. 165; CRONIN, 1999, p. 135).
A incorporação do mecanismo revocatório se ajusta, por conseguinte, à ideia
desenvolvida por Vermeule (2007, p. 7) no sentido da introdução de aperfeiçoamentos
pontuais no desenho democrático, mediante novos arranjos com vistas à promoção de valores
como a responsabilidade, a transparência e a deliberação. Como mencionado, o mesmo
possibilita um estímulo à participação e ao monitoramento mais estreito das atividades dos
representados, cientes estes da necessidade de se lançar luzes sobre sua atuação,
aproximando-a da observação e da crítica dos titulares do poder.
Evita-se, ainda, que o eleitorado permaneça obrigado a ser governado até o final do
mandato por indivíduo de performance representativa apartada de aceitabilidade mínima. De
igual forma, impulsiona padrões de comportamento ético-político que observem, de fato, os
critérios admitidos pelo eleitorado, em constante alerta face a circunstância de possível
remoção do eleito (COLEMAN, 2013, p. 7).
No argumento delineado por Urbinati (2006. p. 192, 208-209), o recall consiste em
uma das expressões do “poder negativo” do povo soberano, que lhe “permite investigar,
julgar, influenciar e reprovar seus legisladores”. De maneira que, “sensatamente regulado”,
possui potencial para cumprir a finalidade de “deter, refrear ou mudar um dado curso de ação
tomado pelos representantes eleitos” , habilitando-se solução caso verificada seleção errônea.
Além disso, permite a expansão de um controle contínuo por parte dos cidadãos, na
medida em que os dota de um poder que não requer a espera do pleito seguinte para exercício.
Nesse contexto, o recall é visto como um “remédio para os defeitos da democracia
representativa” (CRONIN, 1999, p. 133). Como todo antídoto, porém, sua dosagem deve ser
ministrada com prudência. Dessa maneira, aponta-se a existência de sérios riscos associados
ao uso indiscriminado da medida. As ressalvas variam desde a independência no exercício do
mandato até os abusos na deflagração por parte de grupos de oposição, passando pelos
próprios custos do procedimento.
Em relação ao livre desempenho da representação, alega-se que os governantes
ficariam receosos em adotar ações necessárias, porém impopulares, tornando-se escravos da

emoção popular do curto prazo (CRONIN, 1999, p. 129). Esse desencorajamento poderia
conduzir a medidas meramente populistas, ainda que desastrosas do ponto de vista fiscal, por
exemplo.
Uma segunda preocupação seria a de saber se a possibilidade de revogação resgataria
nuances próprias de mandatos imperativos − na forma rejeitada pela Assembleia Constituinte
Francesa de 179197. Tal espécie eletiva caracteriza-se por contornos quase contratuais, no qual
o mandatário torna-se um autômato cumpridor de ordens, reduzido a margens mínimas de
atuação. Era o que ilustrava o Anteprojeto de Constituição Brasileira de autoria do jurista
Fábio Konder Comparato (1987, p. 21 e 105), no qual se defendia a introdução do modelo de
subordinação, mediante compromissos que deveriam ser formalmente aceitos por ocasião do
registro das candidaturas98. O autor defendia que, na realidade, os interesses de grupos
específicos já estavam albergados de maneira oficiosa. Daí porque seria preferível que tais
vínculos parlamentares fossem colocados às claras99. Radical, o dispositivo previa, inclusive,
sanções criminais em caso de admissão de voto em descompasso com o programa prometido.
Por sua vez, o mandato representativo é livre de qualquer sujeição e exercido no
interesse da generalidade − ao menos em tese, uma vez que, como se sabe, há uma intensa
atuação das denominadas bancadas, a congregar posições de segmentos específicos, como
corporativos ou religiosos, entre outros. Ainda assim, embora não vinculado expressamente a
determinadas visões, o eleito não deixa de se revestir de um grau de fidúcia na relação com o
eleitorado, mediante condutas mínimas de probidade e eficiência, sob pena da falta de sintonia
típica da crise de representatividade. Daí porque reputa-se que a destituição é compatível com
o modelo de representação, infenso a instruções (URBINATI, 2006. p. 192, 208-209). Além
disso, eventual revocatória deve demandar uma chancela de alto percentual dos cidadãos,
justamente para obtemperar interesses de grupos contrastantes, sem asfixia das minorias.
Sabe-se, a propósito, que a finalidade das regras submajoritárias relativas a quórum de
votação é viabilizar às correntes minoritárias a ativação de procedimentos que conduzam à
fiscalização do exercício de poder pela maioria governante, conferindo-se oportunidade de
agenda entre os grupos políticos (VERMEULE, 2007, p. 89-91). Não obstante, na hipótese do
recall, tal arranjo numérico deve tomar a cautela de não banalizar a possibilidade de sua
97
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utilização, sob pena de retirar o caráter extraordinário do instituto. Dito de outra maneira, pela
magnitude democrática do processo, pela perturbação à continuidade dos mandatos −
sobretudo do Poder Executivo −, pela intensidade de esforços de todos interessados, próxima
à paralisia institucional, não é recomendável que se torne um instrumento corriqueiro de
oposição, terceiro turno ou mera revanche eleitoral. Portanto, a imposição de número mínimo
de assinaturas elevado é uma forma de se prevenir representantes eleitos dos efeitos
sistêmicos contidos nos excessos decorrentes das disputas partidárias (CRONIN, 1999, p.
135).
Outra variável que não pode ser desprezada diz respeito ao custo de articulação da
justiça eleitoral para convocação dos eleitores em eventual consulta (COLEMAN, 2013, p. 7).
A título de ilustração, em âmbito nacional, estimou-se que ser necessário mobilizar R$ 500
milhões para realização de votação nos moldes plebiscitários100. Razão pela qual não é
conveniente realizar uma revogação próximo ao término do mandato, quando já se avizinham
novas eleições, havendo a previsão de um período vedado em boa parte das normatizações.
Examinados os principais aspectos dos defensores e dos reticentes à introdução do
mecanismo, passa-se, na seção seguinte, ao estudo das variáveis normativas do recall em
alguns dos sistemas mais emblemáticos que o instituíram, seja pelo critério da proximidade
temporal e geográfica, seja pelo fator relativo à efetiva utilização.

4 Parâmetros normativos ante efeitos sistêmicos: da Califórnia ao novo
constitucionalismo latino-americano
Conhecer as experiências legislativas daqueles ordenamentos que optaram por
oferecer o instrumento revocatório de mandatos, contemplando respostas à frustração dos
eleitores, é caminho natural para segura reflexão. Vale lembrar que uma teoria democrática da
representação deve ser capaz de dar conta dos eventos de continuidade, mas também dos de
crise, como sucede em momentos de quebra de confiança (URBINATI, 2006, p. 209).
Atualmente, há notícia de mais de dezenove estados e cem municipalidades estadunidenses
que o adotam, em alguma medida, além de cantões suíços e, desde 2009, também as Filipinas.
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Consta que, nos últimos anos, o debate chegou a ser travado inclusive no parlamento
britânico, com apoio dos principais partidos (COLEMAN, 2013, p. 11).
Para fins de pesquisa, optou-se por um recorte inicial que ilustrasse cinco regramentos
constitucionais distintos. Assim, será perquirida a Constituição do Estado da Califórnia −
EUA, representativa não apenas pela longa existência (1911) como pelo recente acionamento
(2004), em eleição que culminou com a ascensão do ex-ator Arnold Schwarzenegger.
De igual forma, muitas vezes ignorada pelos brasileiros, a experiência constitucional
recente dos vizinhos latino-americanos apresenta normatizações interessantes em tema de
revogação de mandato eletivo. Com efeito, a nova estruturação político-jurídica desses países
decorre de movimentos emancipatórios, caracterizados por “uma radicalização democrática
sem precedentes” (OLIVEIRA; GOMES, 2011. p. 334). Nesse cenário, o instituto de
participação encontra-se previsto nas Cartas da Colômbia, da Venezuela (1999), do Equador
(2008) e da Bolívia (2009).
Na primeira e na última, respectivamente, há necessidade de motivação do pedido,
seja pela insatisfação geral da população ou descumprimento do programa de governo, seja
pela prática de faltas gravíssimas. Nas demais não é exigida. O quórum para convocação varia
de 10% dos eleitores no Equador a 40% dos votos válidos na Colômbia, a de tratamento mais
rígido. Muito embora seja reconhecido aos partidos de oposição um relevante papel na
fiscalização das democracias contemporâneas 101 , entende-se que um quórum elevado
neutraliza eventual aspecto puramente político-partidário incida sobre a revogação de
mandatos.
Comum a todos os latino-americanos em tela, figura a cláusula de vedação temporal
para realização de recall. Como visto, este elemento é dotado de extrema relevância para fins
de mitigação dos efeitos sistêmicos do acionamento indiscriminado do mecanismo, tanto à luz
da estabilidade política como dos respectivos custos materiais. Algo que não é previsto no
estado da Califórnia. Portanto, antes do primeiro ano de mandato, ou mesmo da primeira
metade (Venezuela e Bolívia), assim como no último ano (Equador e Bolívia), não é
permitido deflagrar-se o procedimento revocatório. O mesmo raciocínio é válido para o
número de processos revocatórios permitidos, em regra, apenas uma oportunidade por
mandato. Na Califórnia, contudo, basta que haja transcorrido um intervalo de seis meses
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desde a última petição. Uma vez mais, nota-se a preocupação de as Constituições mais
recentes na fixação de balizas limitadoras ao mecanismo.
É preciso ter em mente, reafirme-se, que a conclusão dos mandatos no termo previsto
deve ser a regra geral, o comum, o comportamento padrão. Há quem sustente até a existência
de um direito fundamental dos governantes à regular observância calendário eleitoral, de
maneira que o direito ao voto e à participação popular direta deveriam ser por ele
condicionados (AMAR, 2004, p. 950-951). Percepção correta, desde que não tomada em
caráter absoluto. Excepcionalmente, dentro de certos limites, o recall é capaz de ameaçar
romper essa zona de segurança dos eleitos e promover os benefícios democráticos que
promete. Visto os mencionados parâmetros, a seguir, chega-se ao estado da arte legislativa no
Brasil.

