Análise: Reeleição no Congresso, pode ou não pode?
Em vez de espadas ou metralhadoras, brigam doutrinas jurídicas tradicionais, neoinventadas ou feitas
sob medida
Joaquim Falcão
05/12/2020, O Estado de S.Paulo
Podem Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre se reelegerem? Esta não é uma pergunta. São duas. A primeira
diz respeito ao conteúdo. Reeleição ou não? A segunda, quanto ao processo. Se optarem pela reeleição,
como fazer? Aqui mora o problema. Mudar qualquer palavra ou vírgula da Constituição só através de
emenda constitucional. Só Constituição muda Constituição. Na ditadura, regimento mudava a
Constituição. Agora, não mais.
E a Constituição diz que é “vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente
subsequente.”
Mas será que os partidários da reeleição têm os 308 votos na Câmara e 49 no Senado necessários para
tanto? Provavelmente, não. Enquanto a mudança constitucional não ocorrer, não podem ser reeleitos.
A não ser que mantenham as palavras da Constituição, mas mudem seu significado. Através da
interpretação do Supremo. Eureka! Eis mágica do dia.
Em vez de precisar de 357 votos, precisa-se apenas de seis votos no Supremo. Bem mais palatável. O
que está escrito “não” passa a significar sim. Onde a Constituição escreve “é vedada a recondução”, leiase é permitida a reeleição. Ministros podem tudo? Mesmo dessignificar as palavras? O intérprete se
apropria do poder de quem escreveu as palavras, como diz Byung-Chul Han. Interpretar a Constituição
é, pois, briga de poder. Interna: entre os ministros. Externa: entre os Poderes. Não faz muito tempo, o
presidente Bolsonaro, em frente aos quartéis disse: “Eu sou realmente a Constituição”. Alguns ministros
pensam que a Constituição são eles? A briga política dentro do Congresso se traduz como briga política
no Supremo. Em vez de espadas ou metralhadoras, brigam doutrinas jurídicas. Tradicionais,
neoinventadas ou feitas sob medida.
Há um mal-estar no ar. O Supremo pautou a decisão no silêncio pós-eleitoral. Pautou no plenário virtual,
onde o público e a mídia não veem. E não no plenário comum. O Congresso se faz de omisso. Como se
a responsabilidade não fosse sua. É como se não quisesse, querendo, aval prévio para uma
inconstitucionalidade clara.
Não se trata de julgar Maia ou Alcolumbre. São dois congressistas respeitados. Trata-se da mensagem
deslegitimizadora para os eleitores. O maior objetivo do poder é continuar do poder. Quem sai ferida é
a democracia. Alguns ministros já estão divergindo. Vamos esperar.
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