
'ÍQ uem convocarg a Constituinte? 
O. presidente eleito Tancredo 

Neves anunciou que uma das primei
ras iniciativas de seu governo será 
convocar uma comissão de grandes 
juristas, políticos e representantes 
dos principais segmentos do meio so
cial, para que elaborem anteprojeto 
de nova Constituição. O texto deve
rá resultar de ampla consulta à socie
dade, será debatido nacionalmente e 
servirá como subsídio ou colabora
ção do Executivo à Assembleia Na
cional Constituinte, a se instalar em 
março de 1987. 

Caberá ao ex-senador Afonso 
Arinos presidir essa comissão, bem 
como ao provável ministro da Justi
ça, Paulo Brossard, acompanhar de 
perto a iniciativa. Algumas questões 
preliminares, no entanto, precisarão 
estar equacionadas antes mesmo de 
pronto o anteprojeto oficial: 

Quem convocará a Assembleia 
Nacional Constituinte? Não bá mais 
a prerrogativa ditatorial de o Execu
tivo baixar atos institucionais e, por 
eles, alterar o equilíbrio entre os po
deres instituídos. O Palácio do Pla
nalto não pode convocar a Consti
tuinte, técnica e constitucionalmen
te. Já passaram os tempos em que o 
presidente da República, no caso, o 
marechal Castello Branco, por ato 
revolucionário, transformou um 
Congresso exaurido e sem represen
tatividade, pois antes cassara diver
sos de seus integrantes, em Assem
bleia Nacional Constituinte. Isso foi 
em 1966, jamais poderá ser vinte 
anos depois. Até porque, o novo pre
sidente se chama Tancredo Neves. 
Sua proposta, antes de tudo, é demo
crática. 

Assim, restaria a hipótese de o 
atual Congresso votar, este ano ou 
no próximo, uma espécie de ato adi-
cional democraticamente e pela 
maioria de dois terços dos deputados 
e senadores, convocando a Consti
tuinte. Ela seria o futuro Congresso 
dotado de poderes especiais como o 
das decisões por maioria absoluta 
para, durante certo tempo, redigir 
uma nova Constituição. Não se trata
ria de o próximo Legislativo refor
mar a Carta atual, pois essa prerro
gativa o atual já detém, como todos 
os Congressos, chamada de poder 
constituinte derivado. Eles podem 
alterar as Constituições em tudo o 
que pretendam, menos na Federação 
e na República. Admite-se, assim, o 
ato adicional, para que o futuro Con
gresso venha a dispor temporaria
mente do chamado poder constituin
te originário. Mudaria de nome, cha-
mando-se Assembleia Nacional 
Constituinte durante alguns meses. 
A palavra trás a explicação em si 
mesma: esse poder é o que dá origem 
a uma Constituição e disso o País 
precisaria, para os que defendem a 
ideia, tendo em vista a exaustão e a 
desmoralização completa da atual 
Carta. Ela se transformou numa col
cha de retalhos, desmoralizou-se e 
exauriu-se. Não basta mais para 
-brigar as necessidades da sociedade 
moderna. Além de tudo, foi espuria-
mente outorgada por uma junta mili
tar, não provindo da Nação. Basta 
atentar para o seu preâmbulo, que 
começa assim: "Os ministros da Ma
rinha de Guerra, do Exército e da 
Aeronátuica Militar, usando das atri
buições que lhes confere o artigo 3o 

do Ato Institucional N° 16, combina
do com o parágrafo Io do artigo 2° do 
Ato Institucional N° 5, considerando 

(..Opromulganua seguinte Constitui-
ção (...)» 1 ? F E y i g e 5 

Admitindo-se que o atual Con
gresso dê ao futuro Congresso pode
res constituintes originários durante 
todo o ano de 1987, vem o segundo 
problema. Pelo Direito Moderno, 
uma Assembleia Nacional Consti
tuinte pode tudo. Ela derroga os po
deres anteriores, até porque, normal
mente, só se reúne em função da rup
tura da ordem Jurídica vigente até 
então. No caso, não terá sido bem 
assim, pois haverá um presidente da 
República em exeréicio, até eleito in-
diretamente, pelas regras do jogo do 
regime que se pretende extirpar por 
completo só em 1987. E se, por hipó
tese, essa Assembleia Nacional Cons
tituinte pretender encerrar de ma
neira abrupta o mandato de Tancre
do Neves? Pode? Não pode? Não se 
fala da redução do período adminis
trativo se estiver limitado, não será 
bem uma Assembleia Nacional Cons
tituinte a se reunir, mas se não esti
ver, alguém assumirá o risco? 