5 O caso brasileiro: insuficiência das propostas no Congresso Nacional
O presente tópico cuidará do exame das propostas de emenda constitucional (PECs) já
apresentadas no Congresso Nacional acerca da matéria em questão. De plano, é de se salientar
que não são numerosas, decorridos 25 anos desde a promulgação da Constituição Federal de
1988. A rigor, foram identificadas apenas quatro, de acordo com pesquisa realizada na seção
de acompanhamento legislativo disponível nos sítios da Câmara e do Senado Federal102.
São elas, em ordem cronológica, i) PEC nº 80/2003 (Sen. Antônio Carlos Valadares −
PSB/SE), ii) PEC nº 82/2003 (Sen. Jefferson Peres − PDT/AM) e; iii) PEC nº 73/2005 (Sen.
Eduardo Suplicy − PT/SP), iniciadas no Câmara Alta, além da iv) PEC nº 477/2010 (Dep.
Rodrigo Rollemberg − PPS/DF), cuja iniciativa ocorreu na Câmara dos Representantes do
Povo. Somente a primeira e a terceira estão com tramitação ativa, pendentes da análise pela
Comissão de Constituição e Justiça do Senado. As outras duas foram arquivadas por ocasião
do término da respectiva legislatura103, fato que não lhes retira o interesse para a reflexão
teórica.
Vale registrar, a propósito, que o tema do instrumento revocatório chegou a ser
discutido na última Constituinte, sobretudo pelo trabalho do Dep. Lysâneas Maciel, entusiasta
da matéria (AIETA, 2006, p. 99). Ademais, nas primeiras constituições estaduais da
República, havia previsão de o mandato poder ser “cassado pela maioria dos eleitores”, como
102
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no Rio Grande do Sul (1891), Goiás (1891) e Santa Catarina (1892) (PORTO, 2000, p. 333335).
Chama a atenção a diversidade terminológica com que cada uma das iniciativas
recentes trata o fenômeno do recall, a saber, respectivamente: direito de revogação individual
e coletivo; plebiscito de confirmação de mandato; referendo revocatório e plebiscito
destituinte. Em comum a todas as justificativas apresentadas para a incorporação, figuram
tanto a ideia de aprimoramento da democracia brasileira como a referência à previsão do
instituto em unidades estadunidenses e nas novas constituições latino-americanas.
No aspecto topográfico, à exceção da PEC nº 82/2003, as demais gravitam em torno
da redação ou acréscimo ao art. 14 da Constituição (soberania popular). A proposição do Sen.
Jefferson Peres, por outro lado, trabalha diretamente com os dispositivos dos cargos
majoritários: art. 28 (Governadores), art. 29 (Prefeitos); art. 55 (Senadores) e 82 (Presidente
da República). Em relação aos cargos revogáveis, também a PEC nº 477/2010 os circunscreve
aos eleitos pelo sistema majoritário, muito embora não inclua o de Presidente da República.
Se a exceção do Chefe do Executivo parece não encontrar discrímen justificado, a exclusão
dos eleitos pelo regime proporcional parece adequada, dada as particularidades desse sistema.
Marcado pela distribuição de vagas a partir de fórmulas como a do quociente eleitoral
e partidário, bem como pelo voto de legenda, o atual modelo para deputados e vereadores nem
sempre contempla os candidatos mais votados, particularidade que o torna pouco compatível
com a lógica inerente à revogação de mandatos. Haveria, portanto, a ameaça de grupos
dominantes provocarem o recall pela mobilização da maioria, alijando-se representantes de
posições políticas e sociais minoritárias. Não por outra razão, alguns constituintes originários
concluíram pela sua incompatibilidade, considerando não ser possível “aferir a vontade
proporcional do eleitorado”104.
Realidade esta que acarreta duas angulações adicionais. Uma, o desequilíbrio em
termos pragmáticos, pois dificilmente seria aprovada emenda que introduzisse a revogação no
legislativo para o Senado, sem replicá-la na Câmara dos Deputados, Assembléias Legislativas
e Câmara Municipais. Não se pode olvidar, no ponto, a variável da auto-preservação, um dos
maiores óbices a qualquer reforma política, presente no “desinteresse pela mudança por parte
daqueles que exercem o mandato popular e são incumbidos de votá-la” e que “temem mudar o
sistema, o processo pelo qual se elegeram (e pretendem e pensam se reeleger-se!), para outro,
cujas consequências ignoram, e temem a derrota” (CORRÊA, 1996, p. 109). Outra, correlata,
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no sentido da necessária modificação do sistema proporcional, como pela adoção do voto por
distritos menores que, em tese, permitiriam maior proximidade e identificação com o eleitor.
Razão pela qual, em um primeiro momento, as propostas que adotassem o recall apenas para
os chefes do Executivo não demandariam outras inovações na configuração político-eleitoral.
De outro viés, ainda no que diz respeito aos deputados, a PEC nº 80/2003 e a PEC nº
73/2005 chegam ao extremo, prevendo a possibilidade de dissolução popular da Câmara
Baixa − não obstante reconheçam que a figura transplantada é própria dos regimes
parlamentares e, ainda assim, típica pelo Chefe do Poder Executivo.
Em relação ao quórum, a par da PEC nº 80/2003 não detalhá-lo, as outras três
propostas fixam uma quantidade relativamente baixa para convocação, de até 10% dos
eleitores. Ainda que se sustente a dificuldade de coleta e de conferência de assinaturas dos
interessados, não se pode perder de mira processo de avanço tecnológico da certificação
digital e infraestrutura de chaves públicas. Sua futura adoção pode facilitar sobremaneira os
instrumentos de participação popular 105 . Por óbvio, as potencialidades da denominada
democracia eletrônica ou 2.0 ainda pressupõem um movimento de inclusão digital cuja
disponibilização de todas as ferramentas resta incompleta (DALMAU, 2013, p. 322-324).
Uma vez que se progrida nesse estágio, a exigência de percentual mínimo elevado seria
compatível com a ideia de utilização excepcional do mecanismo, evitando-se seu manejo de
forma indesejada.
No que concerne ao período temporalmente vedado, as PECs nº 80/2003 e 447/2010
nem a mencionam; a PEC nº 73/2005 bloqueia o ano inicial mas não o de término e; a PEC nº
82/2003 apenas uma autoriza a revogação na metade do período do cargo. Pelos motivos
mencionados, é recomendável que os mandatos sejam imunizados ao começo e final. De
início, pois se garante a tomada de decisões no exercício do mandato, articulação e produção
de resultados. Na conclusão dos meses derradeiros, em virtude dos custos associados ao
procedimento e à proximidade das eleições seguintes. Soaria contraproducente uma revogação
para eventual substituto ser chamado a completar mandato tão curto.
Apenas a PEC nº 447/2010 estabelece um rol de quatro condutas aptas a suscitar o
instrumento:

