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OS RISCOS DA REVISÃO
O jurista Adilson Abreu Dailari acha que a revisão é um
golpe, que o Congresso atual é ilegítimo para fazê-la
e pode reforçar o Poder do Legislativo, esvaziando
o presidencialismo ratificado pelo plebiscito

M

estre em Direito pela USP e doutor
pela PUC/SP, onde leciona Direito
Administrativo, ex-secretário de

dministração da Prefeitura de São
Paulo, no governo de
Mário Covas, o pre-
sidente do Instituto
Brasileiro de Direi-
to Administrativo,
Adilson Abreu
Dailari, está conven-
cido de que a revi-
são constitucional é
um golpe. Ele é par-
tidário da tese de que
a revisão estava vin-
culada ao resultado
do plebiscito de 21
de abril, incluída no
Ato das Disposições

Transitórias apenas para a necessi-
dade de se fazer adaptações no
capítulo da Organização dos Pode-
res, com quórum simplificado, se o

parlamentarismo tivesse saído vi-
torioso do plebiscito.

Com a vitória do presidencia-
lismo, ele acha que não há mudan-
ças que não possam se, resolvidas
pelo meio consagrado de emenda à
Constituição. Também não acha que
o atual Congresso tem legitimidade
para a revisão, por que não foi
eleito com poderes constituintes.
Acreditar nisso, segundo ele, seria
admitir que a Constituição de 1988
foi feita para ser provisória. pois
sujeita a ser refeita cinco anos de-
pois.

Denunciando o golpe e a ilegi-
timidade; nesta entrevista, ele ad-
verte que o atual Congresso tem
uma predominante vocação parla-
mentarista e pode esvaziar ainda
mais o poder do presidente; contra-
riando a vontade expressa no ple-
biscito e dando poderes em excesso
ao Legislativo.
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EUNÃOPOSSO ADMITIRQUE—EA GENTENÃO ENCONTRAISSO NACONSTITUIÇÃO - oCONS TITUIN TETENHA FEITO UMACONSTITUIÇÃOPROVISÓRIA. O QUEFICOU PROVISÓRIOFOI SÓ O SISTEMADE GOVERNO. SÓISTO. EOPLEBISCITOMOSTROU QUE NÃOHÁ O QUE MUDAR

II

REVISTA DO LEGIslATIvo — Como o senhor
está vendo a revisão constitucional?
DALLARI —Eu acho que a revisão deve
ser vista sob dois planos: o p1 anoj urídico
e o plano político. Como jurista, vamos
abordar, em primeiro lugar, a visãojurídi-
ca. O que menos importa na lei é a vontade
do legislador. A lei, depois de pronta, tem
vontade própria que emana do seu conteú-
do. O pensamento do legislador não im-
porta absolutamente nada para o intérpre-
te. Jurista não é psicanalista. Então, não
importa o pensamento do legislador no
momento da elaboração da lei. No caso da
revisão, nós temos, a meu ver, que fazer
urna ligação indispensável entre o plebis-
cito e a revisão. Não é por acaso que os
dispositivos deque ambos derivam estão
colocados juntos. Não é por acaso que
ambos figuram na parte das disposições
transitórias. Nós sabemos que a Consti-
tuição fala de uma revisão, "a revisão".
Nossa Constituição não tem coisa alguma
a ver com o sistema português, com o
sistema colombiano, com revisões perió-
dicas. Nós não temos revisões, nós temos
"a" revisão, uma só. E esta única revisão
está presa, necessariamente, ao resultado
do plebiscito.

RL—Por quê?
DALLARI - Porque se você olhar a
Constituição não verá nenhuma outra in-
dicação sobre a forma de como colocarem
funcionamento a decisão do plebiscito.
Suponhamos que o plebiscito tivesse de-
cidido pelo parlamentarismo. Edaí?Qual
é a única forma prevista na Constituição
para implantação da decisão do plebisci-
to? É exatamente a revisão. Seria muito
difícil implantar o parlamentarismo pelo
processo normal de emenda, que é mais

