Prefácio
Meu nome é Leonardo Grimaldi. Sou Produtor Musical e Instrutor de Pekiti Tirsia Kali, arte
de guerra Filipina. Cidadão brasileiro da cidade de Campinas, São Paulo.
Em 2013/2014, acompanhando e estudando assuntos diversos da cultura humana e
acompanhando a dinâmica do processo eleitoral para a reeleição de Dilma Roussef.
Nesta época que conheci e por um tempo acompanhei com muita ESPERANÇA DE
mudança REAL, o perfil do Dr Celio EVANGELISTA. Por um tempo porque deixei de seguir
e acompanhar seu trabalho e deixar de dar crédito (acreditar) e ter aquela ESPERANÇA.
Em dezembro de 2017, acompanhando o perfil de DOM WERNECK no facebook, assisti
QUASE AO VIVO o vídeo em que ele, DOM WERNECK fazia uma entrevista com aquele
que estava ANUNCIANDO ser o INTERVENTOR e JURIDICAMENTE EMPOSSADO
PRESIDENTE da REPÚBLICA.
Assisti o vídeo todo e AQUELA ESPERANÇA que havia adormecido no coração, reacendeu
e senti uma tremenda sensação de que ALGO MUITO GRANDE ESTAVA
ACONTECENDO.
Mas não percebi de momento que a ESPERANÇA era aquela mesma que já havia sentido e
que já CONHECIA aquele entrevistado.
Decidi pesquisar QUEM SERIA DR CELIO FERREIRA. Não demorou muito pra eu perceber
que este que havia OUVIDO e VISTO em vídeo falando, ERA AQUELE que só havia
conhecido por aquela CLÁSSICA FOTO DE IMORTAL da ABL e através de PODEROSAS
E ÁCIDAS PALAVRAS apenas escritas.
Dr CELIO FERREIRA era DR CELIO -- EVANGELISTA -- FERREIRA.
Ao invés de parar por ali e me contentar com aquela pesquisa feita em 2014 que me levou a
ACREDITAR em ODIADORES DA INTERNET e não no CELIO e em suas palavras, decidi
CONTINUAR E APROFUNDAR A TODO CUSTO a minha pesquisa até ENTENDER QUEM - realmente era DR CELIO e O QUE estava acontecendo!
Assim, descobri o BLOG;
COMANDODAINTERVENCAO.ORG
E assim que comecei a estudar os conteúdos, vídeos, Documentos, TUDO PASSOU A
FAZER SENTIDO e ficar claro como neve. Assisti NOVAMENTE a entrevista com o DOM e
percebi que as PESSOAS TODAS, comentando e MESMO O DOM, não estavam
ENTENDENDO E NEM MESMO CRENDO SER VERDADE o que ele ESTAVA
AFIRMANDO e EXPLICANDO.
Isto me INCOMODOU tremendamente, pois estamos todos FARTOS da situação do
BRASIL e DESESPERADOS por AJUDA de quem possa AJUDAR.
Assim contamos com INTERVENÇÃO, VOTAÇÃO, PRISÃO, qualquer que seja a
SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA. Quando estamos DIANTE DA SOLUÇÃO e NEM
MESMO PRECISAMOS VOTAR, PARTICIPAR em ESCOLHA ou ALGO SEMELHANTE (ir
pra rua pra "LEGITIMAR"...) as pessoas simplesmente IGNORAM por motivos variados que
vão do MEDO à COVARDIA, sendo que estes estão em dois pólos extremos.

O Medo acompanha o guerreiro, o lutador, o desbravador e pioneiro, o abnegado. É com
MEDO que temos PRUDÊNCIA, temos ressalva e nos PRESERVAMOS abaixo da
IMPETUOSIDADE.
A COVARDIA é o outro extremo do espectro em que o mesmo MEDO, faz o sujeito
TRAVAR seus instintos e com isto agir de maneira VIL e IMORAL por se OMITIR, FUGIR,
MENTIR, agir das formas mais torpes por egoismo de preservar o IMPRESTÁVEL.
Destes COVARDES surgem as mais ofensivas palavras que se ficassem GUARDADAS
seriam TÓXICAS apenas para seu destilador, mas sendo como são, DESTILAM todo seu
VENENO pra que pessoas INCAUTAS se contaminem dele e se INTOXIQUEM com seus
atos e CONSEQUÊNCIAS.
Para os BRAVOS, os de VALOR, HONRA e CARÁTER fiz, assim como tantos fizeram por
nós, algo singelo para CONTRIBUIR com este tão imensamente IMPORTANTE
PROCESSO INTERVENTORIAL HISTÓRICO DO BRASIL E DO MUNDO.