improbidade

administrativa;

malversação

e

desvio

de

recursos;

incompatibilidade com exercício responsável, ético e transparente da função e; contrariedade
aos princípios constitucionais republicanos. No ponto, entende-se que a melhor
105
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operacionalização do mecanismo prescinde da indicação de motivos específicos. A uma, pelo
caráter aberto e de difícil tipificação, a depender do caso concreto. A duas, pelo manifesto
risco de judicialização, tendo em vista tanto a atuação do Supremo Tribunal Federal na fase
de admissibilidade como as eventuais impugnações para verificar a hipótese de incidência.
Em tudo contrários à celeridade que o procedimento do recall deve oferecer.
No tocante à previsão de eleições simultâneas ou sucessivas, somente a PEC nº
82/2003 as contempla. Ao permitir a assunção do vice ou do suplente, conforme o caso, as
demais propostas pecam no aspecto de mobilização extrema que a destituição implica. Isto é,
os eleitores que almejem a saída de um representado, decerto, não se coadunariam com a
permanência de indivíduos do mesmo grupo político do revogado. Daí porque se advoga a
realização de nova escolha em curto prazo, como medida preventiva a uma “conspiração de
suplentes” − uma das justificativas para a rejeição do instituto na Assembleia Constituinte106.
De toda sorte, constata-se que as PECs acima padecem de uma ou mais insuficiências
nas categorias apontadas. Isto é, não observam inteiramente cinco fatores centrais tendentes a
minorar ou ampliar os efeitos sistêmicos indesejados da revogação de mandatos, os quais são
correlatos: ao quórum de convocação; à cláusula de vedação temporal; aos cargos abarcados;
à realização de pleito simultâneo ou sucessivo e; à exigência de motivação.

Considerações finais
O trabalho buscou examinar em que medida eventual aprovação de proposta de
emenda constitucional prevendo a revogação de mandatos eletivos deve ser acompanhada de
limitações temporais, materiais e procedimentais de utilização. Após repassar os argumentos
favoráveis e contrários ao mecanismo, sob a ótica institucional dos efeitos sistêmicos,
recorreu aos paradigmas normativos latino-americano e californiano para, em seguida,
concluir pela insuficiência das propostas de emenda constitucional brasileiras.
Na forma aqui desenvolvida, tem-se como precisa a observação no sentido de que “há
um déficit de democracia participativa que precisa ser resolvido. Só votar e esperar quatro
anos não resolve mais. Uma reforma política que se concentre em ferramentas de participação
popular pode ser a saída” (SAKAMOTO, 2013, p. 100). Como ressaltam Urbinati e Manin
(apud LANDEMOR, 2013) toda forma de manifestação popular − inclusive, no limite, os
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protestos mais extremados − pode configurar uma via para ilustrar posições que não estão
sendo ouvidas nos canais formais. Nessa linha, a participação atua como um controle do
funcionamento do sistema representativo, além de poderoso incentivo para o encaminhamento
de problemas.
O Brasil vivenciou uma profusão de mensagens de indignação externadas pelos
verdadeiros titulares do poder soberano, nas ruas e redes, nos últimos meses, a funcionar
como força revigorante e termômetro da relação democrático-representativa (URBINATI,
2006, p. 210). Talvez seja a oportunidade de refletir sobre uma resposta constitucional ousada
como a introdução do instrumento revocatório. Desde que, como visto, mediante rigorosa
cautela de se observar as salvaguardas aqui enfatizadas, de cunho temporal, material e
procedimental. Do contrário, a pretexto de servir de solução democrática para situações
limites, o recall poderia produzir mais problemas, transformando-se em indutor de retaliações
eleitorais, instabilidades e desperdício de recursos.
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CRISE DE REPRESENTAÇÃO E REFORMA POLÍTICA: ASPECTOS
INTRODUTÓRIOS AO DEBATE
Daniel Araújo Valença107
Rayane Cristina de Andrade Gomes108
Ronaldo Moreira Maia Júnior109

Introdução
As Jornadas de Junho 110 e a posterior proposta do Governo Federal de uma
constituinte exclusiva restrita à reforma política impulsionaram o debate sobre o teor da
democracia em nosso país. Havia, na realidade, inúmeras ações nesse campo: a articulação
dos movimentos sociais ao redor da Plataforma pela Reforma do Sistema Político111; a
proposta de Projeto de Lei da OAB para regulamentação do Art.14 da Constituição Federal e
ampliação da participação popular112, e diversos projetos de lei no Congresso Nacional.
Mesmo com amplas tentativas, todavia, persiste determinado senso comum113 ao redor do
tema: impera uma visão da política atrelada à corrupção, sendo esta “fruto de ações
subjetivas” típicas dos sujeitos que ocupam “esses espaços”. Faz-se necessário, portanto, uma
crítica114 à democracia para, daí, ser possível disputar os sentidos das principais propostas ao
redor da reforma política: o financiamento público de campanha e a ampliação da participação
popular. Nesse contexto, o presente trabalho busca realizar uma análise da democracia
representativo-liberal, constituindo uma crítica a seus fundamentos a partir de uma realidade
de crise de representatividade na qual estamos inseridos e, assim, demonstrar a importância do
107
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financiamento público para campanhas eleitorais e da participação popular, dois dos
elementos centrais da reforma política, na discussão sobre democracia.

1.

Democracia e representatividade: de seu sentido etimológico a regras

procedimentais
O conceito de democracia, assim como o de cidadania (ABREU, 2000), tem se
alterado ao longo dos séculos, revelando conteúdos diversos. O que se entende por
democracia hoje, em regra, é a submissão a procedimentos formais periódicos de escolha de
representantes, de acordo com as normas impostas dentro do Estado Democrático de Direito.
Na Idade do Bronze, na Grécia, “kratos” e “demos”, destarte a existência de escravos e
a exclusão de mulheres e metecos, consubstanciavam uma democracia que significava uma
ampla participação cidadã. A muralha da distinção em função do conhecimento técnico ou da
situação de classe, tão presente nas últimas décadas, não vigorava, e artesãos e camponeses
decidiam no âmbito da ágora, mediante a isegoria, as questões relativas a polis.
A isegoria, ou seja, o direito de todos os cidadãos a se expor e defender suas ideias
perante a coletividade, estava vinculada à prática deliberativa mediante assembleia – no
espaço da ágora. Não existia, pois, o instituto da representação como hoje o conhecemos. O
poder de decisão, assim, perpassava a esfera pública. Importa destacar que não se pretende
irrelevar a existência da escravidão naquele modelo societário, mas, sim, ressaltar que, ali, de
outra maneira revelava-se a relação governantes e governados115, pois, dentre os considerados
cidadãos, inexistia distinção entre governantes e produtores:
A separação da condição cívica da situação de classe nas sociedades capitalistas tem, assim,
dois lados: de um, o direito de cidadania não é determinado por posição socioeconômica – e,
neste sentido, o capitalismo coexiste com a democracia formal –, de outro, a igualdade cívica
não afeta diretamente a desigualdade de classe, e a democracia formal deixa
fundamentalmente intacta a exploração de classe. Em comparação, na democracia antiga
havia uma classe de produtores primários juridicamente livres e politicamente privilegiados, e
que eram, ao mesmo tempo, livres da necessidade de entrar no mercado para garantir o acesso
às condições de trabalho e de subsistência. Sua liberdade civil não era, como a do trabalhador
assalariado moderno, neutralizada pelas pressões econômicas do capitalismo. Como no
capitalismo, o direito de cidadania não era determinado pela condição socioeconômica, mas,
ao contrário do capitalismo, as relações entre classes eram direta e profundamente afetadas
pela condição civil (WOOD, 2003, p.173).
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A pujança da democracia grega estava, portanto, não apenas na possibilidade de uma
democracia direta em si, mas nas implicações derivadas desta prática política: os camponeses,
os artesãos, os trabalhadores em geral, também detinham poder político e o exerciam a partir
da existência de uma esfera pública. A cidadania era um produto do processo educacional
político, em que o cidadão era educando e educador, concomitantemente (NOGUEIRA,
2001).
Este modelo de democracia, que se tornou referência em termos de Idade Antiga, viuse superado durante a Idade Média. No feudalismo, houve a fusão dos poderes político e
econômico nas mãos do senhor feudal. Na sociedade dividida socialmente em estamentos, o
tipo de contato do indivíduo com os meios produtivos – naquele momento, a terra – implicava
na divisão estamental do poder político. Portanto, os servos, produtores, viam-se alijados do
poder político. Ser servo, ocupar a posição de produtor na relação de produção, correspondia à
impotência política. A própria estrutura da sociedade era fundada na diferença, no privilégio,
não na igualdade (TRINDADE, 2011).
A partir da Revolução Francesa, teve início o processo de construção de uma ordem
em que igualdade política convive com desigualdade econômica. Em seu período mais
dedicado a crítica à filosofia, sob perspectiva radical-democrática, Marx denunciou que a
superação da sociedade estamental, a emancipação política, dava-se com a “redução do
homem, por um lado, a membro da sociedade civil, a indivíduo egoísta independente; por
outro, a cidadão, a pessoa moral” (MARX, 2009, p.71).
O “homem” viu-se cindido, pois, em duas esferas; uma em que gozaria livremente de
suas individualidades – e, consequentemente, da liberdade de contratar a venda de mão-deobra e extração de mais-valia –, e outra que se constituiria na esfera pública. Seria possível,
então, a autonomia destas esferas - extremas desigualdades na esfera privada não trariam
implicações para a esfera política:
Somente a Revolução Francesa completou a transformação dos estamentos políticos em
sociais, ou seja, fez das distinções estamentais da sociedade civil simples distinções sociais,
distinções da vida privada sem qualquer significado na vida política. A separação da vida
política e da sociedade civil foi, assim, consumada (MARX, 2013, p.103).

