
/ 

JOÃO FEDER 
O poder constituinte é político 

por excelência e é a fonte de toda 
atividade da administração do Esta
do, pois através dele o povo decide 
que funções delega a seus represen
tantes e quais as regras às quais vo
luntariamente se vai submeter para 
criar condições de um convívio social 
harmonioso e justo. 

A finalidade do poder constituin
te é construir um modelo de Estado 
que seja o melhor resultado ao alcan
ce da nossa inteligência e em acordo 
com a nossa vontade. 

Rousseau, no Contrato Social, diz 
que o povo se propõe a "encontrar; 
uma forma de associação que defen
da e proteja a pessoa e os bens de 
cada associado com toda a força co
mum e pela qual cada um, unindo-se 
a todos, só obedeça contudo a si 
mesmo". 

Eis aí o delicado e trabalhoso ob-, 
jetivo a ser perseguido pela Consti-f 
tuição. 

A Constituição nasceu com a 
marca de lei rígida, ou seja, dotada 
de princípios sólidos e de difícil alte
ração, mas aos poucos foi tornandd-
se flexível, permitindo modificaçõeV 
por processos mais simples. Em nos* 
so país essa flexibilidade chegou a 
tal ponto que ficou mais fácil modifi
car a Constituição do que elaborar 
uma lei ordinária. E flexível certa
mente continuará. 

Analítica ou sintética? Também 
aqui a Constituinte poderá optar. A 
Constituição sintética, a exemplo da 
Carta dos Estados Unidos, tem a 
vantagem de ser duradoura em virtu
de de consagrar apenas os princípios 
gerais em torno dos quais mais facil
mente se une a vontade nacional e 
tem a desvantagem de depender, em 
grande parte, de uma boa legislação 
complementar. Nós, brasileiros, súdi
tos de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946 e 
1967/69, já nos familiarizamos com o 
modelo analítico. E assim será tam
bém a próxima, esperamos, todavia, 
que sem descer a questões menores. 

Aristóteles dizia que "um Estado 
é melhor governado por um bom ho
mem do que por uma boa lei". As 
lições da história mostram-nos, con
tudo, que o Estado já não pode de
pender apenas da bondade dos ho
mens e que, por isso, uma boa lei, ou 
seja, uma boa Constituição, é funda
mental como garantia dos direitos 
da sociedade. ' 

Com os pecados de origem, con
tidos na Emenda Constltuiclonal n° 
26, não são multo sólidas as esperan
ças de que a Assembleia Nacional 
Constituinte nos ofereça uma boa lei. 

Quais são esses pecados de 
origem? 

Sem oue a ordem ^e citação te-

htJts 
nha qualquer importância, o primei
ro pecado está numa Constituinte 
com partidos, que nos conduz ao pe
rigo de se produzir uma Constituição 
ao gosto de um partido e não ao sa
bor do povo. Constituinte se faz com 
ideias e princípios, não com partidos, 
mesmo que esses partidos possam 
ter ideias e princípios. 

A obrigatoriedade da candidatu
ra partidária acabou deixando de fo
ra centenas de aspirantes à eleição, o 
que é inaceitável numa reunião que a 
Nação abre igualmente a todos os 
seus cidadãos. Os constituintes aca
baram por ser escolhidos não pelo 
povo, mas pelos partidos. Para pio
rar só falta que as matérias na Cons
tituinte se decidam pelo voto de lide
rança. 

O segundo pecado foi a convoca
ção de eleição simultâneas. Como já 
se esperava, as atenções dos eleitores 
pe voltaram para as eleições de go
vernador. Os candidatos que numa 
Constituinte exclusiva estariam ex
pondo duas ideias e justificando 
suas teses, ao contrário, embarcaram 
nas candidaturas a governador, pre
sos aos seus programas. E programa 
Qe governador está para programa 
de Constituinte assim como briga de 
comadres está para a discussão do 
Plano Cruzado. 

Terceiro pecado é a Constituinte 
não ser só Constituinte. Ou seja, ele
gemos constituintes que, finda essa 
missão, continuarão em seus manda
tos. Quantos terão o desprendimento 
e o idealismo indispensável para não 
pensar em seus próprios cargos e em 
seus próprios interesses, para não le
gislar casuisticamente ou em causa 
própria? Não é desconfiança, é o 
risco. 

Por fim, um pecado incrível e 
que, por si só, desfigura a Constituin
te: a eleição de senadores. E de tal 
forma absurda a eleição de senado
res que transforma a Constituinte, 
desde já, neste particular, em bara
lho marcado. De fato, se elegemos 
senadores é porque há de haver um 
Senado. Mas, quem já decidiu que 
interessa ã Nação a permanência do 
Senado? Há belas democracias no 
mundo sem que nelas exista Senado. 
Quem já decidiu que o povo não teria 
preferência por um regime unicame-
ral? Os Estados Unidos têm Senado, 
sim, mas a sua origem se deu mais 
por imposição conjuntural do que 
por opção. / 

Multo pior, não só elegemos se
nadores, como já partimos com um 
terço de senadores eleitos, os vence
dores do pleito anterior quando o po
vo, todos sabemos, não estava esco
lhendo ninguém para a Constituinte. 

Bastam estes pecados para se 
concluir que não será esta a Assem
bleia Popular que a nossa geração 
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esperava e que,J,per<lRKl ft oportuni
dade, não se sabe que geração terá a 
felicidade de vivê-la. 

