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Constituições de 1946 e 1967 

 

Resumo 

 

A Constituição de 1946 

Em 31 de janeiro de 1945 Dutra tomou posse e governou até 1950. No contexto de sua posse, a atenção do 

país estava voltada para a Constituinte recém-eleita. A Constituição foi promulgada no dia 18 de setembro de 

1946, após meses de elaboração, e foi responsável por trazer de volta – ainda que parcialmente – direitos 

políticos e democráticos aos cidadãos brasileiros. Com a nova Constituição, homens e mulheres 

alfabetizados eram eleitores a partir dos 18 anos. No que diz respeito aos direitos sociais e trabalhistas, 

prevaleceu a legislação do Estado Novo.  Assim, a Constituição de 1946 determinou: 

• A autonomia dos três poderes (legislativo, executivo e judiciário); 

• 5 anos de mandato presidencial; 

• A eleição direta para os cargos de presidente, governadores e prefeitos; 

• A garantia de liberdade de expressão (em teoria, como veremos);   

• O pluripartidarismo; 

• O voto obrigatório, mantendo o voto feminino, excluindo ainda os analfabetos; 

• A manutenção das leis trabalhistas. 

 

O golpe de 1964 

De 1964 a 1985, o Brasil viveu um dos períodos mais autoritários e violentos de sua história republicana. Com 

os militares no poder e o apoio dos E.U.A, de empresas nacionais, de parcela da elite civil e de outras ditaduras, 

perpetuou-se por 21 anos um regime de exceção. A restrição de direitos individuais, a concentração dos 

poderes no executivo e a perseguição foram justificadas por uma suposta necessidade de proteção nacional. 

O inimigo, mais uma vez, seria uma ameaça socialista que jamais se concretizou.  

Apesar do breve governo de João Goulart ter se inclinado para aspectos sociais e buscado aliança com grupos 

de esquerda, jamais esboçou alguma tentativa de implementar, de fato um socialismo no Brasil. O governo 

de Jango, constitucional e democrático, visava implementar reformas sociais nacionalistas, o que afetaria 

alguns privilégios, o bastante para ser um problema para os opositores. 

Assim, no dia 2 de abril de 1964, após o presidente ter sido deposto com um golpe, Ranieri Mazzili, o 

presidente da Câmara, assumiu de forma interina. Entretanto, o poder se concentrou de fato na junta militar 

formada por Costa e Silva no dia 2. O chamado Comando Supremo da Revolução foi formado Arthur da Costa 

e Silva (exército), Augusto Rademaker Grunewald (Marinha) e Francisco de Assis Correia de Melo 

(Aeronáutica), que governaram por 10 dias.  

Durante esse curto período, o Comando Supremo realizou “limpeza”, com uma série de perseguições nas ruas 

brasileiras, prendendo de forma arbitrárias lideranças da esquerda, torturando 

opositores e ateando fogo nas sedes de grupos considerados “ameaças”. As 

perseguições ainda aumentaram, com o decreto do Ato Institucional nº 1 (ai-1),1 no 

dia 9 de abril de 1964. Composto por 11 artigos, o ato garantia a centralização dos 

poderes no executivo, a perseguição política, a suspensão temporária do 

funcionalismo público e eleições presidenciais indiretas dentro de dois dias, mas 

com o retorno das eleições diretas em 1965.   

 
1 Ato Institucional nº 1 completo: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-01-64.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-01-64.htm
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Assim, com o Ato Institucional e os Atos do Comando Supremo da Revolução, a atuação do triunvirato 

determinou que dezenas de mandatos fossem cassados e direitos políticos fossem retirados, inclusive de 

jornalistas, que foram censurados. Desta forma, os militares conseguiram eliminar a oposição e garantir na 

política apenas os aliados, que defenderiam a ditadura.  