Marx desconstruiu, em confronto com Hegel, a possibilidade aventada de o poder
político, o Estado, ser a esfera da totalidade, do universal, que estaria acima e contra os
interesses particulares:

A oposição entre Estado e sociedade civil [de acordo com Hegel] está, portanto, consolidada;
o Estado não reside na sociedade civil, mas fora dela; ele a toca apenas mediante seus
‘delegados’, a quem é confiado a ‘gestão do Estado’ no interior dessas esferas. Por meio
destes ‘delegados’ a oposição não é suprimida, mas transformada em oposição ‘legal’, ‘fixa’.
O ‘Estado’ é feito valer, como algo estranho e situado além do ser da sociedade civil, pelos
deputados deste ser contra a sociedade civil. A ‘polícia’, os ‘tribunais’, e a ‘administração’
não são deputados da própria sociedade civil, que neles e por meio deles administra o seu
próprio interesse universal, mas sim delegados do Estado para administrar o Estado contra a
sociedade civil (MARX, 2013, p.74) (grifos do autor).

O instituto da representação revelava (e ainda revela) um caráter de pretensão à
universalidade, por mais que significasse, antes de mais nada, a representação de interesses
particulares com roupagens de universais: “Hegel aduz, como razão, que os representantes
devem ser escolhidos precisamente para o exercício dos ‘assuntos universais’; mas as
corporações não são a existência dos assuntos universais (MARX, 2013, p.142).
Ao longo do século XIX, a democracia percorrerá este caminho e confundir-se-á cada
vez mais com representação. Por outro lado, sob pressão proletária, há a expansão do
sufrágio. O avanço do movimento operário e comunista, todavia, provocou uma resposta no
campo da teoria democrática, com o crescimento da vertente conservadora, consubstanciada
na teoria das elites, a defender as diferentes capacidades naturais entre as pessoas e a
impossibilidade de uma democracia realmente democrática:
Os fundadores dessa corrente, Mosca, Pareto e Michels, não escondiam sua
oposição aos movimentos democráticos e socialistas presentes na virada do
século XIX para o XX [...]. Segundo eles, sempre vai haver desigualdade na
sociedade, em especial a desigualdade política. Isto é, sempre existirá uma
minoria dirigente e uma maioria condenada a ser dirigida, o que significa
dizer que a democracia, enquanto “governo do povo”, é uma fantasia
inatingível (MIGUEL, 2002, p. 485).

Se a defesa da manutenção de instrumentos censitários ou excludentes, no entanto,
tornar-se-ia insustentável, um elemento central do elitismo persistiu mesmo após seu
enfraquecimento enquanto corrente política: o pressuposto de que a maioria é incapaz de
governar. Nesse sentido, Schumpeter partiu desta perspectiva para propor um modelo
democrático enquanto regime de competição entre elites para conquista dos votos da
população, mediante procedimento prévio, e obteve êxito na aceitação de sua construção
teórica.
Ao longo da segunda metade do século XX, com a expansão econômica do pós-guerra
e o Estado de Bem Estar Social na Europa 116, a democracia passou a ser vista como
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democracia representativa. As possibilidades de democracia em seu sentido etimológico
viram-se esvaziadas: para seus opositores, seriam inviáveis, em função da desigualdade
natural das pessoas proposta pelo elitismo, das dimensões populacionais atuais, da
“mobilização de massas” ensejar necessariamente “governos totalitários”117. Desta maneira, o
capitalismo finalmente tornou-se exitoso em promover a conciliação entre a cidadania ampla
(apesar da diluição de seu conteúdo), o regime democrático, e a desigualdade de classe.
Ocorre que, nas duas últimas décadas do século, novo cenário se descortina: a queda
da União Soviética e o refluxo da socialdemocracia e esquerdas em geral, a crise geral de
acumulação de capital, a reestruturação produtiva e a perda da centralidade do trabalho fabril
inauguram o neoliberalismo. Dialeticamente, a depreciação econômica se torna motor para
protestos e movimentos reivindicatórios A autonomia da economia frente à política, a
desproporcionalidade do poder econômico e midiático em relação ao restante da sociedade, a
estranha matemática em que mandatários veem-se desobrigados quanto aos mandantes118 e,
em geral, portam-se acima destes, passam a ser elementos colocados no tabuleiro da arena
política. Occupy Wall Street, Os Indignados, os Fóruns Sociais Mundiais, as Jornadas de
Junho de 2013 no Brasil, em cada um destes processos, assim como em outros, com maior ou
menor clareza política e solidez na plataforma de reivindicações, aparecem tais elementos.

2. A crise de representação e a proposta de reforma política
As Jornadas de Junho e a posterior disposição governamental de construção de uma
reforma política, dão pujança a articulação dos movimentos sociais que, desde 2005, vêm
discutindo propostas para uma reforma do sistema político brasileiro. Esta não estaria limitada
aos processos eleitorais, mas, sobretudo, buscaria superar o sustentáculo da democracia
liberal-representativa: a autonomia da economia frente à política, a apartação do Estado frente
à sociedade, a partir do fortalecimento da democracia direta e participativa, bem como do
financiamento público de campanhas.
regimes coloniais ou ditaduras civil-militares, que possibilitou remessas de lucros e circulação de capitais suficientes para
garantir outra realidade econômico-social nos países centrais.
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A necessidade de uma reforma política surge também como uma reação à ineficiência
das instituições vigentes em concretizarem os objetivos dispostos no Art. 3º da Constituição
Federal. Apesar de estar presente na pauta do Congresso Nacional há muitos anos, nunca
ocorreram mudanças profundas. Segundo a Plataforma da Reforma Política (2009, p. 08) “a
reforma política é um tema recorrente na vida política brasileira. Está presente na agenda dos
congressistas há vários anos, mas sempre orientada pelos interesses eleitorais e partidários”. É
o chamado casuísmo eleitoral – geralmente, alterações de curto prazo e de curta duração.
Nesse sentido, a sociedade organizada busca modificar as bases democráticas do país
de modo a deslocar o pólo do exercício do poder, centrado hoje numa minoria representativa.
Segundo a Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma Política:
[...] a reforma política está inserida em um contexto mais amplo que necessariamente diz
respeito a mudanças no próprio sistema político, na cultura política e no próprio Estado. Em
resumo, entendemos como reforma política a reforma do próprio processo de decisão,
portanto, a reforma do poder e da forma de exercê-lo.

