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-CONSTITUINTE-

O PAPEL DOS MILITARES 
Esta semana é de muito interesse para 

os militares e seu lobby — até agora, bem-sucedido. 
O papel cons t i tuc iona l das 

Forças Armadas será discutido 
esta semana, depois que a Assem
bleia Nacional Constituinte votar 
os capítulos que o antecedem — 
Estado de Defesa e Estado de Sí
tio — que também interessam aos 
militares de forma direta, todos 
no Título V do projeto de Consti
tuição que tratará da defesa do 
Estado. 

Embora não tenham ao longo 
dessa mara tona cons t i tuc iona l 
perdido espaço em qualquer de 
suas reivindicações — desde a 
questão do mar territorial até a 
defesa do sistema de governo pre
sidencialista e mandato presiden
cial de cinco anos —, os militares 
cont inuam investindo no lobby 
que inauguraram na Assembleia 
com sucesso há exatamente um 
ano. 

O texto constitucional com a 
destinação das Forças Armadas 
tem sofrido transformações ao 
longo das passagens pelas subco
missões e comissões da Consti
tuinte e, embora não guarde mui
ta similitude com a proposta ini
cial do Exército, o texto contido 
no último projeto da Comissão de 
Sistematização foi aceito em sua 
t o t a l i d a d e pelos min is t ros do 
Exército, Marinha e Aeronáutica: 
"As Forças Armadas, constituídas 

A emenda de Fernando 
Henrique (à esquerda) pode passar. 

E a de Genoíno? 

pela Marinha, pelo Exército e pe
la Aeronáutica, são instituições 
nacionais permanentes e regula
res, organizadas com base na hie
rarquia e na disciplina, sob a au
toridade suprema do presidente 
da República e destinam-se à de
fesa da Pátria, à garantia dos po
deres constitucionais e, por ini
ciativa de um destes, da íei e da 
ordem". 

Os militares e principalmente 
os assessores parlamentares dos 
Ministérios do Exército, Marinha 
e Aeronáutica não esperam gran
des alterações no texto preparado 
pelo relator Bernardo Cabra l a 
part ir de uma emenda do senador 
Fernando Henrique Cardoso. A 
emenda do Centrão também não 
altera o texto básico. 

Eles não acham que possa ha
ver votação significativa à emen
da do deputado José Genoíno (PT-
SP), que, embora repita quase to
do o texto da Sistematização, diz 
que as Forças Armadas só pode
rão intervir para a garantia da or
dem constitucional — e não da lei 
e da ordem — mediante solicita
ção dos poderes constitucionais, e 
não apenas um deles. . 

Essa foi a versão dada ao pa
pel constitucional das Forças Ar
madas pelo senador e constituinte 
Afonso Arinos no projeto da Co
missão de Notáveis, que tanto de
sagradou os ministros mi l i ta res 
quando foi repetida por Bernardo 
Cabral em seu primeiro projeto. 

Como a proposta do Centrão é 

a mesma do atual projeto em vota: 
ção, não existe preocupação dos 
mi l i t a res com re l ação a i s s o , 
Acham que a votação será rápida 
e tranquila, e será aprovado o de/r 
sejado, ou seja, as Forças Arma 
das interferem na manutenção â a 
ordem interna e externa desde 
que solicitadas para tal por úfli 
dos poderes, no caso o Executivo 
Isso é o que já consta, embora COJJI 
p a l a v r a s d i fe ren tes , da a tua l 
Constituição e das que a anteçê 
deram, inclusive na Carta de 1891, 
quando esse papel foi introduzido, 
por Rui Barbosa. 

Além da emenda de José G-e-
noíno, há destaques propondo mo
dificações do líder do PCdoB, de
putado Haroldo Lima — colocan
do o Poder Legislativo també,n> 
como responsável pela convoca-, 
ção das Forças Armadas — e.dq 
c o n s t i t u i n t e Waldyr Púgl iès i 
(PMDB-PR) — que pretende limi
tar as atribuições militares à de
fesa da Pátria e garantia dos po
deres constitucionais. 

Apesar dessa oposição, os mj: 
litares, no entanto, não se abalam 
e se mostram preocupados, c<jj|j 
forme admitiu um assessor parla
mentar, apenas com a votação dá 
questão da anistia (aos marinhei
ros punidos em 1964) nas d i s p o ^ 
ções transitórias. 

F oi a vice-presidência do Dire-
tório Nacional do PMDB que 
deu ao deputado Ulysses 

Guimarães a condição de suceder 
ao general reformado Oscar Passos 
na presidência do partido. 

Foi, também, na condição de 
presidente da Câmara, com a ine
xistência de um vice-presidente da 
República e como substituto consti
tucional do chefe da Nação, que ele 
assumiu, seguidas vezes, no impe
dimento do presidente Sarney, a 
curul presidencial, que, segundo 
ele, não tem os espinhos que anun
ciam, pois até agora não os sentiu. 
Diria melhor, se existem, não perce
beu. E, se percebeu, beneficiou-se 
da anestesia que é, nessas circuns
tâncias, característica do poder. 