LEONARDO SILVEIRA GRIMALDI
Segunda Feira - 22 JANEIRO 2018

________________________________________________________________________
por CELIO EVANGELISTA FERREIRA DO NASCIMENTO

Meus amigos, minhas amigas, meu abraço.
INTRODUÇÃO
Durante o tempo em que eu estive patrocinando a intervenção, isso começou em 2005,
tenho notado uma carência bastante grande no DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO da
nação. Acredito mesmo que a geração nossa, de trinta anos para menos foi
MEDIOCRIDADE.
Nós temos uma dificuldade enorme, tanto no poder judiciário (quanto) em toda a vida
pública do país. Passamos por uma DEFICIÊNCIA muito grande.
Podemos dizer mesmo que, o Brasil entrou na ERA DAS TREVAS, principalmente de 2003
para cá, quando o Presidente Lula instaurou o GOLPE DE ESTADO contra a democracia
brasileira, contra a Constituição do país, com o PROGRAMA DE PODER do PT
(Partido dos Trabalhadores) de COMUNIZAR o Brasil em vinte e dois (22) anos.
Isto se embasava no terrorismo, em uma espécie de TERRORISMO DE ESTADO
totalmente atentatório à CONSTITUIÇÃO da REPÚBLICA.
Eu particularmente, me sinto AGREDIDO com isso por que sou praticamente o AUTOR da
Constituição. Cumprindo missão das FORÇAS ARMADAS, acordada com o Doutor
Ulysses Guimarães. Na época, passado alguns meses, as FORÇAS ARMADAS
constataram que com a constituinte indo daquele jeito que estava não ia sair Constituição
nenhuma.
Chamaram o Dr Ulysses Guimarães e colocaram a situação pra ele. Ele, como um dos
estadistas que eu considero até agora, INSUBSTITUÍVEL em nosso país, entendeu a
gravidade do problema, acordou com a proposição dos militares e coube a mim a indicação
deles para a tarefa.
Dr Ulysses me procurou. Na época eu cumpria missão militar em Curitiba, fazendo
assessoria ao Governador do estado, Assembleia legislativa. Ele me procurou com a
missão. Um pouco antes eu já tinha recebido a comunicação da área militar.
Ali integrei a ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE como o assessor oculto do Dr
Ulysses Guimarães. Muito poucas vezes eu vinha a Brasília, porque era a nossa
combinação de eu não ficar exposto, até porque eu integrei a constituição mais como um
INSTRUMENTO do Dr Ulysses e dos CONSTITUINTES que REALMENTE escreveram a
CONSTITUIÇÃO.
Eu não fazia PARTE da Assembleia Nacional Constituinte a não ser como eleitor que votou
nos candidatos que foram apresentados na época para a tarefa.
O Dr Ulysses Guimarães só considerava o capítulo da Constituição, ou mesmo os
DISPOSITIVOS pronto para a sessão de aprovação do texto a que ele ia submeter
posteriormente à Constituição. (após passar por minha revisão)
Havia um SINALZINHO que nós tínhamos combinado, de que tinha passado pela minha
revisão. (Assim) eu acabei decorando o texto, porque não fui eu que escrevi tudo. Algumas
coisinhas eu escrevi nela, mas eu tive A MISSÃO de fazer a COMPOSIÇÃO LÓGICA da
CARTA, de fazer toda a SIMETRIA DISPOSITIVA dela, enfim, um trabalho de DOCÊNCIA.

Baseado nisto, a dificuldade que eu encontrei durante este tempo de patrocínio da
INTERVENÇÃO, que é um INSTRUMENTO que nós criamos nela JUSTAMENTE PARA
ESTE MOMENTO, resolvi fazer esta, não vou dizer assim uma AULA, por que pra fazer
uma AULA DA CONSTITUIÇÃO teria de ser em grau de docência e não é o nosso objetivo,
porque em grau de docência eu não falaria assim para a população.
O que eu quero é ser entendido por todos.
Então começamos, tivemos a ideia, começamos hoje.
Vamos fazer vários vídeos porque o assunto é longo.
Então vamos começar agora explicando O QUE É UMA CONSTITUIÇÃO.