 

O governo de Castello Branco (1964-1967) 

 

As disputas políticas e novos atos institucionais 

Após a transição realizada de forma violenta pela junta militar, o Congresso votou no marechal Humberto 

Castello Branco como o novo presidente do Brasil no dia 15 de abril. Inicialmente, contou com grande apoio 

da UDN e de políticos de Minas Gerais, Rio de Janeiro e de São Paulo.  

Politicamente, o governo de Castello Branco ainda contou com uma mínima liberdade, apesar dos atentados 

à democracia e aos direitos individuais. Para o presidente, o movimento dos militares seria provisório, visando 

apenas o combate às ameaças nacionais e, logo, haveria uma reabertura política. 

Apesar de Castello Branco propor esse regime, recebendo inclusive apoiadores de uma ala menos radical 

entre os militares, a ditadura não foi nada curta. Assim como, o governo de Castello Branco também foi 

responsável pela construção dos principais aparatos de repressão utilizados pelo regime.  

Vale destacar que a participação em seu governo dos militares considerados como “linha dura”, liderados 

pelo Ministro da Guerra Costa e Silva, também influenciou muito na construção desse sistema autoritário. 

Havia, de fato, um constante desentendimento ao longo dos 21 anos entre a ala “castellista” e a “linha dura”.  

Um exemplo disso é a própria criação do Ato Institucional nº 2.2 Após a prorrogação do mandato de Castello 

Branco, em 1964, os militares da linha dura conseguiram decretar, em 1965, um novo Ato, que fortalecia ainda 

mais o executivo, permitindo que o presidente decretasse o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias 

estaduais e das Câmaras Municipais. Além disso, o AI – 2 ainda estabelecia o bipartidarismo, com a extinção 

dos partidos tradicionais e a criação dos dois únicos partidos legais: 

 

 
2 Ato Institucional nº 2 – Completo: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-02-65.htm 

Ato Institucional nº 1 (1964) 

 

• Art. 1º - São mantidas a Constituição de 1946 e as Constituições estaduais e 

respectivas Emendas, com as modificações constantes deste Ato. 

• Art. 2º - A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República, cujos mandatos 

terminarão em trinta e um (31) de janeiro de 1966, será realizada pela maioria 

absoluta dos membros do Congresso Nacional, dentro de dois (2) dias, a contar 

deste Ato, em sessão pública e votação nominal. 

• Art. 3º - O Presidente da República poderá remeter ao Congresso Nacional projetos 

de emenda da Constituição. 

•  Art. 4º - O Presidente da República poderá enviar ao Congresso Nacional projetos 

de lei sobre qualquer matéria, os quais deverão ser apreciados dentro de trinta (30) 

dias, a contar do seu recebimento na Câmara dos Deputados, e de igual prazo no 

Senado Federal; caso contrário, serão tidos como aprovados. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-02-65.htm


 
 

 

 

3 

 

História 
 

 

• Aliança Renovadora Nacional (ARENA) – Formado por políticos aliados ao regime militar e de 

tendência conservadora. Após uma série de transformações no partido e de desligamentos, dois 

grupos se formaram, dando origem, hoje, ao Partido Progressista (PP) e ao Democratas (DEM). 

• Movimento Democrático Brasileiro (MDB) - O MDB era formado por políticos de diversas correntes 

políticas, mas que, ao fim, formavam uma oposição consentida. Em 1979, com o fim do 

bipartidarismo, o MDB se tornou o PMDB e, após a ditadura, políticos do PMDB formaram outros 

partidos.  

 

 

O AI-2 havia sido uma resposta bem clara da linha dura às críticas de políticos a prorrogação do mandato e a 

própria derrota dos militares na eleição para governador na Guanabara e em Minas Gerais, em 1965. Assim, 

o fim do multipartidarismo era uma forma de garantir sempre a permanência dos aliados no poder. Afinal, na 

época era comum dizer que enquanto o ARENA era o partido do “sim, senhor”, o MDB era o do “sim”.  

