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A manobra dos plenos poderes 
Ao enviar ao Congresso Nacional pro

posta de emenda constitucional que convo
ca a Assembleia Nacional Constituinte, o 

"presidente José Sarney tinha presente — e 
o texto da proposta a isso fazia menção 
expressa — que Congresso e Assembleia 

.' Nacional Constituinte coexistiriam no tem
po, integrados pelos mesmos representan
tes do povo. A apaixonada discussão em 
torno da emenda constitucional e a redação 
com que foi afinal votada não alteraram o 
fundamental da questão: haverá um Con
gresso, legislando ordinariamente, e uma 

, Assembleia Nacional Constituinte, cuja 
função é substituir a lei vigente. Que tal 
situação é esdrúxula ninguém pode deixar 
dç reconhecer. Contudo, ainda mais esdrú
xula é a solução proposta para resolver os 
inconvenientes criados por ela — como 
Sempre, só depois do fato consumado a 
maioria se mostra preocupada. E qual é 
essa solução? Conceder poderes ampliados, 
quase plenos poderes, ao presidente da Re-

; pública durante a vigência dos trabalhos 
constituintes. 

• • . A Constituição vigente introduziu no 
Processo Legislativo, nisso repetindo a 
emenda parlamentarista de 1961, a figura 
da Lei Delegada — isto é, estabeleceu que o 
Congresso Nacional pode delegar compe
tência ao presidente da República, a comis-
. são do próprio Congresso ou de qualquer de 
súàs Casas (artigo 52) para legislar sobre 

. determinado assunto com o objetivo de 
apressar o processo legislativo, de ordinário 
-moroso. A delegação de poderes não é, pois, 

' árrticonstitucional em si. O que espanta no 
movimento que se articula à sombra do 
prestígio do presidente da República é que, 

ípàra resolver a questão da dualidade de 
funções do atual Congresso, se queira dele
gar a tarefa legislativa ao presidente da 
República e não à comissão do Congresso. 

.-..-.•.' Não corresponde à realidade dos fatos 
alegar que a delegação de competência à 

,. comissão do Congresso conflitará com os 
trabalhos da Constituinte. Tanto não cor
responde à realidade que, numa das ver-

- soes da delegação de poderes ao chefe do 
Executivo, se delega à Comissão Legislati
va o trabalho de apreciar as leis editadas 
pelo chefe de governo. Ora, se uma comis
são pode reunir-se para discutir, emendar e 
votar (aprovando ou rejeitando) as leis de-

* legadas elaboradas pelo presidente da Re
pública, pode ela mesma elaborar os proje-
tos respectivos e enviá-los à sanção do che-

•jfflTO: 

fe de Estado. Dizer o contrário é querer 
negar evidências. 

Pelo noticiário da imprensa a respeito 
do que se cogita fazer, tem-se a clara im
pressão de que o objetivo da manobra (pois 
outro termo não merece a iniciativa) é dele
gar plenos poderes ao presidente José Sar
ney a fim de evitar que s. exa. passe pelo 
dissabor de ser acoimado de autoritário pe
lo uso e abuso dos decretos-leis. Na verda
de, informa-se que não se sabe se a delega
ção se fará nos termos do artigo 54 da Cons
tituição, ou mediante a edição de ato cons
titucional (ou que nome tenha a peça jurídi
ca) baixado pela Assembleia Nacional 
Constituinte. Ora, no caso de ser obedecida 
a mecânica do artigo 54, ou o Congresso 
estipula que o presidente baixará as leis 
sem sua audiência (o que é ir além dos 
poderes conferidos ao chefe do Executivo 
pelos dispositivos que regulam o decreto-
leí), ou estipulará sua apreciação pelo Con
gresso, que sobre o projeto decidirá em vo
tação única, vedada qualquer emenda. No 
caso do ato constitucional, conforme publi
camos sábado último, o projeto de lei iria 
ter à comissão do Congresso, que o exami
naria, podendo emendá-lo. Em qualquer 
das hipóteses, o Congresso será chamado a 
participar — donde persiste a pergunta: por 
que delegar poderes ao presidente da Repú
blica e não à comissão do Congresso Nacio
nal? A resposta só pode ser uma, neste im
bróglio institucional que se armou em Bra
sília como causa e, ao mesmo tempo, conse
quência da crise económica: porque o Exe
cutivo deseja ter autorização do Congreso 
para legislar. Em suma, quer poderes am
plos para fazer leis, que a maioria do PMDB 
e do PFL em qualquer comissão do Con
gresso facilmente se incumbiria de aprovar. 