-----------------------------------------------------------------------------

PARTE I - GÊNESE CONSTITUCIONAL

A CONSTITUIÇÃO não é um CÓDIGO DISPOSITIVO de APLICAÇÃO.
Ela é uma CARTA INSTITUCIONAL DE EXECUÇÃO, isto quer dizer;
Os códigos dispositivos são manuseados a nível Judiciário/Forense para regular situações
de interesse de conduta, enfim da DINÂMICA DA VIDA SOCIAL.
A Constituição não cria direitos nem obrigações.
Ela é a CARTA DOGMÁTICA DA CIVILIZAÇÃO que deve ser CONSTRUÍDA PELO
PARLAMENTO, pelo PODER EXECUTIVO a APLICAÇÃO do PODER JUDICIÁRIO.
Os PRINCÍPIOS do CONSTITUCIONALISMO;
A Vida Civilizada regida pelo ENTE IDEOLÓGICO; O ESTADO.
Instituído pela LEI, operado pelo DIREITO e consolidado pela JUSTIÇA.
Os elementos MATERIAIS do Constitucionalismo;
---- A NAÇÃO; O TERRITÓRIO; A SOBERANIA ---MOISÉS apresentou para o Faraó Ramsés II que havia encontrado uma FÓRMULA através
dos estudos de -- HERMES TRIMEGISTO -- que poderia substituir o FARAÓ REI por um
CHEFE, um MAGISTRADO SUPREMO que fosse pensado pela NAÇÃO. Teve a simpatia
dele e com o POVO HEBREU saiu para fazer aquela CIVILIZAÇÃO.
Eu estou falando do PONTO DE VISTA DE CIÊNCIAS POLÍTICAS e não de TEOLOGIA.
Eu sou CRISTÃO, sou HOMEM DE FÉ mas também sou CIENTISTA DA CABEÇA
HUMANA do CAMPO DA INTELIGÊNCIA, onde trabalhamos com a INTELIGÊNCIA
HUMANA.
Então precisa ser um ENGENHEIRO da INTELECTUALIDADE CIVILIZADA.

É dentro desta esfera que eu interpreto historicamente a ESCOLA DA TRAGÉDIA DO
HOMEM oferecida por MOISÉS que criou e ofereceu o CONSTITUCIONALISMO.
Constitucionalismo NÃO TEM NADA A VER COM DIREITO CONSTITUCIONAL.
DIREITO CONSTITUCIONAL, para nós Juristas é uma BOBAGEM porque ele não tem
origem, não tem GÊNESE. Ele só pode EXISTIR depois de uma Constituição.
Assim fica então, o advogado a se perguntar;
- Mas de onde surge o Direito Constitucional?
. Da CONSTITUIÇÃO
- E de onde vem a CONSTITUIÇÃO??
. A CÁTEDRA fica sem resposta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARTE II - CONSTITUCIONALISMO
A CONSTITUIÇÃO é produzida pelo Constitucionalismo.
O Constitucionalismo é formado destes três (3) elementos que germinam a
INTELIGÊNCIA JURÍDICA CIVILIZADA;

A NAÇÃO; O TERRITÓRIO; A SOBERANIA.
Estes (3) três elementos somados formam O POVO.
O POVO então é o PODER CONSTITUINTE.
POVO; CIDADANIA e PODER CONSTITUINTE
quer dizer a MESMA COISA.
Quando nós estávamos elaborando a Constituição, precisávamos alicerçar ela, dar BASE
para ela. Nós quisemos então FUNDAMENTAR ela no CONSTITUCIONALISMO.
É a PRIMEIRA CONSTITUIÇÃO DO MUNDO em que o PODER CONSTITUINTE
ficou PRESERVADO no PODER CONSTITUCIONAL.
A nossa Constituição fez isso, dado o MOMENTO em que nós escrevíamos ela e O
FUTURO que tinha pela frente que ela tinha de absorver e DEPOIS no FINAL, RESOLVER
esse futuro. Tivemos de situar A CIDADANIA, no Artigo I Inciso 2º e PARÁGRAFO
ÚNICO, formando O MECANISMO DE AÇÃO para ESTE MOMENTO.
No início, até me recordo, eu que escrevi este artigo e coloquei;
-- PODER CONSTITUINTE -O professor Afonso Arino achou muito comprido.
- Nós temos que .. (simplificar).
- É um INCISO §, quanto mais .. (simples..)