Assim, a partir dos princípios de igualdade, diversidade, justiça, liberdade,
participação e controle social, dispostos na Plataforma da Reforma Política, os movimentos
sociais trazem ao bojo do campo de disputa política diversas propostas, das quais se destacam
aquelas que buscam o fortalecimento da participação direta pela sociedade (plebiscitos,
referendos e iniciativa popular), o fortalecimento da democracia direta (controle social) e a
reforma do sistema eleitoral (financiamento público de campanhas).
Segundo a Plataforma da Reforma Política, é condição imprescindível da democracia
brasileira, no que se refere à participação direta da sociedade:
[...] a definição de uma nova regulamentação das formas de manifestação da soberania
popular expressas na Constituição Federal (plebiscito, referendo e iniciativa popular). A atual
não só restringe a participação, como a dificulta. É necessário criar novos mecanismos de
participação direta, por exemplo, o veto popular. O aprimoramento das regras sobre plebiscito
e referendo é necessário para que a participação popular nas decisões políticas seja efetiva e
não meramente simbólica. (referência?)

Para isso, tem-se como proposta a revogação da Lei 9709/1998, que atualmente
regulamenta o art. 14 da Constituição Federal e uma nova regulamentação que contemple os
seguintes pontos:

a) A regulamentação dos mecanismos de democracia direta deve ter como eixo principal a
simplificação do processo e a garantia da sua convocação;
b) Que seja prevista a convocação obrigatória de plebiscitos, referendos e outras formas de
consultas para os principais temas nacionais;
c) Que plebiscitos e referendos possam ser convocados por iniciativa popular;
d) Precedência de votação no legislativo dos projetos de leis de iniciativa popular;
e) Direito a recorrer ao Poder Judiciário para que o Estado use os mecanismos de democracia
direta;
f) Criação de um novo instrumento de democracia direta: o veto popular (CARTILHA DA
PLATAFORMA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS PELA REFORMA POLÍTICA, 2009, p.
13-14).

Os eixos supracitados baseiam-se na valorização da participação direta como forma de
efetivar os direitos e o controle social sobre as políticas públicas. Quando se coloca a
obrigatoriedade na convocação dos plebiscitos e referendos para os temas de interesse
nacional, possibilita-se um efetivo controle sobre a política nacional e os direcionamentos dos
governantes. Faz-se necessário, como já mencionado, trazer para o centro da política os
instrumentos de exercício direto do poder pelo povo, afirmando os princípios essencialmente
democráticos de justiça, participação e controle social, defendidos pela Plataforma da
Reforma Política. Ressalte-se a defesa de que não devem ser objeto de plebiscitos, referendos
ou iniciativas populares as cláusulas pétreas definidas na Constituição de 1988 e os direitos
individuais.
Além disso, a possibilidade de convocação de instrumentos de participação direta por
meio de iniciativa popular será uma mudança muito importante, pois supre uma necessidade
em caso de não convocação por parte do poder público, nos casos mencionados acima. Nessa
hipótese, além da possibilidade de convocação, coloca-se como proposta a precedência na
votação pelo legislativo das leis de iniciativa popular, democratizando a produção legislativa e
buscando dar efetividade às propostas populares.
Além de regulamentar a participação direta de maneira mais democrática, é preciso
garantir o controle sobre esses instrumentos, possibilitando acionar o judiciário nos casos em
que o poder público se mostrar ineficiente na garantia desses instrumentos. O veto popular,
por exemplo, seria a expressão da ideia de soberania popular, de que ao povo pertence o poder
e o direito de tomar as decisões políticas que lhe afetam.
Outro eixo importante no processo de reforma política seria o aprimoramento da
democracia representativa, no que se refere ao sistema eleitoral. Neste diapasão, sobressai
como proposta central o financiamento público exclusivo de campanhas. O financiamento
privado é um dos elementos que vinculam a política a interesses particulares, sendo
necessário mitigar a corrupção eleitoral e o poderio econômico nos processos eleitorais.

Segundo Camargo:
A realidade é que as doações do setor privado acabam por privilegiar políticos ligados a
grandes empresas e corporações que destinam verbas milionárias para campanhas de forma a
macular o resultado pelo poder econômico exercido. Assim, ficam os candidatos escravizados
aos desejos dos seus patrocinadores e cria-se um mecanismo de perpetuação da elite no poder
(CAMARGO, 2013).

Dessa maneira, tal proposta representa a minimização da autonomia da economia
frente a política. Viu-se que a universalização da cidadania se deu com a autonomia da
economia em relação à esfera pública. Todos os trabalhadores passaram (independente de
posse, alfabetização, etc.) a votar, mas, necessariamente, não teriam como deliberar, por
exemplo, quanto às relações de produção. Nesse contexto, o financiamento de campanhas por
empresas privadas assegura que a economia de mercado não esteja sob risco de ser mitigada
ou controlada socialmente pela soberania popular, bem como desloca o poder político para a
primazia do econômico. Ademais, o financiamento público se constitui em um instrumento
que, segundo a Plataforma da Reforma Política (2009, pg. 26), irá “favorecer a participação
política de segmentos socialmente excluídos, como mulheres, afro-descendentes e jovens,
entre tantos outros, no acesso à representação política”.
Esse atual sistema democrático, portanto, cria distorções como a sub representação,
ou seja, os âmbitos políticos institucionalizados não conseguem dar de conta da variabilidade
dos segmentos sociais, principalmente, dos setores historicamente marginalizados. O censo
2010 do IBGE aponta que 50% da população é composta por pessoas que se declaram negras
ou pardas, contudo essa população soma apenas 10% do total de deputados presentes na
Câmara Federal. O quadro se agrava no Senado Federal, onde apenas dois senadores se
declaram negros, de 81 vagas disponíveis. A existência de campanhas milionárias leva a
impossibilidade de o parlamento nacional ver-se composto da pluralidade de classes, grupos,
etnias, de gênero e geracionais que constituem a sociedade brasileira. Tem-se, pois, uma
flagrante assimetria entre mandatários e mandantes.
Assim, com a efetivação das propostas acima descritas – além das demais previstas na
Plataforma -, é possível vislumbrar uma democracia que supere a crise do sistema
democrático de representação, a necessidade de participação direta e controle social por parte
da população, além do equilíbrio na representação social e na partilha do poder entre o Estado
e a Sociedade, colocando outros sujeitos no campo do protagonismo político.

Considerações finais
O conteúdo da democracia foi alterado ao longo dos séculos. Se, na Grécia antiga,
representava um sistema de constituição de uma esfera publica e afirmação da possibilidade
do cidadão se constituir concomitantemente em governante e produtor, após a Idade Moderna
se consolidara enquanto procedimentos de escolhas periódicas de representantes de acordo
com as normas previstas no Estado Democrático de Direito. Conformou-se, assim, uma
ordem em que a igualdade política formal não coloca em xeque a desigualdade econômica.
O neoliberalismo exacerba essa concepção, elevando ao extremo a apropriação da
política pela economia e o desincentivo à participação popular e constituição de uma esfera
pública. Em consequência, nas ultimas décadas, houve uma crise da democracia liberalrepresentativa em várias partes do globo, a qual o Brasil não ficou imune. A combinação da
pretensa universalidade e apartação do todo social, características da representação, outrora
denunciados por Marx, leva a crença de que, de um lado, a representação realiza a democracia
e, ao mesmo tempo, de outro, os representantes eleitos constituem um grupo a parte da
sociedade – são “corruptos”, “pensam apenas em si”, dentre outras. Isto em função (de acordo
com aquela crença) da “natureza” destas pessoas, as quais não seriam trabalhadoras, nem
empresárias nem banqueiras; não pertenceriam a classes nem grupos, com interesses
especificamente delimitados. Ou seja, os problemas desta democracia só seriam superáveis a
partir da substituição destas pessoas idealizadas por outras também ideais, detentoras de
“caráter” e “espírito público”, assim que “o povo” “aprendesse” a votar. Elementos, portanto,
fora de qualquer concretude.
O presente capítulo buscou demonstrar que tais dificuldades não se encontram no
“espírito”, nem nas “subjetividades”, mas, ontologicamente, na democracia liberal
representativa em si. Ela só tem razão de existir no capitalismo moderno. Este depende
daquela, de uma democracia de baixa intensidade, para minimizar as periódicas turbulências.
Figura, pois, como tarefa prioritária a refundação da democracia, partindo do cerne desta
petrificada sobre a qual nos debruçamos neste capítulo: o instituto da representação e do
financiamento das campanhas eleitorais.
Não se pretende condenar à morte a representação. Mas, sim, demonstrar que a
democracia liberal-representativa como hoje a conhecemos, apesar de aparentar-se eterna e
com um longo passado, é, em verdade, uma recente construção social, de décadas em relação

a uma milenar história humana, e adequada a determinada sociedade onde as maiorias não
detém o poder de decidir seus destinos. O avanço em direção à participação popular e ao
financiamento público de campanha representa um importante passo para a sua superação.
Com eles, buscar-se-á efetivar o que preceitua a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 3º
“uma sociedade livre, justa e solidária”, a partir dos fundamentos democráticos da soberania
popular e da cidadania.
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A NOVA CONSTITUINTE E A PRESENTATIVIDADE DO
TRABALHADOR
Miguel Lanzellotti Baldez119
“Meu Deus, que vida apertada, trabalho
e não tenho nada”
Cyro de Souza - poeta popular

