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R AZÃO teve o mestre Afonso Arinos, quando me 
disse, há pouco tempo, que no Brasil está-se tornando 

impossível fazer-se o possível. 
Os que não querem a Constituinte, convocada na 

forma escolhida pelo Presidente Sarney, na verdade não 
desejam Constituinte de forma alguma. Quando dizem 
preferir a outra, a impossível, é porque estão consciente
mente contra a que é possível. E isto é mau. 

A sonhada Constituinte exclusiva, isto é, a assembleia 
que se reúne e volta para casa depois de elaborada a 
Constituição, teoricamente seria a melhor. Todos sabem 
disto. Mas todos sabem também que tal assembleia histori
camente tem sido possível somente depois de revoluções, 
que derrubam os poderes e o regime que as provocaram: 
'"La révolution n'a fait que les desconstitutionnalizer" 
(Esmein). 

Convocada a Constituinte pela revolução vitoriosa 
(quando o propósito evidente for a democracia), a Assem
bleia vai constituir (por isto chama-se Constituinte) os 
poderes que já não existem, porque foram derrubados ou 
desconstituídos pelo movimento de ruptura revolucionária. 
Não há, pois, Poder Legislativo, nem Executivo, nem 
Judiciário. Deste o que sobra é residual, provisório, até que 
a nova ordem se instaure. 

oralmente, a Constituinte assim instalada elabora 
Constituição em consonância com as ideias revolucionárias 
vitoriosas e não muito discrepantes dos chefes da revolução, 
a quem deve sua existência e a quem homenageia, invaria
velmente, nas disposições transitórias. E não é tão indepen
dente, como apregoam. 

No Brasil, as duas Constituintes realmente importan
tes acabaram se autonomeando em Congresso Nacional e se 
transformaram em Senado e Câmara de Deputados, aquele 
preenchido pelos delegados mais votados. Foram as Consti
tuintes de 1891 e a de 1946. 

Goastitórte-e 
Em 1964, perdeu-se a grande oportunidade de convo-

car-se Constituinte exclusiva, porque os poderes constituí
dos estavam praticamente fechados. Preferiu-se, porém, o 
emendão de 1967, votado por um Congresso submisso e não 
convocado para fazer Constituição. Deu no que deu. O 
emendão inspirou as emendinhas até que surgiu o novo 
emendão de 1969. No final, emendas e. remendos eram 
feitos pelos atos institucionais. A bagunça foi total. 

E agora? Agora, temos os poderes políticos em pleno 
funcionamento e uma Constituição andrajosa, remendada, 
malcosturada, desconexa, indigna de reger os destinos de 
uma sociedade que se dispõe a instaurar a democracia. 
Precisamos, pois, de uma Constituição nova. Todos estão de 
acordo. Como fazê-la? 

Ninguém ignora que o poder constituinte pleno, origi
nário e soberano, tem, antes de tudo, o poder desconstituin
te, isto é, pode alterar completamente a estrutura do 
Executivo, do Legislativo, do Judiciário, além de desfazer e 
refazer todas as instituições e regimes económicos, sociais, 
tributários. Ora, o Brasil tem, neste instante e em pleno 
funcionamento, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o 
Poder Judiciário, com a regra constitucional que impõe às 
Forças Armadas o dever de defendê-los — artigos 90 e 91 da 
Constituição Federal. 

Quem vai desconstituí-los ou fechá-los para começar 
tudo de novo através de uma Constituinte pura? Teria o 
Executivo condições de fechar o Legislativo e o Judiciário, 
proclamando-se governo provisório e convocar a Assem
bleia Nacional Constituinte imediatamente? Seria golpe 
contra os outros dois poderes constituídos e ninguém 
poderia prever as consequências. O Legislativo, por sua vez, 
teria condições de autodissolver-se, convocando a Consti
tuinte exclusiva e, por sua vez, desferir o golpe contra o 
Judiciário e o Executivo? E o artigo 91 da Constituição 
ainda em vigência, o que seria feito dele? 

