
Do regimento interno da Constituinte, a 
ser votado até o dia 24, deverá constar 

um preâmbulo reafirmando que a Assem
bleia Constituinte é livre e soberana. Seria 
mais uma declaração politica do que um 
compromisso de Constituinte livre e sobera
na, a ponto de ela mesma limitar seus pode
res, deixando de alterar ou revogar disposi
tivos da Constituição vigente. A atual carta 
deixaria de existir, com a promulgação da 
nova Constituição, elaborada pela Assem
bleia Constituinte. \ 

Na prática, o regimento interno, apesar 
do preâmbulo, não abriria caminho à dis
cussão e votação de resoluções constitucio
nais, com o propósito de permitir mudanças 
no texto da atual Constituição. As possíveis 
alterações na Carta em vigor seriam feitas, 
mediante acordo interpartidário, pelo Con
gresso Nacional — Câmara e Senado reuni
dos — com o "quórum" qualificado de dois 
terços de cada Casa. Na Constituinte, o 
"quórum" é da maioria absoluta — metade 
mais um. 

O "preâmbulo" seria a fórmula consen
sual que "bombeiros" do PMDB estão nego
ciando com os "xiitas" do partido e aliados 
do PDT, do PT, do PCB, do PC do B e do PSB. 

As consultas, ainda não concluídas, es
tão revelando boa aceitação à ideia do 
preâmbulo, reafirmando, teoricamente que 
a Constituinte é livre e soberana. Na práti
ca, a teoria é outra: a Constituinte não deve 
mudar a Constituição vigente — atribuição 
exclusiva do Congresso Nacional. 

O PMDB, o PFL, o PL, o PDC e o PTB 
garantiriam, com sobras apesar de even
tuais protestos dos partidos ideológicos, a. 
tese de que a Constituinte é tão soberana 
que pode, inclusive, limitar seus próprios 
poderes. Essa limitação seria a de não alte
rar o texto constitucional em vigor — que. 
seria inteiramente modificado com a pro
mulgação da nova Constituição, tarefa espe
cífica da Assembleia Nacional Constituinte. 

Atenderia os "xiitas", que já estão ad
mitindo negociar suas propostas de consti
tuinte plenamente livre e soberana. Além 
disso, tranquilizaria o governo e as Forças 
Armadas, eliminando o risco de, a cada dia, 
esperar o Plenário discutir e votar resolu
ções constitucionais, alterando ou supri
mindo dispositivos da atual Constituição. 

Para a posteridade e para a opinião pú
blica, o preâmbulo do regimento interno 
seria a demonstração que a Constituinte es-
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tá se reunindo com normas, disciplinando 
seus trabalhos e resguardando sua sobera
nia e liberdade. 

Por enquanto está prevalecendo a tese 
de que os pontos não polémicos da atual 
Constituição devem ser alterados e modifi
cados pelo Congresso Nacional. As maté-
rias consideradas polémicas — papel das 

Forças Armadas, por exemplo — seriam da 
atribuição da própria Assembleia Consti
tuinte definir e decidir, "livre e soberana
mente". 

Ainda ontem, o único constituinte eleito 
em 46 — senador Luiz Viana Filho (PMDB-
BA) — reafirmou que a Constituinte foi elei
ta para elaborar a nova Carta Constitucio
nal. "Alterar a Constituição vigente é com
petência do Congresso Nacional. Os que 
pensam diferente estão assumindo posição 
política, sem respaldo jurídico", acentuou. 

0 ex-presidente da OAB-DF, senador-
constituinte Maurício Corrêa (PDT), acredi
ta que poderá haver acordo, deixando-Se 
questões polémicas sob responsabilidade 
da Constituinte, alterando-se as demais que 
se fizerem necessárias pelo Poder Legisla
tivo. Esta é também, a proposta do senador 
Mário Covas (PMDB-SP), justificando: "Só 
assim poderemos, via Congresso, remover 
mais depressa o que sobrou do entulho au
toritário". 

As negociações envolveriam, principal
mente, a revogação de dispositivos da atual 
Constituição que dispõem sobre o estado de 
emergência, as medidas de emergência, a 
edição de decretos-leis e o restabelecimen-

to das prerrogativas parlamentares e da in
violabilidade do mandato. 

Constituintes das mais diversas legen
das e ideologias estão de acordo: o trabalho 
de elaborar a nova Carta não pode ficar 
condicionado a dispositivos constitucionais 
"superados pela abertura democrática". 

Em contrapartida, a maioria entende 
que não se pode dar curso à proposta de 
Maurílio Ferreira Lima ou à emenda de 
Ademir Andrade (PMDB-PA) — que preten
dem abrir caminho às resoluções constitu
cionais. Essas resoluções permitiriam à 
Constituinte alterar a Constituição vigente 
— ou abrir o debate — incluindo até mesmo 
a antecipação da eleição presidencial dire-
ta para o sucessor de Sarney. 

O ex-presidente nacional da OAB, depu-
tado-constituinte Bernardo Cabral (PMDB-
AM) foi taxativo: alterar a Constituição vi
gente é atribuição do Congresso Nacional. 
A Constituinte foi eleita para elaborar uma 
nova Constituição. 

Discordando ou concordando, a banca
da constituinte do PDT tem outra proposta: 
a nova Carta deve ser votada artigo por 
artigo, e não na sua íntegra, após o exame 
das comissões. 
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