Assim, a ditadura militar, durante os anos de Castello Branco, ainda consolidou mais dois Atos Institucionais, 

formando a base do autoritarismo. O AI – 33 ampliava para os governadores e para os prefeitos de áreas de 

“segurança nacional” as eleições indiretas. O AI – 4, por fim, foi responsável pela convocação do Congresso 

para a aprovação da Constituição de 1967.  

 
3 Ato Institucional nº 3 Completo: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-03-66.htm 

Ato Institucional nº 2 (1965) 

 

• Art. 13 - O Presidente da República poderá decretar o estado de sítio ou 

prorrogá-lo pelo prazo máximo de cento e oitenta dias, para prevenir ou 

reprimir a subversão da ordem interna. 
• Art. 15 - No interesse de preservar e consolidar a Revolução, o Presidente da 

República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, e sem as limitações 

previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de 

quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 (dez) anos e cassar mandatos 

legislativos federais, estaduais e municipais. 
• Art. 18 - Ficam extintos os atuais Partidos Políticos e cancelados os 

respectivos registros. 
• Art. 30 - O Presidente da República poderá baixar atos complementares do 

presente, bem como decretos-leis sobre matéria de segurança nacional. 
• Art. 31 - A decretação do recesso do Congresso Nacional, das Assembleias 

Legislativas e das Câmaras de Vereadores pode ser objeto de ato 

complementar do Presidente da República, em estado de sítio ou fora dele. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-03-66.htm
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Com a determinação do AI-44 e a criação de uma nova Constituição em 1967, uma nova eleição também foi 

realizada, de forma indireta, levando ao poder o Marechal da linha dura Artur da Costa e Silva. A nova Carta 

era ainda muito conservadora e semelhante a de 1946, entretanto, agora anexava os Atos Institucionais e os 

Atos Complementares. 

 

O governo de Costa e Silva (1967-1969) 

 

Os movimentos populares e a luta contra a ditadura. 

O governo do linha dura Costa e Silva, apesar de curto, foi um período caótico e de forte repressão. O 

presidente atuava diariamente no combate a novos focos de protestos e via o crescimento continuo da luta 

armada de esquerda, que se manifestava principalmente através das guerrilhas.  

Em 1968, uma manifestação estudantil em frente ao restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro, terminou com 

violência policial e a morte do estudante Edson Luís de Lima Souto. Como resposta, diversos movimentos 

estudantis se organizaram em passeatas por todo o país, criticando o autoritarismo e a violência dos 

militares. O ápice dessas manifestações ocorreu em junho de 1968, na chamada passeata dos 100 mil, no 

Rio de Janeiro.  

 

 
4 Ato Institucional nº 4 Completo: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-04-66.htm 

Ato Institucional nº 3 (1966) 

 

• Art. 1º - A eleição de Governador e Vice-Governador dos Estados far-se-á pela 

maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa, em sessão pública e 

votação nominal. 

• Art. 4º - Respeitados os mandatos em vigor, serão nomeados pelos 

Governadores de Estado, os Prefeitos dos Municípios das Capitais mediante 

prévio assentimento da Assembleia Legislativa ao nome proposto. 

• Art. 5º - No corrente ano, as eleições de Governadores e Vice-Governadores de 

Estado realizar-se-ão em 3 de setembro; as de Presidente e Vice-Presidente da 

República, em, 3 de outubro; e as de Senadores e Deputados federais e 

estaduais em 15 de novembro. 

Ato Institucional nº 4 (1967) 

 

• Art. 1º - É convocado o Congresso Nacional para se reunir extraordinariamente, de 

12 de dezembro de 1966 a 24 de janeiro de 1967. 

▪ § 1º - O objeto da convocação extraordinária é a discussão, votação e 

promulgação do projeto de Constituição apresentado pelo Presidente da 

República. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-04-66.htm
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Ainda em 1968, as greves de Osasco (SP) e Contagem (BH), contestavam e criticavam os aumentos no custo 

de vida e o arrocho salarial. Os trabalhadores reivindicavam, assim, melhores condições, mas acabaram 

reprimidos violentamente pela polícia.  

