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OooiifiliÉnÉ^ posltãi. 
JOSEMAR DANTAS 

Da Editoria de Opinião 
^# 

O processo a ser segui
do,na convocação da As
sembléia Nacionài^Cons.--
tituinte e as exigências 
de ordem histórica socio
lógica e jurídica que de
vem respaldá-la consti
tuem hoje a mais tormen-

Apesar das retaliações 
impostas à Constituição 

-pelo movimento militar, 
de março de 1964, que 
desfiguraram completa
mente o pacto sócio-
politico nela inscrito, te% 
mos aí o Poder Legislati 

tosa polêmica estabeleci- . vo portando quase todas 
da entre os partidos e as" as suas prerrogativas e 
lideranças políticas. Sob-, em regular funcionamen-
o pontovde vista histórico, í to. Desse ponto, princi-
a Constituinte tem sido 
convocada no Brasil por 
atojrevolúcionário do Po-
derExecutivo — quer di
zer, por ato de força —, 
tanto no regime monár
quico quanto na expe
riência mais recente da 
República. Deu-se sem
pre a mobilização do po
der constituinte originá
rio — o povo — em pre
sença de grandes como
ções institucionais, em 
função das quais não só 
houve ruptura plena do 
ordenamento constitucio
nal como a falência do es
tado de direito. 

Mas não só essas turbu
lentas circunstâncias 
funcionaram como pres
supostos da conveniência 
de recorrer à soberania 
original para a recons
trução dos poderes do Es
tado. A convocação da 
Constituinte jamais, ocor
reu com o Poder Legisla
tivo em funcionamento, 
exatamente porque tal si
tuação evidenciaria a 
inexistência de uma rup
tura plena do ordena
mento institucional. As
sim, faleceria um dos 
p r e s s u p o s t o s p a r a 
recorrer-se ao poder 
constituinte originário. 

piam as dificuldades de 
ordem institucional — o 
mesmo que dizer, de na
tureza jurídica — pára 
ordenar o processo legal 
de convocação da Consti
tuinte. Além disso, a 
Constituição de 1967, com 
as suas múltiplas emen
das, está em pleno vigor. 
E nela insubsiste qual
quer dispositivo que auto
rize o Congresso Nacio
nal a convocar a Consti
tuinte. 

A sociedade política 
não está, pois, diante de 
uma comoção institucio
nal que traduza a neces
sidade inquestionável de 
recorrer ao poder consti
tuinte originário. O pro
fessor Afonso Arinos de 
Mello Franco, contudo, 
sustenta a tese de que o 
Legislativo, através de 
resolução aprovada em 
plenário, está investido 
de legitimidade institu
cional para convocá-lo. 
Essa é a tese que mais 
desperta a solidariedade 
das forças políticas em 
atuação no Congresso. 

Mas contra ela podem 
ser movidos impedimen
tos os mais sérios, não só 
associados aos fatores 
históricos que sedimenta

ram as mot ivações 
jurídicas da Constituinte 
quanto outros de igual pe
so e do mesmo lastro ins
titucional. A legislatura 
comum, como é notório 
— vão aqui alguns exem
plos —, não pode abolir a 
Federação e a República, 
não pode estabelecer a 
reforma do sistema de 
economia dê mercado em 
favor do controle social 
dos meios de produção, 
não pode restabelecer a 
monarquia constitucio
nal e, tampouco, alijar da 
Constituição as garantias 
ao exercício dos direitos 
individuais e sociais ins
critos nos princípios uni
versais de direito. 

E princípio universal 
de direito, válido tanto 
para a esfera do Direito 
Público quanto do Priva
do, que o mandante de 
poderes não poderá 
outorgá-los mais do que 
os possui. Então, como a 
legislatura comum, em
paredada em suas seve
ras limitações, poderá 
outorgar à Constituinte 
os poderes que não pos
sui? Se o fizer, a Outorga 
não estaria maculada por 
um vício original insaná
vel, com o comprometi
mento da legitimidade da 
Constituição que brotar 
desse ato? São indaga
ções que perturbam a 
viabilidade da tese sus
tentada pelo professor 
Afonso Arinos. 

•-Já a convocação por 
ato do Presidente da Re
pública, como é da tradi
ção históríco-jurídica, 
enfrenta dificuldades tão 

um , 
ou mais graves quanto 
essas. Para fazê-lo preci-; 
saria admitir que é o titu-
lar-de um^po"der revolu-* 
cionário, mas não o Go
verno constituído sob o 
amparo do ordenamento 
jurídico e eleito regular-; 
mente pelo processo dei 
escolha sancionado na •. 
Constituição. É evidente 
què não poderá valer-se 
de tal confissão, exata
mente porque a realidade! 

institucional do País é in
teiramente diversa de 
uma hipotética situação' 
como esta. Se o fizer, 
abrirá à tradição jurídica1 

uma nova jurisprudên-' 
cia, ensejando a possibili-k 
dadè de outros e futuros» 
presidentes da República-
convocarem a Constituin-^ 
te. E, nesse passo, po-^ 
deríamos ter, a cada 
mandato presidencial, a 
convocação de uma Cons-j 
tituinte. j 

Converte-se, assim, a 
convocação da Consti
tuinte em um problema 
essencial e restritiva
mente político, em virtu
de das circunstâncias es
peciais que,a tornam ju
ridicamente questioná
vel. E como problema 
posto nessa ordem de co
gitação deverá ser resol
vido por uma fórmula 
que comprometa a soli
dariedade política de to
da a Nação, de modo que 
não lhe falte a sustenta
ção e o respaldo do poer 
social. Encontrar essa 
fórmula, eis o grande de
safio colocado diante dos 
partidos e das lideranças 
políticas. 