Eu consultei os Papas do Constitucionalismo da UNIVERSIDADE DE JERUSALÉM que
me davam subsídios nessa época. Foi que eles me disseram;
"PODER CONSTITUINTE; CIDADANIA; POVO diz a mesma coisa.
Nós colocamos CIDADANIA.

CIDADANIA quer dizer
O PODER CONSTITUINTE PRESERVADO NO PODER
CONSTITUCIONAL.
Vários Constitucionalistas de várias Universidades nos criticaram por bastante tempo,
dizendo que a DEMOCRACIA nascente do BRASIL não ia vingar, porque nascia com uma
HERESIA contra o "DIREITO CONSTITUCIONAL".
Tivemos, da nossa equipe, interpelações nesse sentido através de umas UNIVERSIDADES
lá fora. Nós explicamos então que nós tinhamos e PRETENSÃO de ter escrito uma
Constituição para a DINÂMICA da nossa VOCAÇÃO de LIBERDADE ainda não definida
naquela situação e que então precisava ser DOGMATIZADA pela CARTA
CONSTITUCIONAL. E hoje, entenderam e a nossa CONSTITUIÇÃO é usada como LIVRO
DIDÁTICO em CURSOS DE DOUTORADO nas melhores Universidades do Mundo,
justamente por causa dessas INTERPRETAÇÕES ERRÔNEAS que eles faziam da Carta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARTE III

Eu estou, nesta primeira oportunidade, apenas fazendo a ABERTURA e
PROPOSITADAMENTE não sendo LÓGICO porque é apenas um DESPERTAR da
curiosidade de quem tiver a PACIÊNCIA de me OUVIR, para à partir do próximo momento
que nós conversarmos, vou ser mais DOCENTE, mais DIDÁTICO, mais PRECISO.
Estou agora apenas me APRESENTANDO com o ASSUNTO e despertando a curiosidade
de quem quiser nos ouvir. Não vai ser um CURSO de CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA. Vai
ser apenas um ESCLARECIMENTO da nossa CONSTITUIÇÃO fazendo com que a Nação
ENTENDA o nosso MOMENTO INTERVENCIONISTA no nosso PROCESSO HISTÓRICO.

A INTERVENÇÃO já está INSTALADA.
O COMANDO da INTERVENÇÃO já me avisou, que a TAREFA dos próximos anos na
PRESIDÊNCIA da REPÚBLICA vai me caber e a minha primeira OBRIGAÇÃO,
OBRIGAÇÃO de ESTRÉIA é começar a me APRESENTAR À NAÇÃO.
Se a nossa OBRIGAÇÃO de DESTINO é vir para FIXAR os PRIMEIROS ELEMENTOS da
DEMOCRACIA que a CONSTITUIÇÃO que eu ajudei a escrever projetou, então a
RESPONSABILIDADE de ESCLARECIMENTO DA NAÇÃO sobre isso aos meus ombros é
a mais PESADA e a mais EMERGENTE.

Agora, neste momento eu quero dizer o meu MUITO OBRIGADO pela atenção de quem
nos ouvir e preparem (-se) então para a próxima, que agora não vai ser bem uma AULA
mas vai ser PARECIDO. Temos de ser mais ou menos DOCENTES dado a
IMPORTÂNCIA e o VALOR do ASSUNTO.

MEU ABRAÇO

CELIO EVANGELISTA FERREIRA DO NASCIMENTO
INTERVENTOR CONSTITUINTE DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
02 de NOVEMBRO de 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------CANAL - celio ferreira
https://www.youtube.com/watch?v=iYf9-PINaq4&t=429s
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DESCRIÇÃO do VÍDEO
Série de aulas sobre o Constitucionalismo que produziu a Constituição Federal de 1988.
Bastidores da Assembléia Nacional Constituinte. A importância das Forças Armadas.
Constitucionalismo: essência, estrutura e raízes remotas. O que é Constituição. O Estado e
a Democracia que a Constituição de 1988 projeta. Os fundamentos da Civilização.