 

Além dessas manifestações, como visto, movimentos como a tropicália e o cinema novo continuaram suas 

expressões, ainda que, muitas vezes, de forma clandestina. Aqueles que ainda lançavam suas canções, filmes 

e livros eram violentamente censurados e, muitas vezes, precisavam produzir através de metáforas e jogos 

de palavras para confundir os censores e manter seus estilos artísticos. 

Enfim, todo esse cenário acabou aprofundando ainda mais o autoritarismo, o que teve como consequência a 

elaboração de mais um Ato Institucional, desta vez, um dos mais violentos, o AI – 5.5 Este ato previa o 

fechamento do Congresso, mais suspensão de direitos políticos, mais mandatos cassados, a intervenção  

federal em estados e municípios, a possibilidade de o presidente decretar estado de sítio sem o Congresso e 

a suspensão do direito de habeas corpus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Ato Institucional nº 5 Completo: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-05-68.htm 

Ato Institucional nº 5 (1968) 

 

•  Art. 2º - O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso 

Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por Ato 
Complementar, em estado de sitio ou fora dele, só voltando os mesmos a 
funcionar quando convocados pelo Presidente da República. 

• Art. 3º - O Presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a 
intervenção nos Estados e Municípios, sem as limitações previstas na 
Constituição. 

• Art. 4º - No interesse de preservar a Revolução, o Presidente da República, 
ouvido o Conselho de Segurança Nacional, e sem as limitações previstas na 
Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos 
pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e 
municipais. 

• Art. 7º - O Presidente da República, em qualquer dos casos previstos na 
Constituição, poderá decretar o estado de sítio e prorrogá-lo, fixando o 
respectivo prazo. 

• Art. 10 - Fica suspensa a garantia de habeas corpus, nos casos de crimes 
políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a 
economia popular. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-05-68.htm
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Exercícios 

 

1. (UFF) A partir de 1945 e até a década de 50, observaram-se intensas transformações na esfera política 

brasileira, impulsionadas pelos resultados da 2° Guerra Mundial. Dentre tais transformações, destaca-

se:  

a) o processo de “redemocratização” baseado no multipartidarismo oriundo do fim do Estado Novo; 

b)  a modernização industrial sob a liderança das oligarquias nordestinas;  

c) a manutenção da economia agroexportadora brasileira com o fim do processo de substituição de 

importações;  

d) a industrialização regional do Vale do Cariri fortalecida pela ação do Estado Novo;  

e) a consolidação dos poderes locais determinada pelos projetos de modernização industrial do 

Governo Dutra. 

 

 

2. Senado devolve mandatos de senador a Luiz Carlos Prestes e seu suplente 

O Senado Federal promoveu nesta quarta-feira (22/05/2013) sessão especial para a devolução 

simbólica dos mandatos de senador ao líder comunista Luiz Carlos Prestes (1898-1990) e a seu 

suplente Abel Chermont (1887-1962). Eleito em 1945 pelo então Partido Comunista do Brasil (PCB), 

com a maior votação proporcional da história política brasileira até aquela época, Prestes teve o 

mandato cassado em 1947, após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter cancelado o registro de seu 

partido. 

Em discurso de agradecimento na tribuna, a viúva de Luiz Carlos Prestes considerou a devolução 

simbólica do mandato de seu marido uma vitória não apenas de sua família, mas de todo o povo 

brasileiro, que o elegeu em 1945 com mais de 150 mil votos. 

Maria do Carmo destacou o compromisso de Prestes com as causas dos trabalhadores brasileiros e 

lembrou sua permanente preocupação com a qualidade dos sistemas públicos de saúde e educação, 

com a garantia do direito à moradia e com a defesa de salários decentes a fim de que todos pudessem 

viver com dignidade. 