difícil, complicado, exige quórum espe-
cial. Então, quando se estabeleceu o pro-
cesso de revisão foi exatamente para faci-
litar a implantação da decisão do plebis-
cito. Algumas pessoas poderiam dizer
que não, isso não, o que foi decidido no
plebiscito está decidido. Inclusive está
dito que os efeitos do plebiscito se im-
plantariam só em 1994. Bom, se implan-
tariam como? A pergunta sobre o sistema
de governo foi entre parlamentarismo ou
presidencialismo. Mas qual parlamenta-
rismo, qual presidencialismo? Uma vez
que o plebiscito por si só não era sufici-
ente, a opção feita pelo plebiscito tinha
que ser complementada de alguma forma
pelo Congresso. O Congresso é que, obe-
decendo ao que foi decidido no plebisci-
to, tinha que transformar isto em norma,
tinha que especificar dentre os modelos
possíveis qual seria adotado. E por isso,
só por isso, é que se estabeleceu um
processo muito mais simples, célere, com
um quórum menor do que o quorum da
aprovação da leis complementares. Eu
não posso admitir—e agente não encontra
isso em Constituição de lugar algum -
que o constituinte tenha feito uma Cons-
tituição provisória, O que ficou provisó-
rio foi o sistema de governo. Só, só isto.
A única questão provisória era esta. O
plebiscito servia para decidir esta questão
provisória ,e a revisão para colocar no
texto aquilo que foi fruto do plebiscito.

RL - Quer dizer que a finalidade da
revisão, aseujuízo, era detalharo resul-
tado do plebiscito?
DAIzARI - É fácil perceber isto. Por-
que o plebiscito significaria uma opção
pelo sistema de governo. Não teria senti-
do submeter ao povo todo um texto da lei:
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ti REVISÃO

ÉUM GOLPE. É
CLARO QUE HÁ
MUDANÇAS A

SEREM FEITAS E
PARA ISSO EXISTE A
POSSIBILIDADE DE

SE FAZER EMENDAS.
A REVISÃO PARA

FAZER MUDANÇAS
QUE NÃO AS

CONSENSUAIS NO
SEIO DA SOCIEDADE

É UMA POSIÇÃO
ELITISTA E

ANTIDEMOCRÁTICA

o parlamentarismo é assim, dessa forma,
daquele modelo, com essas possibilida-
des, bicameral, bilateral, enfim, todas as
particularidades deste ou daquele siste-
ma, sistema francês, inglês, etc. Seria
impossível colocar isto para o povo. Isto
teria que ser completado pelo Congresso.

RL— O plebiscito decidiu pelo presiden-
cialisino. Poderíamos, então, conside-
rar que não há o que mudar?
DALLARI —É assim que eu raciocino.
Acho que não tem sentido essa revisão.

RL— Que riscos o senhor vê na revisão?
DA LLA RI - Do ponto de vistajurídico,
para mim esta revisão é um golpe institu-
cional. Porque o Congresso não tem com-
petência nem legitimidade para isso. Quer
dizer, não tem competência porque a
revisão era, no texto, vinculada ao plebis-
cito. Na medida em que o plebiscito
decidiu pela manutenção do sistema atu-
al, pelo presidencialismo, não há o que
revisar. E não tem legitimidade porque
não recebeu a outorga do povo. O povo,
quando votou nos atuais deputados, não
votou para que eles fossem deputados
constituintes. Não votou para que mu-
dassem a Constituição.

RL - Mas o texto não é, de certa forma,
dúbio, no que diz respeito à revisão?
DALI ARI - Sem dúvida. Ele permite
dupla interpretação. Agora eu pergunto:
qual é a melhor interpretação? Aquela
que prestigia o texto permanente, que
prestigia a Assembléia Nacional Consti-
tuinte; ou aquela que enfraquece o texto
permanente, que o transforma em Cons-
tituição provisória e avilta a Assembléia
Constituinte?

RL - Voltando aos riscos...
DALLARI - São muitos e grandes. Por
exemplo: todo mundo sabe que a maioria
do Congresso é parlamentarista. Há um
perigo muitogrande deum aviltamento do
sistema presidencialista, de um enfraque-
cimento dos poderes do presidente, de
uma concentração de poderes no Poder
Legislativo que pode tornar o país
ingovernável.

