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São Paulo, terça-feira, 03 de abril de 2018

Especial

Dia da Constituição comemorou
avanços na cidadania desde a
independência do Brasil

Agência Senado

O Dia da Constituição, comemorado
no dia 25 de março, data da
primeira Carta Constitucional do
Brasil, outorgada em 1824 pelo
imperador Dom Pedro I (17981834), simbolizou avanços em nosso
país. Desde então, o Brasil teve
mais seis Constituições. A atual — a
"Constituição Cidadã" — é símbolo
da redemocratização, após um longo
regime militar, e completa três
décadas este ano

A

Constituição federal é a lei máxima e fundamental de uma sociedade política organizada.
O texto inserido no ordenamento jurídico estabelece em seu conteúdo um conjunto de normas e
leis que norteiam os direitos e deveres dos cidadãos,
bem como das responsabilidades sociais do Estado,
individuais ou coletivos, a fim de organizar o país.
A Constituição brasileira é um documento escrito e
sistematizado pela Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988) e só pode ser alterado por meio de
Emendas Constitucionais.

Constituições do Brasil
A Constituição de 1824 foi a primeira após a independência do Brasil. Dom Pedro I, apoiado por altos
funcionários públicos e comerciantes portugueses,
dissolveu a Assembleia Constituinte e derrubou um
anteprojeto conhecido como a “constituição da mandioca”, que era defendida pelo Partido Brasileiro,
formado por latifundiários donos de escravos.

como Polônia, Itália e Alemanha. Essa Constituição da Presidência da República. Logo depois, em 1963, o país
Era Vargas foi outorgada (imposta), com os partidos votou em plebiscito pela volta do presidencialismo, o
que garantiu a Jango plenos poderes como presidente.
políticos abolidos e a imprensa censurada.

Divulgação

Divulgação

O golpe de 1964, porém, abriu caminho para o regime
Com a queda de Vargas (1945), uma nova carta constitucional foi promulgada em 1946. Nela foi garantida a militar, e em 1967 foi promulgada uma nova Constituiautonomia de estados e municípios, direito de greve e ção. O texto autoritário foi emendado diversas vezes
por Atos Institucionais e Atos complementares dos
A primeira constituição do Império do Brasil foi imgovernos militares, período que durou 21 anos.
posta e durou 65 anos. O Estado era centralizado no
monarca, que detinha o poder moderador, e ligado à
Em 1984, imensas manifestações populares por
Igreja. O mandato dos senadores era vitalício e o voto
eleições diretas para a Presidência da República anera censitário — apenas os ricos tinham esse direito.
tecederam o fim do regime militar. Em 1985, ainda
por meio de um Colégio Eleitoral, Tancredo Neves
Com a proclamação da República, foi promulgada a
(1910-1985), do PMDB, partido de oposição, foi eleito
Constituição dos Estados Unidos do Brasil, em 1891.
presidente da República, tendo como vice José Sarney,
Inspirado no modelo norte-americano, o país passou
então no PFL, a recém-criada dissidência do partido
a ter três Poderes, com Estado laico e voto universal
do governo, PDS. Nascia a Nova República.
(com exceção dos analfabetos, menores de 21 anos,
mendigos, padres e soldados).
associação sindical, liberdade de imprensa e mandato Constituição Cidadã
presidencial de cinco anos.
Em 1988, o país vivia o fim do longo processo de
O voto secreto e o voto feminino seriam incluídos na
abertura, com a promulgação da nova Constituição.
Constituição de 1934, que durou apenas até 1935, senCrise
A redemocratização permitiu a elaboração da atual
do abolida no fim do governo provisório do presidente
Em 1961, em meio à crise política provocada pela Carta constitucional, apelidada pelo então presidente
Getúlio Vargas (1882-1954), que então instaurou o
Estado Novo. Em 1937, o país ganhava a sua quarta renúncia de Jânio Quadros (1917-1992), uma emen- da Câmara dos Deputados, Ulysses Guimarães (1916Constituição, chamada de “polaca” por incluir vários da implantou o parlamentarismo no Brasil, adiando 1992), de Constituição Cidadã, exatamente por garandispositivos semelhantes aos de regimes autoritários a posse do então vice, João Goulart (1919-1976), na tir os direitos dos cidadãos, assegurar a liberdade de
pensamento e coibir os abusos de autoridade.
Sarney convocou a Assembleia Nacional Constituinte.
Deputados e senadores foram eleitos em 1986 com
o objetivo de elaborar a nova Carta Constitucional.
A Assembleia trabalhou durante 20 meses — com a
participação de 559 parlamentares (72 senadores e
487 deputados federais), além de intensa participação
da sociedade — até a promulgação da Constituição.

Debates
Os debates começaram antes, com a criação da
Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, presidida pelo senador Afonso Arinos (1905-1990), que
reuniu sugestões de cidadãos de todo o país, entidades
representativas e parlamentares constituintes.
A educação como dever do Estado, a defesa do consumidor, o combate ao racismo, o voto de analfabetos
e pessoas acima de 16 anos, e a garantia da posse de
terras para os índios estão entre os avanços da atual
Constituição.

0 imperador encarregou então o Conselho de Estado, órgão controlado por ele, de elaborar um novo projeto de
constituição. Feito isso, em março de 1824 dom Pedro I finalmente jurou a Constituição feita para atender
às suas exigências, De fato, a Carta Constitucional estabelecia um Executivo forte e criava um
novo poder: o Moderador, que deveria ser exercido pelo imperador e tinha como objetivo
garantir a harmonia entre os outros três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário).

A Constituição tem 251 artigos e o Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT), com seis emendas
resultantes da revisão de 1994, além de 99 emendas
aprovadas entre 1992 e 2017. Publicada pelo Senado,
pode ser gratuitamente baixada pela internet, inclusive
por meio de aplicativos no celular (Ag. Senado).

