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"Épreciso que o poder detenha o poder."
(MüNTESQUIEU, ü Espírito das Leis)

Introdução

Trata'o presente estudo da eventual admissibilidade da Proposta de Emenda
à Constituição n° 174/95, que cuida de parte da chamada "Reforma Administra
tiva", e que visa especificamente alterar o Título da Constituição referente à
"Organização dos Poderes" I

Como é sabido, a PEC sujeita-se previamente, no regime atual, a um exa
me de admissibilidade por parte da CCJR, onde se examina sua constitucionalidade
formal, para só após vir a ser (eventualmente) analisada por Comissão Especial
que tratará do mérito da mesma (art. 202 e §§ do RJCD).

O exame de constitucionalidade formal da PEC, outrossim, deve cingir
se à verificação da obediência da mesma às chamadas "cláusulas pétreas" da Lei
Maior, e que se encontram expressas no art. 60, § 4', incisos I a IV, da CF, sendo
de se mencionar também a restrição constante do § I ° do citado dispositivo.

Feitas essas consideraçães, dividiremos o presente estudo em 4 (quatro)
partes, a saber:

I - A presente "Introdução", onde já esboçamos o objeto do trabalho;
II - Algumas observaçães acerca da noção de mndança constitucional,

tendo em vista a possibilidade de alterar-se o texto na sua vigência (com algumas
limitaçães);

IA PEC n° 174, de 1995, encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça e qcRedação,
aguardando apreciação. Alguns aspectos nela contidos, entretanto, estão contemplados no
Substitutivo do Relator da PEC nO 173, de 1995, Deputado Wellington Moreira Franco.
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III - Análise das alterações propostas pelo Governo à Lei Maior através
da PEC 174/95, e finalmente; if

IV - As conclusões do estudo.

Constituição e mudança constitucional

A Constituição é, nos países democráticos civilizados, a Lei Maior da
nação organizada, "norma fundamentar' que, tão bem descrita por KELSEN,
todos devem acatar.

Compõem-se as Constituições, em geral, de diversos elementos, a saber ':
a) orgânicos: que se contêm nas normas ·"que regulam a estrutura do

Estado e do poder". O título da atual Carta referente à "organização dos pode
res", e que o Governo intenta alterar através da PEC aqui analisada, contém
assim elemento orgânico da Constituição;

b) limitativos: são os que limitam a ação dos poderes estatais e dão a
tônica do Estado de Direito, consistindo basicamente nos "direitos e garantias
fundamentais";

c) sócio-ideológicos: são os que revelam o compromisso da Constituição
entre o Estado individualista e o social~intervencionista, como Os direitos sociais
e os capítulos referentes à ordem econômico-financeira e à ordem social;

d) estabilização constitucional: destinam-se à preservação da ordem
institucional e constitucional. As chamadas "cláusulas pétreas" constitucionais,
de suma importância neste estudo, enquadram-se entre tais elementos, e final
mente;

e) de aplicabilidade: são os que estatuem regras de aplicação da própria
Constituição (preâmbulo, disposições constitucionais transitórias, etc.).

De outro lado, obedecem também as Constituições a vários tipos de clas
sificação. Assim, abstraindo-nos de detalhes, nossa Constituição de 5 de outubro
de 1988 pode-se defmir como sendo formal, escrita, dogmática e popular.

Interessa-nos aqui especialmente, entretanto, a par de outras classifica
ções já feitas, saber a classificação da nossa Lei Maior no que toca à sua·estabi
lidade. Pois bem, nossa Constituição pertence à espécie que a Doutrina costuma
classificar de \'rígida", qual seja, exige processo especial para sua modificação
(caso do processo de "Emendas à Constituição", regulado na própria CF e nos
Reghnentos Internos das Casas do Congresso) '.

'cf. JOSÉ AFONSO DA SILVA - Curso de Direito Constitucional Positivo, São Paulo,
Malheiros, 1992.
3ibidem.
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Ocorre que, em sendo a Constituição modificável por processo especial,
tal não quer dizer que a mesma o seja porém no seu todo'. 6

Diante da necessidade de alterar a Lei Maior de tempos em tempos, em
face da cambiante realidade social do pais, e da possibilidade de fazê-lo através
de mecanismo especial previsto pela Constituinte de 1988, deve-se contrapor,
para a indispensável segurança insÍitucional e juridica, a impossibilidade de
modificar um certo "núcleo estático" da Lei Fundamental, o que constitui uma
espécie de "exceção à regrd'.

Fala-se, então, das limitações ao poder de reforma constitucional, e que
são de três ordens:

a) temporais, raras na história constitucional brasileira;
b) circunstanciais, como a encontrável, p. e., no art. 60, § la, da CF, e

ainda as;
c) materiais, consubstanciadas nas chamadas "cláusulas pétreas" da Lei

Maior (art. 60, § 40
, I a IV da CF)';

Transcrevem-se, a fim de facilitar nossa análise, as atuais "cláusulas
pétreas" da nossa Constituição6

:

"§ 40 Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendenie a
abolir:
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c
t,
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E

1- aformafederativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111 - a separacão dos Poderes (grifamos);
IV - os direitos e garantias individuais. "

Pois bem, vimos que, e antes de passar a analisar a PEC do Executivo
visando alterar a organização dos poderes tal como prevista no atual texto cons
titucional, o art. 20 c/c 60, § 40

, m, da CF erigiu a separacão dos poderes como
"cláusula pétrea" da Constituição1

,

Finaimente, é de se lembrar que a vedação constitucional incide em qual
quer caso de tentativa de abolir a mencionada separação de poderes (emenda
tendente ...), e não apenas quando tal tentativa for expressamente declarada'.