Parece até que estamos voltando 
ao princípio do Império, quando pela 
primeira vez nosso País teve a opor
tunidade de se organizar como Na
ção. Naquela oportunidade, D. Pedro 
I, pelo Decreto de 3 de janeiro de 
1822, convocou a primeira consti
tuinte brasileira — que afinal acabou 
não se realizando — para "fazer a 
Constituição política do Império do 
Brasil e as reformas indispensáveis, 
mantidas, porém, a independência, a 
monarquia, a dinastia de D. Pedro I e 
a religião católica". 

Eivada desses pecados, a nossa 
Assembleia Geral Constituinte difi
cilmente será aquilo que aconteceu 
no século XVIII e que Oeorge Wa
shington classificou de "espetáculo 
surpreendente, o de todo o povo deli
berando calmamente qual a forma 
de governo mais apta a garantir-lhe 
felicidade". 

Com efeito, um povo em busca 
de felicidade, precisa, de quando em 
quando, de uma reunião geral, de um 
encontro de todos os pensamentos 
do tecido social, para recompor o 
compasso do Estado com a vontade 
popular. 

Arnold Wesker, teatrólogo in
glês, costuma dizer que "as peças, as 
cidades e as sociedades precisam ser 
analisadas constantemente". 

Lamentavelmente, es tamos 
abrindo as portas para ingressar no 
ano 2.000 e ainda podemos divisar a 
maior parte da população mundial 
vivendo sob regimes em que o gover
no tem maior importância e inspira 
maior respeito — ou seria temor? — 
que a Constituição. E são exatamen-
te aqueles povos para quem a Consti
tuição está acima do governo que 
têm conseguido regimes mais sólidos 
e de maior bem-estar, como nos pro
vam as constituições dos Estados 
Unidos (1787), Suécia (1809), Noruega 
(1814), Holanda (1815), Bélgica (1831), 
Suíça (1848) e Canadá (1867). 

Àqueles países aos quais essa se
gurança constitucional tem sido difí
cil, o poder constituinte permite ao 
povo reconstituir a ordem jurídica e 
política da sociedade, renovando as
sim a figura do Estado. 

O Estado legitimamente consti
tuído tem apoio em dois suportes 
principais: a vontade do povo e o 
dinheiro do povo. Sem a vontade do 
povo não se forma o Estado; sem o 
dinheiro do povo o Estado não age. 

Observe-se que o segundo está 
diretamente vinculado ao primeiro, 
eis que sem a vontade do povo o 
Estado teria que recorrer ao arbítrio 
para se suprir de dinheiro. 

Do tratamento que os nossos 
constituintes derem ao sistema de 
controle da aplicação dos recursos 
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públicos; sêrã £ossvel extrair a ideia , 
sobre o interesse ou não de criar um^ 
Estado em que os fundos arrecada- I 
dos dos contribuintes estejam menos ! 
expostos à corrupção ou ao desper
dício. 

Não percamos, porém, a esperan
ça. Façamos como Goethe que dizia ' 
amar as pessoas que almejam o im- . 
possível. Na verdade, fazer brotar . 
dessa série de equívocos uma Consti- ' 
tuição capaz de facilitar ao povo a : 
caminhada para uma vida mais feliz 
ficou mais difícil, mas não chega a , 
ser impossível. 

Sob meu juízo, porém, o movi
mento constituinte brasileiro está, 
ainda, deixando à margem um ele
mento de fundamental importância: 
a questão do poder do Estado. 

Cegamente envolvidos pela teo
ria de Montesquieu, tudo leva a crer, 
vamos mais uma vez dotar o Estado 
de um suposto poder soberano e, 
também supostamente, dividir esse 
poder em três outros poderes da clás
sica fórmula vigente no Brasil desde 
a eliminação do poder moderador da 
nossa Constituição imperial. 

Ainda segundo o meu juízo — e 
se enfatizo o faço por saber que a 
maioria dos demais juízos entende 
de outro modo — o Brasil deveria 
servír-se desta rara oportunidade pa
ra, dando um exemplo ao mundo, 
criar um avançado modelo de Estado 
sem poder. 

Invocando a lição de Léon Du-
guit, deveríamos dotar o Estado não 
de poderes, mas, simplesmente, de 
funções, começando por alterar o pri
meiro artigo da Constituição que, 
deixando de dizer que todo poder 
emana do povo para apenas em seu 
nome ser exercido, dizer que "todo 
poder pertence ao povo". 

Além de assinalar marcante con
quista democrática da ciência políti
ca e da virtude de neutralizar o abu
so de poder dos governantes, esse 
novo modelo teria a vantagem de 
tornar mais compreensível, na orga
nização estatal, a existência de ou
tras funções, tão necessárias quanto 
às do executivo, do legislativo e do 
judiciário, e que hoje os cientistas 
políticos não têm sabido como defi
nir ou onde situar, como, por exem
plo, o Ministério Público, o "ombuds-
man" a caminho de ser adotado e, 
especialmente, o Tribunal de Contas. 

O que a Nação precisa é aquilo 
que 0 seu povo aspira. E ninguém 
pode duvidar que o povo desta Na
ção aspira uma Constituição de tal 
maneira forte que paire acima do go
verno, mas um Estado forte apenas o 
necessário para que possa cumprir 
as atribuições que, da parte do povo, 
lhes forem delegadas. 
* Professor da Universidade Federal 
do Paraná e Vice-Presidente do Tri
bunal de Contas do Paraná. 
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