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O ato convocatório da As
sembleia Nacional Cons
tituinte é muito claro ao 
definir o seu carãter livre 
e soberano. No entanto, 
desde sua instalação 
trava-se uma acirrada 
polémica acerca da sobe
rania da Constituinte. De 
um lado as forças conser
vadoras e o Governo pela 
voz do ministro Marco 
Maciel defendem que a 
Constituinte é soberana 
somente para elaborar uma nova Constituição, e nâò 
para alterar a Constituição atual. O arquiconservador 
deputado paulista Roberto Cardoso Alves chegoií/. a 
afirmar que soberano é o Congresso e não a Constituin
te. Gastone Righi fala que o exercício de soberania da 
Constituinte representará o caos e a baderna. r 

Os democratas e os setores progressistas pensam cie 
forma radicalmente distinta. A origem do poder derrjo-
crático é o povo. A legitimidade das leis decorre da sut» 
origem popular. A atual Constituição não expressando 
a vontade popular é ilegítima e por isto mesmo a As
sembleia Constituinte deve escoimá-la dos seus dispo
sitivos mais discricionários para assegurar um clima 
de plena liberdade que garanta a elaboração de urtra 
Constituição democrática e progressista. A soberania 
da Constituinte está no fato de que ela é oriunda rio 
meio popular e foi eleita para, livre e soberanamente, 
colocar um ponto final em toda a estrutura politica 
criada pelo regime militar. Aqueles que se manifestam 
contra a soberania da Constituinte acusam os que a de
fendem, de querer criar um clima de confusão no País 
ao proporem a supressão de todas as normas constitu
cionais. Isto não é verdade. O que se pretende é por um 
lado afirmar o caráter soberano da Constituinte como 
um poder acima dos demais poderes, com a capacida
de de reorganizar política e juridicamente a Nação sob 
bases democráticas. Por outro lado é escoimar 4a 
atual Constituição seus dispositivos mais discricioná
rios. 

Os que se manifestam contra a soberania da Consti
tuinte na verdade são viúvas da ditadura que querem 
manter dispositivos discricionários como as medidas 
de emergência, o estado de emergência, o decreto-Jei 
como forma de inibir o livre funcionamento da Assem
bleia Constituinte. Tais setores admitem que alguns 
desses dispositivos poderiam ser alterados desde que 
por dois terços, através do Congresso Nacional. Está 
evidente que o que pretendem é dificultar a remoção 
do entulho autoritário. 

Visando afirmar o caráter soberano da Constituinte 
o Partido Comunista do Brasil apresentou três propos
tas de Decisão Constitucional. 

A primeira propõe a revogação dos artigos da atuál 
Constituição que versam sobre o decurso de prazos 
decreto-lei, competência exclusiva do Presidente da 
República para iniciativas de leis que disponham sobre 
matéria financeira, julgamento de civis pela Justiça 
Militar, que autoriza o Presidente da República a de1 

cretar Medidas de Emergência e que proíbe as greves 
nos serviços públicos e atividades consideradas essen
ciais. 

A segunda suspende as funções da Câmara e do Se
nado no período em que funcionar a Assembleia Consti
tuinte e define que esta assuma as funções da legisla-
ção ordinária, fixando que tal objetivo deva ser cum
prido durante dois dias do mês. Nessa decisão propõe-
se que a Constituinte deva decidir somente sobre ques
tões de relevante importância, sendo que as iniciativas 
de legislação ordinária individual ficam suspensa* 
neste período. 

A terceira Decisão Constitucional confirma a investi
dura do Presidente da República em seu mandato e re
voga o artigo da Constituição que estabelece a duraçãp 
de seu mandato em 6 anos, deixando para que a Consti
tuinte decida posteriormente a fixação do mandato 
presidencial. 

As forças democráticas e progressistas da Constl1 

tuinte incluindo setores ponderáveis do PMDB, o PC do 
B, o PT, o PDT, e o PSB procuram articular uma fren
te progressista com o objetivo de afirmar a soberania 
da Constituinte e defender um programa democrático 
e progressista para a Constituinte. 

No entanto, com a composição predominantemeríte 
conservadora da Constituinte se não houver uma am
pla mobilização popular no País não se conseguirá afir
mar sua soberania e o resultado final poderá ser uma 
Constituição altamente conservadora. 

As batalhas imediatas estão na afirmação da sobera
nia da Constituinte e na aprovação de um Regimento 
Interno que garanta a participação popular dos traba
lhos da Assembleia Nacional Constituinte. 
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