'Como bem assinala J. CRETELLA JR. - Comentários à Constituicão de 1988, Vol. V,
Rio/São Paulo, Forense-Universitária, 1991., -
cf. JOSÉ AFONSO DA SJLVA, ob. cito

6Vcr, para o direito constitucional pátrio anterior, J. CRETELLA JR., ob. cito

7Embora alguns não achem tal justificável, o que entretanto não é comungado pela maior
parte dos doutrinadores. Ver, para uma visão crítica, MANOEL G. FERREIRA FILHO
Comentários à Constituição Brasileira de 1988, VoJ. 2, São Paulo, Saraiva, 1992.
8 •
cf. JOSE AFONSO DA S1LVA, ob. cit.
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Inadmissibilidade da PEC 174/95

Feitas estas sucintas considerações de ordem teórica e dogmática, de ftm
damental importância para o embasamento de nossas vindouras conclusões, pas
samos à análise do texto da PEC 174/95 que ora tramita nesta Casa Legislativa.

a - O Congresso Nacional deixa de participar na estruturação dos Minis
térios e órgãos da Administração Pública;

b - Além de prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da
Lei, ao Presidente da República passa a competir, privativamente, transformar
os mesmos cargos públicos, sendo que em todos os casos sem aumentar as des~

pesas e alterar a natureza juridica do cargo. Retira-se do Congresso Nacional a
iniciativa de Lei neste sentido (art. 48, X, da CF).

c - A remuneração dos cargos, empregos e funções dos diversos serviços
existentes no âmbito do Poder Legislativo, Judiciário e M. P. da União passa a
ter a participação do Poder Executivo na sua fIxação, observada a LDO.

d - Retira da competência privativa da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal, respectivamente, a fIxação da remuneração de seus próprios cargos,
empregos e funções, relativos aos serviços existentes nestas Casas e obedecidas
aLDO.

e - Cláusula de vigência.

Conclusão

Nossa conclusãoserá breve e sucinta. A Proposta de Emenda à Constitui
ção n' 174/95, de autoria do ilustre Presidente da República, é, do inicio ao fun,
eivada de inconstitucionalidades de origem e ofensas à cláusula pétrea da Cons
tituição de 1988.

Com efeito, todos os dispositivos reformadores da Lei Maior visam, seja
expressa e acintosamente (na maior parte das vezes), seja de forma obliqua e
maliciosa9

, retirar competências. e prerrogativas dos Poderes Legislativo
(notadamente) e Judiciário, tudo em detrimento de um inadmissivel fortaleci
mento do papel e das competências do Executivo, que aparentemente se trans
forn;lará num Poder (muito) acima dos demais, o que constitui um retrocesso
político e uma ignonímia juridica.

9Camo no caso do art. 3° p. e, Aqui aPEC 174/95 não revoga expressamente acompetên~
cia do Congresso Nacional para transformar cargos públicos. Limita-se a conferir tal
prerrogativa ao Chefe do Executivo, quando é princípio comezinho de Teoria Geral do
Direito que arevogação é tácita quando a nonna posterior conflita com a anterior.
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Tal Emenda, se acaso aprovada, instaurará verdadeira desarmonia entre
os poderes, incompatível com as previsões da Constituição no particular e com o
próprio Estado de Direito que a tanto custo se alcançou no País.

Vale transcrevcr a lição do mestre JOSÉ AFONSO DA SILVA 10 a este

respeito:
"A harmonia entre os poderes verifica-se primeiramente pelas normas

de cortesia no trato recíproco e no respeito às prerrogativas efaculdades a que
mutuamente todos têm direito. De outro lado, cabe assinalar que a divisão de
funções entre os órgãos do poder nem sua independência são absolutas. Há
interferências que visam ao estabelecimento de um sistema de freio e contrape-.
80S, à busca do equilíbrio para evitar o arbítrio de um em detrimento do outro e
especialmente dos governados. "

Após listar exemplos do mecanismo de freios e contrapesos, caracterizador
da harmonia entre os poderes, prossegue:

"(...) Tudo isso demonstra que os trabalhos do Legislativo e do Executivo
especialmente, mas também do Judiciário, só se desenvolverão a bom termo, se
esses órgãos se subordinarem ao principio da harmonia, que não significa nem
o domínio de um pelo outro, nem a usurpação de atribuições, mas a verificação
de que, entre eles, há de haver consciente colaboração e controle recíproco
(que, aliás, integra o mecanismo), para evitar distorções e desmandos. "

Em tal caso, a desarmonia se verifica, por exemplo, quando se acrescem
as atribuições, faculdades e prerrogativas de um em detrimento de outro, ou se
exacerba o poder de controle de um sobre outro, mormente se por obra de modi
ficação adotada pelo Congresso Nacional no exercicio do poder de emenda da
Lei Fundamental, e não de uma Assembléia Constituinte, como "in casu" ocor
re.

Assim, por todos os argumentos expostos, e em razão de ofensa à "cláu
sula pétrea" da Constituição constante dos arts. 2° clc 60, § 4°, da CF, que visa
preservar a separação e independência dos poderes, conclui-se, pela
inadmissibilidade, "in totum", da Proposta de Emenda à Constituição n° 174/95,
de autoria do ilustre Presidente da República.

IOin ob. cito
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