RL - Mas há quase um consenso sobre a
necessidade de se alterar alguns pontos
da Constituição. Sem a revisão...
DALLARI - Não há problema algum. É
para isso que existe a possibilidade de se
fazer emendas. O sistema de emendas é
permanenteesó tem olirnite das cláusulas
pétreas. Você pode emendarqualquer as-
sunto e a qualquer momento. Os disposi-
tivos sobre os quais exista um consenso
nacional a respeito da necessidade de sua
mudança podem ser alterados. Não há
impedimento algum para isso. Mas, na
verdade, o que é que os parlamentares
estão querendo mudar? Aquilo que não
tem consenso. É isso. Porque o que é
consenso pode ser mudado por emenda.
Sem maiores dificuldades. A defesa da
revisão para fazer mudanças que não são
consensuais no seio da sociedade é uma
posição elitista e antidemocrática. É pre-
ciso ter isso claro: a Constituição não é
imexível,comodiriaoMagri. Ela podeser
alterada, através de emendas, a qualquer
instante.

RL - Osjuristas, na sua maioria, mostra-
ram-se contrários à revisão; enquanto a
maioria dos políticosfoifavorável. Como
analisa isto?
DA LLA RI - No aspecto político, eu vejo

II
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OBRASIL
ESTÁ PRECISANDO
DE ESTABILIDADE

NAS RELAÇÕES
JURÍDICAS. NÓS

PRECISAMOS
PARAR DE TENTAR

FAZER A
FELICIDADE POR
DECRETO. NÃO É
MUDANDO A LEI,

MAS CUMPRINDO A
LEI, QUE AS COISAS
PODEM MELHORAR.

EA LEI SE
APERFEIÇOA NO

SEU PROCESSO DE
CUMPRIMENTO

II

Os riscos da revisão

um risco muito grande de retrocesso. Não
podemos desconhecer que temos uma cri-
se seríssima de representatividade, que
põe em risco a unidade nacional. Tem
gente que achaque é brincadeira, que esse
movimento separatista do Sul é coisa de
louco. Mas isso é muito sério. O Brasil que
produz não é o Brasil que manda. Já na
visão do pessoal do Norte, da maioria dos
parlamentares que os representam, o Sul é
que é o explorador. Há, desse modo, um
terrível antagonismo nacional, que tende a
uma situação de ruptura se não puder ser
contido. E para isso é preciso melhorar o
sistema representativo.

RL - Quem, a seu ver, está mais articula-
dopara a revisão: a esquerda ou a direi-
ta?
DALLARI -Eu acho que, muito mais, as
forças da reação, a direita. Porque esta
Constituição, apesar de ter algumas boba-
gens e alguns exageros, tem avanços soci-
ais importantes, significou um avanço no
campo social. E, repito, acho que aí há um
grande risco de retrocesso. Para ser bas-
tante claro: as forças retrógradas, nesse
país, são maioria. Quem temo monopólio
da representação é o Norte, Nordeste e
Centro Oeste. Eu não tenho nada contra o
povo destas regiões, mas a sua representa-
ção política está superdimensionada. Nós,
paulistas, acabamos sendo cidadãos de
segunda classe. Nosso voto vale menos
que o de um nordestino. A atual represen-
tação do Congresso surgiu no governo
Geisel, com o "pacote de abril", para dar
maioria no parlamento àqueles que fossem
mais dóceis com a ditadura. Essa é uma
verdade inconveniente, mas que precisa
ser dita. Esse Congresso que está aí, com
a atual representação dos estados, é o

Congresso da ditadura, do obscurantis-
mo, é o Congresso do "pacote de abril".
Não é um Congresso Nacional que repre-
sente o povo brasileiro como um todo.

RL - O que seria mais importante, neste
momento, em termos de legislação?
DALLARI - OBrasilestáprecisandode
estabilidade nas relações jurídicas. Nós
temos que parar de tentar fazer a felicidade
por decreto. Não é mudando a lei, mas,
cumprindo a lei, que as coisas podem
melhorar. E a lei se aperfeiçoa no proces-
sodeseucumprimento. Na medida em que
a lei dura um tempo, ela vai dando estabi-
lidade às relaçõesjurídicas, colocando as
coisas no seu devido lugar, dando segu-
rança para investimentos. Sem investi-
mento não tem riqueza econômica nem
bem-estar para a população.

