
O poder da Assembleia. Um problema para o STF 
A Assembleia Nacional Consti- Público Federal, remeteu o assun- nos assuntos que dizem respeito ao A Assembleia Nacional Consti 

tuinte tem poderes para alterar a 
atual Constituição? Quais os limi
tes de poder da Constituinte? Com 
base nestas questões é que o pro
curador-geral da República, José 
Paulo Sepúlveda Pertence, deverá 
decidir esta semana se encaminha 
ou não ao Supremo Tribunal Fede
ral pedido de interpretação da 
Constituição feito pelo deputado 
Álvaro Valle, líder do PL na Câma
ra, que quer uma palavra definiti
va sobre a questão. 

Valle apresentou o pedido, ini
cialmente, ao presidente do STF, 
ministro Moreira Alves, solicitan
do que o Tribunal definisse os li
mites de poder da Assembleia Na
cional Constituinte. Moreira, en
tendendo que esse tipo de ação é 
exclusiva do chefe do Ministério 

Público Federal, remeteu o assun
to aó procurador-geral da Repú
blica. 

Toda a polémica surgiu quan
do Moreira Alves permitiu, na ses
são de eleição do presidente da 
Constituinte, que fosse votada pelo 
plenário questão de ordem sobre a 
legitimidade como constituintes 
dos 23 senadores eleitos em 1982. A 
partir de então, levantou-se uma 
corrente cujo entendimento é que 
a Assembleia tem poderes para 
modificar a atual Constituição. 

Para o procurador-geral dã Re
pública, a Assembleia Nacional 
Constituinte tem poderes apenas 
para interpretar a Constituição, 
mas não para reformar o seu texto. 
Ele entende que a interpretação 
pode ser feita pela Constituinte 

nos assuntos que dizem respeit 
seu próprio andamento. 

O presidente do STF, Moreira 
Alves, também tem sua opinião. Só 
que ele se limita ao ocorrido na 
sessão de eleição do presidente da 
Constituinte: o que houve ali foi 
mera interpretação do texto consti
tucional e não revogação do mes
mo. Moreira Alves lembra que na 
ocasião o próprte Álvaro Valle ha
via lhe indagado sobre o quórum 
para a votação: se seriam os dois 
terços exigidos para aprovação de 
emenda constitucional. E Moreira 
esclareceu que o quórum seria a 
maioria absoluta dos presentes. 

Depois de examinar o docu
mento da bancada do PL, Sepúlve
da Pertence vai decidir se encami-
nha ou não o pedido ao Supremo. 