O mês de junho de 2013 foi um mês para ficar na história. E ficou. Um mês para ser
cultuado. O povo foi para a rua. Com o ânimo de ficar. Cedo para ter-se qualquer certeza.
Mas que foi bonito, lá isso foi. Uma festa democrática, que bem lembrou a campanha pelas
Diretas Já. Mas uma diferença. Lá, naquela campanha, havia uma razão compatível com o
projeto político tradicional, uma aguardada luta de reconstrução daquilo que o povo na rua
entendia como regime democrático. De cambulhada, naquele processo, todos na rua lutavam
pela construção de uma nova sociedade igualitária, com toda aparência de enfrentamento de
classe, portanto no campo político, mas que acabou reduzida, pela imposição das chamadas
emendas populares, ao campo restrito do jurisdicismo, e aqueles que estavam nas ruas,
reduzidos, sem perceberem, a desajeitados legisladores. Não havia escolha, ou aceitava-se a
proposta das emendas populares, ou ficava-se fora da luta. Pois foi assim que o povo deixou o
campo político e caiu nos braços do velho estado, e tudo continuou como sempre foi, até que
em junho do ano passado, 2013, ouviu-se um novo grito, um grito forte, aparentemente
desorganizado, e todos pareceram assustados e atônitos. Eram os jovens querendo o passe
livre, depois mais densamente outros tantos, gente em luta contra o aumento das passagens e
outros mais que não tinham onde morar ou que, desalojados de suas casas, lutavam por
moradia, uma luta antiga e dura contra a especulação imobiliária, paroxística forma de
produção capitalista das cidades, agora com a ameaça de despejo e remoções crescendo sobre
áreas ditas indispensáveis para acomodar a copa do mundo de 2014, e as olimpíadas em 2016.
Nas ruas o clamor do povo crescia, e a imprensa, valioso “cão de guarda” do sistema a
exigir repressão, principalmente depois do surgimento, de forma organizada (na luta, diga-se)
dos black blocs logo qualificados como vândalos ou baderneiros. Surge então, como sempre
aconteceu na história do Brasil, a proposta de reorganização política. Chama-se o povo para a
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elaboração democrática de uma nova constituição. Só assim será, ou seria possível, um novo
tratamento político. Sempre, porém, como é da tradição burguesa, encapsulando-se os
trabalhadores em rígidas normas jurídicas.
Anote-se que o povo, este dado novo, ao repudiar nas ruas as bandeiras dos partidos
políticos, o que na verdade repudiava era o sistema representativo, era a intuição de que o
mito burguês da representação não passava de tipicidade própria da revolução burguesa, era a
suposição prática de que esse mito acabara com o fim da modernidade. Embora sem uma
referência expressa o que ecoava nos ouvidos e na consciência coletiva das grandes
mobilizações eram as propostas e a ação dos movimentos populares. Delas vinha a sugestão
concreta de uma nova democracia, horizontal como propõe o Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra – MST, e de uma nova subjetividade, coletiva, enfim de um novo conceito
de propriedade, mais justa e igualitária.
Os movimentos populares, como afirmou em uma de suas reflexões o teólogo Pablo
Richard, não visam a tomar o poder mas oferecem em sua persistente existência novos e
fundamentais valores eticamente hábeis para transformar radicalmente a sociedade.
O que se pretende enfim é abrir espaço para acrescentar à proposta pela constituinte a
necessidade de garantir à classe trabalhadora “presentatividade” política permanente na
produção econômica social e jurídica do estado.
Tome-se como ponto de partida o movimento pela reforma urbana, que embora
algumas referências mais remotas vai ganhar registros mais recentes e cores fortes na segunda
metade do século passado. Este movimento pela reforma urbana no Rio de Janeiro, por
exemplo, fica mais atuante quando o capital investido na cidade se torna mais agressivo e
especulativo e aumenta a migração consequente das crises econômicas e do estágio
subdesenvolvido da economia brasileira.
Com o inevitável adensamento da cidade, esse povo expulso do campo, repetindo
antigo exemplo histórico, foi alojando-se nos espaços sobrantes que a apropriação e
mercadorização da terra lhes deixara. Aqueles que contavam com algum recurso
aventuravam-se na compra de lotes em áreas periféricas da cidade, a grande maioria, porém,
sem qualquer meio de sobrevivência, acuada pela ferocidade do poder econômico de um lado,
e do outro pelo desinteresse e abandono do poder político, acomodava-se como podia ou em
favelas já construídas ou em novas comunidades enfaveladas. Era preciso viver, e para viver,
equilibrar-se à beira do abismo social, atendendo, por baixo é verdade e contra o permanente

assédio da classe dominante e seus serviçais, as duas necessidades fundamentais da mulher e
do homem: alimentar-se e morar.
Na vida não tinham, como aliás, aconteceu com o povo brasileiro no curso histórico
deste eterno projeto de pátria amada gentil, voz nem voto, descendentes que são daquele
proletariado que, encorpando no terceiro estado moderno a figura burguesa, ficou nele
encapsulado em normas jurídicas de tutela, controle e repressão. Esse o estado – da
formatação política burguesa e composto sobre o direito de propriedade privada, o
contratualismo e a subjetivação jurídica individual – que veio a prevalecer na construção do
Estado brasileiro.
Pois neste Estado a classe trabalhadora, universalizada no Ocidente, ou vista nos
limites geográficos e sociais do Brasil, só teve fala e presença nos momentos em que,
revolucionária, impôs sua vontade. Nesta mal lembrada Pindorama, de rios e florestas “uma
terra em que se plantando tudo dá”, eu diria se o povo plantasse, são referências gloriosas a
Federação de Palmares, um estado negro libertário construído na terra branca da colônia
portuguesa; a Cabanagem, luta dos miseráveis do Pará contra o poder colonial; a epopéia de
Canudos, duro enfrentamento contra o latifúndio; o Contestado luta cruenta pela posse da
terra tomada do povo para financiar a construção da ferrovia São Paulo – Porto Alegre. Essas
duas últimas, Canudos e Contestado, desqualificadas pela história oficial como ações
místicas, mas repostas em seu conteúdo estratégico das lutas contra o latifúndio e pela posse
da terra por Rui Facó em Cangaceiros e Fanáticos (Editora Bertrand S.A.). E mais perto no
tempo Trombas e Formoso. Todas elas envolvendo a terra, ou diretamente pela conquista da
terra. No campo e na cidade contra o capital, na área rural por vários movimentos
estratégicos, com destaque para o bem organizado e politizado MST – Movimento dos
Trabalhadores Rurais sem Terra, na área urbana, a luta, que carece de melhor organização,
como no Rio de Janeiro, dá-se permanentemente contra a insaciável especulação imobiliária,
incontrolável efeito do capital sobre a terra, apropriada e transformada em rentável
mercadoria.
À massa trabalhadora, estocada em favelas e loteamentos abandonados, como se
fossem prateleiras de mão de obra barata, antes exército (de baixo custo) de reserva do
capital, depois e agora, com o desemprego estrutural, lixo incômodo e, por isso de variada
forma descartável... descartável com urgência, pois o capital, que fez da tecnologia, além das
guerras de extermínio, seu principal instrumento de sobrevivência, tem pressa, muita pressa...
que um dia – quem sabe? – lembrando o “Seu Oscar” do Oduvaldo Vianna Filho e do Ferreira