A amplitude dos poderes que se pensa 
conferir ao presidente da República assus
ta: em qualquer das hipóteses aventadas — 
delegação pelo Congresso ou pela Assem
bleia Constituinte — se pretende que o che
fe do Executivo possa legislar sobre assun
tos económicos, financeiros, civis e penais! 
O presidente só não poderá legislar sobre a 
Magistratura, os direitos políticos e o siste
ma monetário (já o fez, diga-se de passa
gem) porque seria ir longe demais. Em su
ma, pretende-se conferir ao chefe do Execu
tivo poderes para atingir fundo o sistema 
de economia de mercado, afora o direito de 
propriedade (fundamento de nosso Direito 
Civil), além de poderes para criar figuras de 

delito não previstas no Código Penal e em i 
leis especiais. 

Nosso temor tem fundamento. Noti-
ciou-se ainda esta semana que o consultor 
geral da República (parte integrante, a títu- ' 
lo pessoal, da comissão que redigiu o ato 
pelo qual a Assembleia Constituinte dele
gará poderes ao presidente da República 
para legislar) está elaborando anteprojetos 
que punam o ágio e a incitação à desobe
diência civil! Da mesma forma que se anun
ciou que o Executivo pretende ampliar o 
campo de intervenção no domínio económi
co que lhe foi aberto pelas leis delegadas 
votadas no período parlamentarista. O alvo . 
— a desobediência civil — indica o real ' 
sentido da manobra dos plenos poderes. 
Afinal, se o espírito do Executivo fosse de
mocrático, como alega, bastar-se-ia com o 
Código Penal (artigos 286 a 288) ou a Lei de 
Segurança Nacional (especialmente o arti-' 
go 23, II) — desde que a desobediência civil 
que se quer perseguir seja de fato crime. 
Tudo indica que se sabe que ela não é; da 
mesma maneira que se sabe que a prática 
do ágio será no máximo descumprimento 
de atos da Sunab, cuja constitucionalidade 
poderá ser julgada pelo STF se o procura
dor geral da República o consentir. Por se 
saber que a desobediência civil que se per
segue, e o ágio, que se combate, não são 
crimes, é que se almeja que o chefe do 
Executivo os defina como tal. Esse objetivo 
aponta para o sentido antiempresarial do 
movimento em favor da delegação de pode-; 
res a pretexto de que a Constituinte seja 
exclusiva. 

No contexto da crise que atravessamos, 
os constituintes e os congressistas (que são 
as mesmas pessoas) deveriam ter presente 
que o golpe de Estado de 1937 foi a culmina
ção de processo de delegação implícita de 
poderes. A presença do consultor geral da 
República, ainda que a título pessoal, na 
comissão que elaborou o projeto de ato 
constitucional confere um sentido ambíguo 
à iniciativa. Especialmente quando a dele- i 
gação pretendida é de tal modo ampla que { 
acaba por conceder ao presidente da Repú
blica poderes para fazer uma nova Consti
tuição sob o título modesto de leis delega
das. E, além do mais, se conhecem as opi
niões do dr. Saulo Ramos sobre a legitimi-, 
dade das Constituições e a constitucionali
dade das leis. ' 

Essa manobra antidemocrática deve 
ser abortada desde já, sob pena de a crise, 
nacional chegar ao paroxismo. > 