Outra dúvida, quem sabe a justi
ficar essa última, refere-se a nova 
singulariadade: estarão mesmo sen

do eleitos constituintes, em pé de 
igualdade entre eles, em 1986? Ou as 
eleições indicarão, isto sim, os depu
tados federais e os novos senadores, 
estes com mandato de oito anos, 
aqueles, de quatro anos? Uma vez 
diplomados bicameralmente é que se 
ruenirão em Assembleia Nacional 
Constituinte, por tempo determina
do. Mas como? Durante o período em 
que estiverem elaborando a nova 
Constituição, se trabalharem o dia 
todo, o País ficará sem Legislativo 
ordinário? De que maneira interrom
per o processo a exigir uma série de 
atos normais, como votação de leis, 
aprovação de embaixadores e de
mais obrigações do Senado e da Câ
mara Federal? Dar-se-á ao Executi
vo condição de legislar por decreto-
lei, durante esse tempo? Não será is
so a volta ao autoritariosmo e à dita
dura? Ou se determinará que pela 

manhã, das oito ao meio-dia, deputa
dos e senadores se reúnam como tal, 
nas duas casas do Congresso, fazen
do as vezes de Legislativo ordinário, 
e, depois do almoço, se travistam em 
constituintes? De noite, como farão? 

Não param por aí as dúvidas. 
Uma Assembleia Nacional Consti
tuinte deve deter o mandato explíci
to da Nação, e isso poderá estar ca
racterizado nas urnas pelo esclareci
mento do eleitorado, mas como fazer 
diante de um terço dos senadores 
que, tendo sido eleitos em 1982, dis
porão de mandato até 1990? Farão 
parte do novo Congresso, sem preci
sar submeter-se ao crivo eleitoral da
qui a um ano e oito meses, mas terão 
o direito de fazer parte, também, da 
Assembleia Nacional Constituinte? 
Como, se não foram votados para 
ela? Ou ela funcionará sem eles, pre
judicando, assim, a proporcionalida
de na representação dos Estados? 

O que fazer, também, com a or
dem jurídica, no período anterior a > 
1987? A atual Constituição permane- : 

cera inalterada, mantendo os abusos 
e as barbaridades preceituadas até 
agora, como as medidas de emergên- ' 
cia e o estado de emergência, insti
tuições que permitem ao presidente 
da República suspender arbitraria
mente os direitos e garantias indivi
duais, sem responder perante nin
guém por seus atos? As eleições pre-1 
sidenciais indiretas também ficarão, 
como tantas outras aberrações, até 
que a Constituinte se instale e termi
ne seus trabalhos, promulgando a 
nova Constituição? E como se defini
rá o regime dentro do qual Tancredo 
Neves presidirá o País em 1985,1986 
e, certamente, um pedaço de 1987? 
Democracia, não, enquanto perma
necer o cipoal da exceção. E de nada 
adianta sustentar que o novo presi
dente jamais lançará mão de tais 
prerrogativas postas ao seu alcance, 
porque são os princípios que impor
tam. Aqui, vale o fato acima da in
tenção, e o simples fato de alguém 
poder golpear sem apelação os direi
tos e garantias individuais fala mais 
alto. 

E se o governo emergente, logo 
depois de empossado, ainda em mar
ço, decidir mudar tudo o que de aber
rante existe na Constituição, sem es
perar pela Assembleia Nacional 
Constituinte, acionando logo o poder 
constituinte derivado do atual Con
gresso? De que valerá, então, convo
car e instalar em 1987 um organismo 
que não terá nada a fazer, pois tudo 
já terá sido feito? 

Todas essas questões, e outras, 
precisarão estar equacionadas o 
mais depressa possível, e nada têm a 
ver com a disposição do presidente 
Tancredo Neves de promover a refor
ma da lei eleitoral e do estatuto dos 
partidos políticos, para proporcionar 
eleições livres e desempacotadas em 
1986. Estas dizem respeito ao proces
so. Aquelas, ao mérito. Alguns céti-
cos, por isso, perguntam se não seria 
muito mais lógico, eficiente e defini
tivo que, ao invés da Assembleia Na
cional Constituinte em 1987, o futuro 
governo enviasse ao atual Congres
so, daqui a um mês e pouco, amplo 
projeto de reforma da Constituição, 
mandando tudo, a começar do 
preâmbulo, e compatibilizando des
de já e para sempre o regime com a 
democracia. J 