Gullar, a mais valia pode acabar, sufocada e escravizada em subjetivações e relações
jurídicas, esta gente, a classe trabalhadora, em bom número excluída da produção desta dita
mais valia, não mais logrando sequer a condição de capital variável, sem acesso à posse dos
valores de uso, não dispõem minimamente dos meios indispensáveis para satisfazer as
necessidades de alimentar-se e, principalmente, morar, e aqueles que conseguem trabalho,
independentemente dos itens do IBGE e da boa vontade de bolsas e de um que outro bolso
mais generoso, continuam submissos à juridicidade imposta ao conceito ético da posse,
consolidada pelo direito por Rudolf Von Ihering.
Bom lembrar que o conceito de posse, fundamento da vida, sequestrado da ética pelo
juridiscismo do século XIX, não sofre no Brasil modificação substancial alguma durante o
curso do século XX, mantendo no artigo 1196 do Código Civil de 2002/03 a mesma redação
do artigo 485 do Código Civil de 1916/17, uma tentativa de Clóvis Bevilacqua de submeter a
posse aos efeitos da propriedade privada, tentativa, segundo Pontes de Miranda, frustrada,
pois, diz bem Pontes (volume X do Tratado de Direito Privado), quem tem o exercício de fato
dos poderes inerentes à propriedade, como dispõem os dois Códigos ( 1916 e 2002), está no
mundo fático e não no universo jurídico, e as grandes contradições sociais que explodiram no
curso do século XX e avançam neste início do século XXI certamente dão razão a Pontes de
Miranda.
Tanto no campo como na cidade embora a cerca jurídica construída em torno da terra
para proteger, no campo, antes o latifúndio e hoje a agro-exportação, que agrava o risco
transgenizado da soberania alimentar do brasileiro, e nas cidades, como no Rio de Janeiro, a
especulação imobiliária, os trabalhadores vão se organizando em movimentos populares à
procura de uma nova subjetividade que os identifique na práxis da ação coletiva contra o
encapsulamento jurídico da posse imposto, no interesse do capital, pelo estado moderno.
Como no século XIX, quando o proletariado, encarcerado pela burguesia no terceiro
estado, lutou seguidas vezes para romper o juridicismo e presentar-se em si mesmo no
processo histórico, aqui, hoje, a exemplo de grandes lutas passadas, os excluídos estão a tecer
por dentro do estado formas diferenciadas e atuantes de um novo estado em que prepondere
uma bem elaborada proposta de democracia horizontal. No campo, com as práticas do
Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra – MST, depois do V Congresso melhor
enformado politicamente para os enfrentamentos institucionais; na cidade, com a
multiplicação de sindicatos e associações e federações de moradores, além de entidades não

governamentais, as chamadas do terceiro setor, umas poucas de relevo social, ainda não se
logrou ultrapassar a fórmula burguesa da representação.
Mas nas suas lutas de libertação, poucos cuidados têm sido dedicados à luta pela fala,
certamente das mais urgentes, pois ao povo no Brasil, com exemplar persistência e de modo
absoluto, sempre se negou a fala. Francisco de Oliveira (Os Sentidos da Democracia: práticas
do dissenso e hegemonia global de 1999), considera os 60 anos que vão de 1930 a 1990, e
observa que desses 60 anos, trinta e cinco foram de ditadura, primeiro a ditadura de Vargas na
década de 30, depois a ditadura militar, que todos nós sentimos mais diretamente na carne.
Pois avançando um tanto sobre a tese de Francisco Oliveira, vê-se que esses foram os
momentos de ditadura explícita (BALDEZ, 2013, p 34). Uma leitura mais cuidadosa,
entretanto, mostra que a democracia permitida, formalmente recuperada em 1988 desde a
nova Constituição com as fugas libertárias que efetivamente trouxe, e também, no período
entre a ditadura de Vargas e a ditadura dos militares, significa uma forma autoritária e
dissimulada neste regime representativo.
Enfim do que se trata, ou aquilo que se pretende, é pensar o povo sujeito e submisso a
representações, o povo que, não sendo quer vir a ser o quarto estado, como em fugas no
passado chegou a se esboçar em átimos de tempo em Palmares, em Canudos, no Contestado e
em outros instantes residuais de respiração democrática.
Mas fugas outras só serão possíveis e continuadas nos espaços abertos pela ação dos
movimentos populares ainda insubmissos ao controle da subjetivação individualizante do
regramento jurídico, como são hoje os sindicatos, vitimizados e controlados pela faticidade
jurídica do direito burguês, o direito do Estado.
Se um novo estado e um novo direito, emancipatório, podem ser construídos, o espaço
e o tempo de sua construção são aqueles engendrados no embate das lutas populares, e não os
tradicionais espaços de produção institucional. Não será nas universidades ou nos tribunais,
comprometidos com a ideologia jurídica da burguesia que há de surgir e concretizar-se um
novo projeto de sociedade, que substitua ou, na pior das hipóteses, conviva com esta atual,
tornando-a igualitária não apenas no campo abstrato da lei mas também nas instâncias
econômica e social, solidária enfim.
Algumas brechas foram abertas com a Constituição de 1988, como a admissão de
juízes leigos, a democracia direta, o plebiscito e, o referendo e principalmente, o princípio
vinculante do respeito à dignidade da pessoa humana, cláusula pétrea absoluta que perpassa
todo o traçado constitucional. Embora o artigo 98 da Constituição Federal tenha admitido a

inclusão de juízes leigos na matéria dos Juizados Especiais, provocando assim a quebra do
monopólio da Justiça pela magistratura, o estado legislador, na regulamentação da regra,
resgatou a ideologia jurídica, definindo como juiz leigo o advogado com mais de cinco anos
de formado, sem protesto da OAB, ressalta-se.
Pareceu claro, porém em teor hermenêutico, que a ratio legis inspirada em jurisdições
alternativas (SOUZA SANTOS, 1988) abriu dialeticamente o processo a outro corte social.
Perdeu-se no concreto uma rara oportunidade para democratizar o processo, valendo lembrar
o grande processualista e democrata italiano Piero Calamandrei (1965, p. 672), que, citando
Harold Laski, admite que, numa sociedade de classes, a justiça não pode deixar de ser uma
justiça de classe, não só porque os juízes juristas recebem uma educação universitária que os
filhos de classe pobre não podem ter, mas porque, se a lei é expressão dos interesses da classe
dominante , é inevitável que o juiz, como fiel interprete da lei, acabe sendo, muita vez sem
dar-se conta, um instrumento de domínio social da classe que está no poder (p. 672). Lúcido o
grande Calamandrei.
Outro ponto iluminado da Constituição está no compromisso com a democracia direta,
que ampliou o campo democrático de participação política ao incluir, ao lado do já esgotado
sistema representativo, novas formas de ação do povo, essas, por serem diretas,
“presentativas”. “Presentação” ao invés de (re)presentação, ou simultaneamente com as
formas tradicionais, como dispõe a Constituição Federal em seu artigo 1º parágrafo único.
A Constituição, enfim, assume ainda em seu artigo 1º, no princípio da dignidade da
pessoa humana, imbricado no princípio da cidadania, o fundamento interno de sua
“externidade” conceitual, a permanente presença renovadora do poder constituinte, pois não
se duvida de que a dignidade da mulher e do homem está na raiz do povo em si, além,
portanto, dos limites formais da constitucionalidade.
Pois foi naquela raiz e inspirados nas aberturas ou fugas do espaço formal da
Constituição que alguns setores atuantes da gente do Rio de Janeiro foram buscar inspiração
para criar e construir – esta uma experiência concreta - um novo Conselho que significasse e
assegurasse a fala do povo, permanentemente atento e vincado em suas necessidades de vida,
centradas na posse da terra urbana e na moradia com todos os seus efeitos.
Com a formação dos Conselhos Populares se dará fala ao trabalhador, fala e poder de
decisão sobre os fundamentos da vida ou das sobras de vida que a produção capitalista lhe
reservou para existir e sobreviver na cidade, na verdade não-cidade, que só pode ser negada se