RL - Mas o senhor concorda que há
pontos da Constituição que precisam ser
mudados.
DA LLARI - Apesar dcaalua] Constitui-
ção ter representado um avanço enorme
com relação àque tínhamos antes, é claro
que ela tem defeitos. Eu sempre defendi a
idéia de que tivéssemos uma Assembléia
Constituinte pura, e não um Congresso
Constituinte, como aconteceu. Grande
parte dos defeitos dessa Constituição de-
vem-se ao corporativismo inerente ao
Congresso. Os constituintes estavam le-
gislando para si. Agora, mais que nunca,
corremos novamente o mesmo risco do
corporativismo.

RL - Na sua opinião, que pontos deveri-
am ser mudados?
DALLARI- A Constituição tem defeitos
como toda obra humana tem Acho que
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SOUAFAVOR DADESCENTRALIZAÇÃOEACHO QUEESTADOS EMUNICÍPIOS SÓTÊM  PERDERCOMA REVISÃO.E SOU A FAVORDO CONTROLEEXTERNO DAADMINISTRAÇÃODA JUSTIÇA,PORQUE OJUDICIÁRIO NÃOPUNE O JUIZRELAPSO. MASESTE CONTROLEPODE SER FEITOCOMACONSTITUIÇÃOATUAL, POREMENDA

temos que mexer mesmo por via de emen-
da, no sistema eleitoral e partidário. Seria
a única coisa em que eu mexeria. Mas,
olhe bem: mesmo aí eu acho que as mu-
danças podem ser feitas sem a necessidade
de revisão. A nova lei eleitoral já signifi-
cou um avanço, mas é preciso ir além. E
preciso, também - e isso não tem nada a ver
com a revisão - fazer a legislação comple-
mentar e ordinária para colocar a Carta em
pleno vigor.

RL - A Constituição de 88 fortaleceu
estados e municípios. Agora, os
municipalistas temem umaperdadepo-
deres para a União.
DALLARI - É outro risco. Eu sou fran-
camente favorável à descentralização de
recursos e de poderes. A União deve ficar
responsável apenas pelas grandes ques-
tões nacionais, não tem nada que ficar
construindo creche em Canapi ou coisas
assim. O município tem que ter poder e
condições para trabalhar. Opoder munici-
pal é o mais controlado, mais fiscalizado
pela população. Estados e municípios só
têm a perder com a revisão. Não sei como
prefeitos e governadores vão se compor-
tar, mas é certo que as mudanças vão
acabar tirando competências e poderes
dos municípios e estados. A tendência da
revisão é francamente centralista e
concentradora, no sentido de deixar todos
submissos, de pires na mão, de joelhos
frente à União. Pode escrever isso.

RL - E com relação às propostas de
reformas no Poder Judiciário, como o
controle externo do Judiciário? Qual o
seu ponto de vista?
DALLARI - Sou francamente favorável 
um controle, não ao controle externo do

Poder Judiciário, mas ao controle externo
da administração da Justiça. Eu não con-
cordo com o ditado que diz que a Justiça
tarda, mas não falha. Acho que toda
Justiça tardiajá falhou. A Justiça tem que
ser célere, rápida, caso contrário ela será
injusta. A Constituição assegura a todo
cidadão o direito de ingressar na Justiça,
mas não assegura a saída. Entrar você
pode, mas sair é coisa para os bisnetos.
Justiça não é responsabilidade apenas
dos juízes. Na administração da Justiça,
atualmente, só o advogado tem prazo, o
juiz, não. Porque osjuízes têm dois meses
de férias, enquanto todos os demais tra-
balhadores têm apenas um mês por ano?
O Poder Judiciário não pune os juízes
relapsos, e os advogados que tentarem
fazer uma representação contra juízes
relapsos estão perdidos. Isto tem que
mudar. Mas é importante fazer uma res-
salva. O controle externo da administra-
ção da Justiça já pode ser feito mesmo
com a Constituição atual. No seu Artigo
37, quando ela fala de administração, está
se referindo aos três níveis de Poder.

RL - Para finalizar, vamos falar de
outro aspecto da revisão. O ministro
Fernando HenriqL!e Cardoso espera
fazer, através da revisão, algumas re-
formas fiscais que julga necessárias
para o país. Com o senhor vê isso?
DALLARI -Ocaminhodarevisãoé mais
fácil para ele fazer as reformas que de-
fende. Mas não podemos esquecer que
há um consenso nacional sobre a neces-
sidade de uma reforma fiscal, que, por
isso, pode ser feita sobre a forma de
emenda. Por que esperaram a revisão?
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