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Desmoralizando a representação 
Ao permitir, na fase das emendas su

pressivas, que se inclua nas Disposições 
Transitórias da Carta Magna assunto não 
versado no primeiro turno de discussão e 
votação, o presidente da Assembleia Na
cional Constituinte não peca apenas por 
falta de coerência: mostra que atribui 
pouca importância ao que foi discutido e 
votado, pois consente num acordo que es
tabelece um único turno para as eleições 
de novembro próximo e demonstra que se 
sobrepõe a qualquer regra constitucional. 
Da mesma maneira, os que votaram a 
emenda casuística mostram que, por se
rem autores da lei, também se conside
ram acima desta. 

Não é esta a primeira violação do re
gimento — e, por isso, os que hoje protes
tam contra a decisão do deputado Ulysses 
Guimarães têm pouca autoridade para in-
surgir-se. Acordos desse tipo, mantendo o 
disposto no corpo principal da Carta e 
dando um "jeito" nas Disposições Transi
tórias, já foram feitos, da mesma maneira 
que se permitiu alterar ainda recente
mente o texto do artigo 177, nele incluin
do a famosa expressão "na forma da lei". 
Nunca, porém, tais procedimentos an-
ti-regimentais revestiram-se de tamanha 
falta de apego ao que sejam princípios 
morais e políticos como no caso das elei
ções municipais. O interesse privado, o fi-
siologismo, o casuísmo barato — tudo 
veio à tona. O pior, neste assunto escan
daloso, é que não se sabe, a rigor, quem 
ganha com tudo isso — se o PMDB, se o 
PFL, se o PDT. Sabe-se apenas que o per
dedor é o conceito da classe política e, 
pior, da Assembleia Nacional Constituin
te. 

Custa crer que representantes do po
vo, maiores de idade e supostamente seres 

racionais, tenham decidido escarnecer já 
não do povo — isso vêm fazendo há muito, 
enquanto membros do Congressp Nacio
nal —, mas de si próprios. Nunca se viu um 
conjunto de constituintes votar um texto 
e na revisão achar que ele é bom pára 
amanhã, mas não para hoje. 

É difícil compreender o móvel da ação 
do presidente da Assembleia Nacional 
Constituinte ao decidir que seria possível 
cometer esse crime contra o bom senso e a 
representação popular (crime sim, pois 
ela foi desmoralizada). Ainda que o móvel 
possa ser nobre — o que é matéria de dis
cussão em qualquer foro —, o sr. Ulysses 
Guimarães criou uma situação que será 
facilmente aproveitada pelos inimigos da 
Assembleia Nacional Constituinte se e 
quando o desejarem. A situação é sim
plesmente esta: violou-se, do ponto de 
vista formal, o disposto na Emenda Cons
titucional n9 26, a qual dispôs que a futura 
Constituição seria promulgada depois de 
dois turnos de votação e discussão. Não 
entramos no mérito das teses anterior
mente suscitadas pelo consultor-geral da 
República sobre o que a Assembleia pode
ria ou não discutir. Nesse particular, no 
entanto, s. exa. terá razão se disser que a 
emenda incluída nas Disposições Transi
tórias, eliminando o segundo turno do 
pleito municipal de novembro próximo, 
viola não apenas o regimento da Assem
bleia, mas também o espírito e a letra da 
Emenda Constitucional n9 26 da qual deri
vam os poderes da Assembleia. É questão 
formal, sem dúvida — mas o respeito às 
formas é tudo na elaboração de uma Cons
tituição, pois, do contrário, o votado hoje 
pode ser modificado amanhã numa sara
banda sem fim. 

Privando o País das condições ótimas 

para seu desenvolvimento e sua integra
ção na economia mundial; criando condi
ções para que a regulamentação de nume
rosos artigos da futura Carta Magna ense
jem acesa luta no Congresso — ao risco de 
a lei complementar ou ordinária dispor 
exatamente o contrário do que se lê na 
Constituição —, a obra desta Assembleia 
Nacional Constituinte não contribui para 
fazer o Brasil sair da crise, unido em tor
no de princípios gerais aceitos pela maio
ria. Somente a agrava. Ainda ontem, di
zíamos que a futura Carta desacreditava o 
conceito de Direito; hoje, acrescentamos 
que ela registra o desapreço que a classe 
política, ou a maioria dela, tem pelo povo 
que diz representar. Ainda que possa ser 
muito difícil entender toda a argumenta
ção em favor dos dois turnos, os eleitores 
acabariam por aceitar a ideia de que de
vem ser governados por quem reúna a 
maioria das preferências do eleitorado. 
Essa é a regra democrática. Agora, depois 
desse espetáculo sem qualificação políti
ca, os brasileiros aprenderam que a regra 
democrática vale para daqui a quatro 
anos, e que em 1988 deverão conformar-se 
em eleger alguém por maioria simples — 
o que significa entregar o governo das ca
pitais dos Estados ao representante de 
uma minoria, que poderá ser contestado 
pelos outros candidatos e partidos, que 
somados formam a maioria. 

Para os inimigos da democracia, o sr. 
Ulysses Guimarães deu argumentos sem 
conta. O arsenal antidemocrático está, 
pois, copiosamente abastecido. Se assim 
é, se se desmoralizou a representação, o 
Direito e a própria Assembleia Nacional 
Constituinte, por que, para salvar o Direi
to e a Democracia, não iniciar desde já o 
processo de reforma da Carta, expressa
mente marcado para daqui a cinco anos? / 