ocorrer autêntica reforma urbana que implique tanto nas lutas, conquistas e transformação da
realidade, quanto no acesso à terra e à moradia em si.
Frustraram-se os mecanismos institucionais de participação popular no planejamento
das cidades, e os grandes destituídos da história, embora ainda lá na beira do abismo, não
podem permitir que a sua concepção e concreção fiquem submissas ao tecnicismo ideológico
de especialistas comprometidos com a apropriação capitalista da cidade. Ao organizarem-se
nos Conselhos Populares, os movimentos urbanos podem dar consequência à luta ética pela
posse da terra e conquista da moradia para incorporar nas fronteiras da urbanização a cidade
em que habita a maioria espoliada da população urbana.
Diz um importante autor espanhol, Hernandez Gil (1980): a posse é a garantia das
mais fundamentais necessidades do homem e da mulher, a necessidade de alimentar-se e a
necessidade de morar. Não há forma de pensar as necessidades alimentícia e de morar sem a
pressuposição da posse. Mas a apropriação do conceito de posse pelo direito fez dele, pela
normatização, um efeito do direito de propriedade, isso sem dar-se conta, ou dando-se conta e
não levando a sério, de que o sentido da vida está nos fatos e no entrechoque das contradições
sociais e econômicas e não na lei ou norma em si, e que vezes há em que a práxis engendrada
no processo histórico reage à norma e revolta-se contra ela, libertando-se e produzindo novos
direitos que, inevitavelmente, terão conteúdo de posse.
Quando se tem a posse submissa à propriedade - este um propósito vindo do séc. XIX,
consolidado no Código Civil de 1916/17 (séc. XX) e preservado no atual Código Civil de
2002 (séc. XXI) – somente uma ação coletiva capaz de criar, no concreto, nova subjetividade
poderá produzir em si como classe subalternizada uma relação direta que envolva
dialeticamente o homem, a mulher e a vida, e seja capaz de romper, na ação coletiva, a
normatividade jurídica imposta pela classe dominante através da subjetivação individual e da
força.
De um lado, poder econômico e poder político imbricados, e de outro apenas o
trabalhador destituído de todos os valores e dispondo apenas de sua força de trabalho cuja
subjetivação econômica depende sempre dos interesses da classe que o subordina, de mais ou
menos postos de trabalho, do peso maior ou menor do superávit primário, do fluxo do
comércio internacional, da informática e da robotização sempre sob o controle do capital.
Como viver nesta sociedade sem fala e sem posse dos meios de acesso à vida, pois se até a
mercadoria que deixaram ao trabalhador - a força de trabalho - é de fora contida e controlada
na prisão de sua limitada subjetividade? È como se dissessem: - Toma esta mercadoria é tua

força de trabalho. Não és mais escravo que nem gente é, agora tens subjetividade pois é tua
essa mercadoria... Só que esta subjetividade vai depender das condições objetivas que nós
estabelecermos. Sem fala e sem posse fática dos usos e valores da vida, o homem não é.
Pois o Conselho Popular é feito da necessidade de fazer da posse da terra, como se
fora a origem de um mundo novo, e do resgate da fala, meios fundantes do acesso à vida,
ordenando o coletivo e definindo as lutas concretas indispensáveis ao reconhecimento do
poder do povo.
São dois os pontos de libertação que convergem no Conselho Popular: (a) a
“presentatividade” e a negação da representação, esse o meio de que se valeu a burguesia, ao
construir seu estado, para calar e submeter o proletariado; e (b) a restauração da posse no
campo da ética, arrancando-a da teia formal e abstrata em que a meteram, com os ferrolhos da
ideologia e da força, na cadeia jurídica dos valores burgueses.
“Presentatividade” e posse, constituindo assim o centro do Conselho Popular, fazem
desta proposta um efetivo projeto de libertação do povo humilhado no horror dos abismos
sociais.
O conceito de “presentação” é adequado à prática da democracia direta e significa
dizer que os movimentos populares e seus integrantes presentam-se a si próprios, e cuidam
eles mesmos de seus interesses, dispensando-se suas decisões, com o trato direto de suas
necessidades, de qualquer tipo de intervenção ou representação.
Quanto ao resgate ético da posse é fato indispensável para, como foi dito, garantir o
atendimento das necessidades fundamentais da existência humana, tanto a necessidade
alimentícia como a necessidade de morar, objeto do Conselho Popular.
O que se pode dizer em conclusão é que, com a implantação do Conselho Popular,
será necessário sua consolidação para iniciar-se uma nova fase democrática de ativação das
lutas pela terra e, tratando-se de terra urbana, luta concreta pela moradia, diferenciada pelo
protagonismo do povo organizado e falando por si. Uma práxis inovadora de reflexão e ação
de caráter emancipatório e, em face da nova subjetividade, capaz de superar, no coletivo, as
grandes exclusões históricas e os bolsões de pobreza das cidades, e criar condições para a
construção de uma nova sociedade, democrática na participação direta de sua gente, tendo
como razão de ser a solidariedade e como fim uma verdadeira igualdade.
Quanto ao campo, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST é, com
suas ocupações e seus efeitos políticos e jurídicos, a mais apropriada e justa proposta a ser
institucionalizada.
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100. Movimento Organizado dos Trabalhadores Urbanos (MOTU)
101. Movimento Popular Pró Moralização do Legislativo (MPMPL/Juiz de Fora-MG)
102. Movimento Reforma Já
103. Movimento Social Escolar – Betim-MG (MSE)
104. Núcleo Estadual de Luta Antimanicomial PE – Libertando Subjetividades
•

Estopim!

105. Partido Comunista do Brasil (PcdoB)
106. Partido Comunista Revolucionário (PCR)
107. Partido dos Trabalhadores (PT)
108. Pastoral Afro
109. Pastoral da Juventude (PJ)
110. Pastoral da Juventude do Meio Popular (PJMP)
111. Pastoral da Juventude Rural (PJR)
112. Pastoral da Moradia
113. Pastoral do Migrante
114. Pastoral Operária (PO)
115. Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político
116. Povo Pataxós
117. Povo Tupinambás
118. Rede de Educação Cidadã (RECID)
119. Rede Ecumênica da Juventude (REJU)
120. Rede Fale
121. Rede Nacional de Advogados Populares (RENAP)
122. Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo (SASP)

123. Sindicato dos Bancários de Santos e Região
124. Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região
125. Sindicato dos Eletricitários de São Paulo (SINTESP)
126. Sindicato dos Eletricitários de Campinas-SP
127. Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná (SENGE-PR)
128. Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro (SENGE-RJ)
129. Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo (SEESP)
130. Sindicato dos Gráficos do Pará
131. Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo
132. Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Tocantins
133. Sindicato dos Metalúrgicos da Baixada Santista
134. Sindicato dos Metalúrgicos de Limeira e Região
135. Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região (SINDMETAL SJC)
136. Sindicato dos Metalúrgicos do ABC
137. Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista – Santos-SP (SINDIPETRO Santos)
138. Sindicato dos Professores de Pernambuco (SINPRO-PE)
139. Sindicato dos Professores de São Paulo (SINPRO-SP)
140. Sindicato dos Professores do ABC (SINPRO ABC)
141. Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de SP (SINPEEM)
142. Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo (SINPSI-SP)
143. Sindicato dos Químicos de São José dos Campos
144. Sindicato dos Químicos de São Paulo
145. Sindicato dos Radialistas de São Paulo
146. Sindicato dos Servidores Públicos da ALESP (SINDALESP)
147. Sindicato dos Servidores Públicos de Santo André
148. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba (SISMUC-PR)
149. Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino (SINDIFES)
150. Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente (SINTAEMA-SP)
151. Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados, Serviços de Informática
e Similares do Estado do Ceará (SINDPD-CE)
152. Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência no Estado de São Paulo
(SINSPREV)
153. Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Belo Horizonte (SINDMETAL)

154. Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública de Pernambuco (SINDSEPPE)
155. Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública no Município de São Paulo
(SINDSEP-SP)
156. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil de Campinas e
Região (SINTICOM)
157. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia de Florianópolis e Região
(SINERGIA)
158. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de RR (STIURR)
159. Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de São Bernardo do Campo e Diadema
(SINTRACOM SBC)
160. Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de SC/Lages (SINTESPE
Lages/SC)
161. Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis-SC
(SINTRASEM)
162. Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no Estado de São Paulo
(SINDISAÚDE-SP)
163. Sindicato Único dos Trabalhadores de Educação em Minas Gerais (SINDUTE)
164. Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo (SINDIPETRO-SP)
165. Tendência Interna do PT – Esquerda Popular Socialista (EPS)
166. União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES)
167. União Catarinense dos Estudantes
168. União da Juventude Socialista (UJS)
169. União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais (UEE-MG)
170. União Estadual dos Estudantes do Rio de Janeiro (UEE-RJ)
171. União de Negros pela Igualdade (UNEGRO)
172. União dos Movimentos de Moradia (UMM)
173. União Nacional dos Estudantes (UNE)
174. Via Campesina Brasil
175. Vicariato para a Ação Social e Política – MG

Contato
plebiscitoconstituinte@gmail.com
http://www.plebiscitoconstituinte.org.br/participantes#sthash.nkcctEdf.dpuf