Se temos Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, * 

desconstituinte 
isto é, se temos poderes constituídos em funcionamento, a 
convocação da Constituinte tem, necessariamente, de passar 
por eles, de nascer deles, de surgir do consentimento deles, 
de forma que, pela vontade deles, o país chegue à Consti
tuinte para reconstituí-los. O consentimento e a vontade 
deles, em conjunto, afasta a hipótese de golpe, porque são 
eles próprios que, espontaneamente ou pela vontade popu
lar pacífica, se dispõem a aceitar a nova ordem constitucio
nal. Assim, o~artigo 91 não será invocado. 

Por isso, a Emenda Sarney, que é a manifestação de 
consentimento do Executivo, dá ao novo Congresso poderes 
constituintes, mas precisa ser aprovada pelo atual, pois, 
tanto quanto o Executivo, é o atual Congresso poder 
constituído que também deve consentir com a convocação 
da Assembleia, que poderá desconstituí-lo. A emenda prevê 
até a instalação dos trabalhos sob a chefia do presidente do 
Supremo Tribunal Federal, forma de vincular o terceiro 
poder constituído ao consentimento de nova constituição de 
todos os poderes. 

E se o Supremo Tribunal, na defesa de suas prerrogati
vas, declarar inconstitucional a convocação da Constituinte? 
Alguns de seus ilustres ministros já deram a entender isto. 
Se resolverem endurecer, quem irá fechar o tribunal? O 
PDT? O PT? 

Não há mal algum em tentar-se fazer o possível. Não 
há também necessidade de os puristas se escandalizarem 
com a Constituinte pelo novo congresso, pois a própria 
Revolução Francesa chegou a usar tal solução: "Admite-se 
em situações específicas, quando uma revolução não expeliu 
todas as autoridades que serviam de órgãos de governo, que 
seria viável estender-se às Assembleias Legislativas o exercí
cio do poder constituinte. Vários desses precedentes ocor
rem com a primeira Assembleia Constituinte da França" (J. 
A. Oliveira Baracho, Teoria Geral das Constituições Escri
tas, Rev. Brás. de Estudos Políticos, MG; n° 60/61, pág. 
38). 

No Brasil não houve revolução, todos os órgãos do 

Governo estão nos seus lugares, os poderes constituídos 
continuam constituídos. Para alguns deles, a Constituinte 
será desconstituinte e, por isto, não querem saber de 
Constituinte alguma. ' 

Se continuarmos com essa baeta de remendos que 
herdamos do regime militar, adeus, viola. Isto quer dizer 
que o mandato do Sr José Sarney prosseguirá sendo de seis 
anos, que as eleições diretas para Presidente somente se 
realizarão em 1991, que os regimes económico, social, 
tributário continuarão os mesmos e que ficaremos todos no 
ora veja. 

Será o futuro Congresso, com poderes constituintes, 
de qualidade inferior ao que seria uma Constituinte exclusi
va, se os eleitores são os mesmos, os candidatos os mesmos, 
tudo no mesmo processo de escolha através dos mesmos e 
cultos partidos políticos de que dispomos? 

Ora, quem na verdade quiser prestar serviço serio ao 
país deve preparar-se para campanhas de esclarecimento do 
povo, concitando-o a votar bem nos próximos candidatos ao 
Congresso, alertando o eleitorado para o fato de que os 
eleitos terão poderes constituintes e desconstituintes, isto é, 
poderão desfazer e refazer tudo no novo contrato social do 
direito máximo ditado pela nacionalidade. Para isto precisa
mos de gente boa. Gente fina. Gente legal. 

Fora desta solução, o que se tem visto são propostas de 
maiores anarquias no processo político, já tão degenerado 
pela deslegalização da ordem moral e jurídica, essa espanto
sa confusão de força e mediocridade que devemos reformar 
a fundo e com juízo, enquanto é tempo. Há muita gente 
falando do que não entende. Se o povo quisesse Constituin
te exclusiva teria feito revolução. Se não a fez, é porque 
pretende solução pacífica, mais do que pacífica, a solução 
possível. Quem prega outra solução, declarando-se contrââ 
que é possível, está, às claras, pregando prego sem estopa; 
Só faz barulho e estraga a parede. 
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