(Agência Senado, 22/05/2013.) 

A matéria jornalística acima apresentada refere-se a uma reparação por parte do Congresso Nacional 

da cassação de mandatos realizada contra membros do PCB em 1947. Essa medida foi deflagrada 

pelo governo de Dutra, no contexto do início da Guerra Fria. Entretanto, essa medida entrava em 

contradição com a Constituição promulgada em 1946, já que ela tinha um caráter: 

a) fascista. 

b) liberal. 

c) totalitário. 

d) autocrático. 

e) socialista 
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3. (ENEM 2010) 

Ato Institucional nº 5 de 13 de dezembro de 1968  

Art. 10 – Fica suspensa a garantia de habeas corpus, nos casos de crimes políticos, contra a segurança 

nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. 

  

Art. 11 – Excluem–se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este Ato 

Institucional e seus Atos Complementares, bem como os respectivos efeitos. 

(Disponível em: http://www.senado.gov.br. Acesso em: 29 jul. 2010.) 

O Ato Institucional nº 5 é considerado por muitos autores um “golpe dentro do golpe”. Nos artigos do AI-

5 selecionados, o governo militar procurou limitar a atuação do Poder Judiciário, porque isso significava 

a) a substituição da Constituição de 1967. 

b) o início do processo de distensão política. 

c) a garantia legal para o autoritarismo dos juízes. 

d) a ampliação dos poderes nas mãos do Executivo. 

e) a revogação dos instrumentos jurídicos implantados durante o golpe de 1964. 

 

 

4.  

 

O Ato Institucional nº 1 foi editado logo após a deposição do presidente João Goulart, em 1964. Nele, 

figuraram medidas destinadas a legitimar as ações do novo governo, como indica o texto. Um dos 

efeitos imediatos dessas medidas, no que se refere à atuação do Poder Legislativo, foi: 

a) ampliação de atribuições decisórias 

b) restrição de incumbências tributárias 

c) convocação de eleições parlamentares 

d) perseguição de grupos oposicionistas 

e) o fortalecimento de ideais democráticas 
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5. (ENEM 2013) 

 

A imagem foi publicada no jornal Correio da Manhã, no dia de Finados de 1965. Sua relação com os 

direitos políticos existentes no período revela a 

a) extinção dos partidos nanicos. 

b) retomada dos partidos estaduais. 

c) adoção do bipartidarismo regulado. 

d) superação do fisiologismo tradicional. 

e) valorização da representação parlamentar. 
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Gabarito 

 

1. A 

A redemocratização será marcada pela volta do multipartidarismo e pelas eleições diretas para presidente. 

 

2. B 

A Constituição de 1946 contrastava com o período anterior, o do Estado Novo, que era marcado pela 

supressão das liberdades políticas e do poder centrado no Executivo e no fechamento do parlamento. Mas 

como houve uma aproximação de Dutra com os EUA, a cassação dos parlamentares do PCB foi uma 

consequência da posição tomada na Guerra Fria. 

 

3. D 

O AI-5, que entrou em vigor a partir de 1968, foi o mais violento dos Atos Institucionais, endurecendo a 

postura autoritária do governo e desrespeitando a Constituição ao perseguir opositores e restringir direitos, 

concentrando o poder nas mãos do presidente do Brasil. 

 

4. D  

Através do AI-1, pôde-se encontrar respaldo legal para a perseguição aos opositores do golpe de 1964. 

Isso é explicitado pelo trecho ao se falar no direito de “suspender direitos políticos” e “cassar mandatos 

parlamentares”. 

 

5. C 

Em 1964 foi promulgado o Ato Institucional n°2 que decretava o Bipartidarismo no Brasil e a charge faz 

uma alusão ao dia de Finados, com os partidos que haviam sido “mortos” pela ditadura que se implantava 

no país naquele momento. 

 


