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E M geral, o ordenamento jurídico 
dos regimes autoritários morre 
com eles. Há clara ruptura da 
ordem, substituída por uma nova 
elaboração constitucional. O ca
so brasileiro é excecão. Entre nós, 

as mudanças de regime tiveram muito 
de continuidade. Jamais houve um mo
mento em que a ordem vigente desa
basse e surgisse uma nova legalidade, 
com pouco ou nenhum compromisso 
com a anterior. A ordem velha se proje-
ta na ordem nova, aprisionando-a. Isso 
se dá porque nenhuma força social ou 
política significativa do passado é de 
feto derrotada. A transição se opera, no 
melhor dos casos, como um re-arranjo 
do poder relativo das elites, sem que 
nenhum dos seus segmentos seja alija
do das decisões. 

A atual transição não foge a essa 
lógica. Antes, as técnicas de elaboração 
e composição do pacto de elites foram 
requintadamente apuradas, de forma a 
contemplar o direito, o avesso e o aves
so do avesso. As constituições brasilei
ras são o resultado dessa dinâmica. 
Contudo, o atual processo constituinte 
guarda uma singularidade. Pela primei
ra, vez é o Congresso Nacional quem 
convoca a Constituinte: o poder insti-
tuinte originário é legislativo, enquanto 
anteriormente foi o executivo. 

O país já conheceu sete constitui
ções, mas só três resultaram de consti
tuintes: 1891, 1934 e 1946. A primeira foi 
convocada pelo marechal Deodoro da 
Fonseca, "Chefe do Governo Provisório 
da República dos Estados Unidos do 
Brasil, constituído pelo Exército e Ar
mada, em nome da Nação". A convoca
ção se dá sem qualquer poder legislati
vo em funcionamen
to. Fato similar ocor
re com a Revolução 
de 30. Vargas, como 
"delegado da Revo
lução, em nome do 
Exército, da Mari
nha e do Povo", de
creta que será eleita 
u m a Assemble ia 
Constituinte, afinal 
por ele convocada já 
como chefe do gover
no provisório. Tam
bém ai não havia po
der legislativo. O 
mesmo sucede com a 
Assembleia Consti
tuinte de 1946, con
vocada por José Li
nhares, que proviso
riamente exercia a 
chefia do executivo. 
Não existia Congres
so, fechado que foi 
pelo golpe de 1937. 

Já a atual Constituinte foi convoca
da pelo poder de emenda do Congresso 
anterior. A emenda constitucional limi-
tou-se a dar poderes constituintes aos 
deputados e senadores eleitos em 1986, 
sem prever a desejável exclusividade 
da Assembleia Constituinte e sua capa
cidade de também legislar ordinaria
mente. Disso resultou que, além da 
Assembleia Constituinte, estão em fun
cionamento ambas as casas do Con
gresso Nacional. Esta aparente super
posição de poderes vêm gerando confli
tos que poderão agravar-se. 

A Assembleia Constituinte poderia 
ter decidido por sua exclusividade e 
posto em recesso a Câmara e o Senado. 
Como não o fez, estão enfrentando uma 
situação de concorrência entre poderes. 
Há hoje uma crise em tomo do seu 
regimento interno — trata-se de saber 
se a Assembleia Constituinte pode ou 
não emendar a constituição vigente. 
Uns alegam que, por ser soberana, a 
Constituinte pode tudo; outros, mais 
contidos, querem-na apenas dedicada à 
elaboração da futura carta, mantendo o 
Congresso o seu poder de emenda. 

O mesmo parlamentar que na ses

são da Constituinte não pode emendar, 
poderá fazê-lo em sessão do Congresso, 
no mesmo dia. Essa situação anómala 
pode gerar o seguinte disparate: se a 
Constituinte foi instituída pelo Con
gresso, poderá ele usar o mesmo poder 
de emenda para desconstituí-la? Pare
ce esquisofrenia, mas não é. A Consti
tuinte delibera por maioria absoluta, 
enquanto o Congresso Nacional só po
de emendar a Constituição por 2/3 de 
seus membros, com votação em separa
do de ambas as Casas, quorum privile
giado que estabelece uma trincheira de 
resistência conservadora. 

É dessa trincheira que partem as 
primeiras articulações no sentido de 
que a Assembleia Constituinte fixe, 
desde logo, o termo do mandato do 
Presidente da República. Pedem o im
possível. A Assembleia Constituinte, 
por disposição de seu regimento inter
no, não pode resolver essa questão. O 
termo do mandato do atual presidente 
da República só poderá ser estabeleci
do por disposição transitória da futura 
Constituição, quando promulgada. Va
le recordar que iniciativa semelhante 
nâo teve êxito durante os trabalhos da 
Constituinte de 1934. O constituinte 
João Alberto, líder tenentista, denun
ciou a manobra de "inversão da ordem 
dos trabalhos", pela qual, em função do 
"interesse nacional", a Assembleia de
veria proceder à "eleição imediata" do 
presidente da República, antes mesmo 
da promulgação da Carta. 

Em sua "indicação", o líder da 
maioria Medeiros Neto alegava que a 
medida "determinará, inequivocamen
te: maior autoridade para o titular elei
to à função suprema; Maior estabilida
de e confiança no Poder, cujo prestígio 
se consolida na opinião pública e, so

bretudo, no conceito 
internacional; Tran
quilidade para o es
pírito público, termo 
a agitações, paz polí
tica, regularização 
mais eficiente dos 
serviços administra
tivos; Por fim, maior 
dignidade para a na
ção que, com a esco
lha, por ato de seu 
próprio sufrágio, em
bora indireto, do 
Chefe do Estado re
toma a sua mais im
portante prerrogati
va, seguramente o 
seu mais elevado di
reito" (Diário da As
sembleia Nacional, 
Ano II, n° 38, de 22 de 
fevereiro de 1934, 
pgs. 920/ 921). 

Naquela ocasião, 
um constituinte perguntou, entre iróni
co e ingênuo,"como se poderia eleger o 
ocupante de um carro se não se sabe se 
existirá? É possível até que se adote, 
como forma de governo, um colegiado 
onde não há presidente". Com mais 
propósito, pode-se hoje indagar quais 

'serão os futuros poderes da presidên
cia. Antecipar essa discussão é cons
tranger a Constituinte a manter intoca
dos os excessivos poderes presiden
ciais, que de tão exacerbados chegam a 
diminuir os demais poderes e até mes
mo a animar a ideia do golpe de Estado. 
A tendência da Constituinte é para 
algum tipo de governo parlamentar, 
embora com presidente da República 
eleito diretamente por maioria abso
luta. 

A dicussâo de 1987 não pode ser a 
de 1934. A Constituinte deve primeiro 
decidir sobre as questões de direito 
substantivo, uma das quais é a relação 
entre os poderes. Do aprofundamento 
do tema é que poderá fluir uma decisão 
corre ta sobre o termo do atual mandato 
presidencial. 
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