Agora, quase todos se conluiam 
para fazer de Ulysses o substituto 
do presidente Sarney no período 
restante do seu mandato. 

Essa conspiração conjuga um 
complexo de interesses pessoais e 
partidários. 

Ela interessa ao presidente 
Sarney, porque o tranquiliza com o 
substituto, pois, não sendo Ulysses 
reelegível na Câmara, a hipótese de 
um presidente do Legislativo no 
próximo ano não afinado com o 
governo poderá ser um fator de in
tranquilidade e de preocupação, 
inclusive pessoal. 

Interessa, ainda, aos que consi
deram Ulysses um obstáculo às 
suas aspirações partidárias e polí
ticas, pois, afastado da Câmara, 
ele deixará o restante do mandato 
para seu vice e não se empenhará 
na modificação dos textos da Cons
tituição e do Regimento da Câma
ra, que só admitem reeleição para 
cargo diverso do já ocupado. A ree
leição para o mesmo cargo só épos
sível em outra legislatura. Foi com 
esse argumento, pois se tratava de 

nova legislatura iniciada em 1987, 
que o deputado paulista pôde man-
ter-se na presidência, apesar dos 
protestos do seu concorrente Fer
nando Lyra e da reação de alguns 
grupos. 

Existem, todavia, outros inte
ressados no afastamento de Ulysses 
da atividade político-partidária, 
pois, ocupando a presidência do 
PMDB ininterruptamente e cons
truindo sólida articulação nacio
nal, sua escolha para a vice-
presidência da República no máxi
mo lhe permitirá ser presidente de 
honra do partido. 

Abrem-se, então, as possibili
dades para a escolha de um novo 
presidente da Câmara, mas tam
bém do partido. E não são poucos 
os que aspiram esse posto, mesmo 
com o esvaziamento da legenda e a 
dissidência que ultrapassará a ca
sa dos 100 constituintes. Alguns 
que não assinaram o documento de 
Mário Covas, Fernando Henrique e 
José Richa, e com os quais conver
samos neste fim de semana, estão 
comprometidos com a posição a ser 
assumida em uma nova legenda ou 
no ingresso em partido já existente. 

Quanto à presidência da Cons
tituinte, a questão morre dentro em 
pouco, pois, promulgada a Carta, 
ela se dissolve e com sua dissolução 
desaparece a estrutura montada 
para o processo de redação do texto 
constitucional. 

Resta, ainda, outro grupo inte
ressado na escolha de Ulysses Gui
marães para a vice-presidência da 
República: os seus amigos. 

Esses companheiros de maior 
intimidade do presidente da Cons
tituinte, da Câmara e do PMDB 
reconhecem que sua popularidade 
caiu vertiginosamente e que qual
quer eleição direta para ele pode 
constituir um frustrante aconteci
mento. 

Por isso, a vice-presidência da 
República o tiraria do limbo a que 
estaria destinado, permitindo um 
término honroso de carreira ou a 
tentativa da Presidência da Repú
blica, hipótese que os próprios ami
gos também julgam difícil. 

Resta saber, agora, se Ulysses 
Guimarães aceitaria uma escolha 
indireta para a vice-presidência 
da República. 

Essa, a grande discussão entre 
os constituintes. Alguns juram que 
ele aceita, até porque quando anti-
candidato, comprometido a denun
ciar a farsa à véspera da escolha, 
preferiu concorrer, deixando de 
cumprir o acordo firmado com os 
autênticos e levando consigo o seu 
vice, Barbosa Lima Sobrinho, que 
alegava não poder retirar-se se o 
titular não o fazia. 

Outros juram que Ulysses não 
aceitará essa condição biônica, até 
porque sua caracterização como 

"Senhor-diretas" já estáabalada 
com o posicionamento assumião 
em determinados momentos da 
Constituinte. " _" 

É importante, todavia, revelar 
a origem dessa proposição que aé* 
verá ser examinada juntamente 
com o capítulo das "Disposições 
Transitórias" do projeto de Consti
tuição. 

Há 15 dias, no apartamento em 
que se encontrava no Incor, em São 
Paulo, o senador Humberto Luce-
nas nos dizia, com a intimidade 
que não nos permitiu, na ocasião, 
divulgar, que era sua decisão in
cluir um dispositivo constitucional 
que desse a Ulysses a condição pW, 
vice-presidente de José Sarney, evi
tando o vazio em que naturalmente 
ficaria o dirigente peemedebistaK 
vazio este agravado com a impopu
laridade que os levantamentos de 
opinião pública revelavam. 

Não foi Humberto Lucena, pre
sidente do Senado e do Congresso, o 
autor da emenda, mas se percebe 
que sua mão funcionou eficazmen-, 
te através do deputado João Aqri-
pino, também da Paraíba, apresen
tador da sugestão e que a defende 
com os mesmos argumentos cóm 
que o senador paraibano justifiàa'-> 
va sua ideia. 

É provável que Humberto Luce
na, agora mais íntimo de Sarney, 
especialmente após o sucesso de 
sua emenda presidencialista, te
nha ouvido o presidente da Repú
blica sobre o assunto, da mesxna 
maneira como o chefe da Nação o 
ouviu quando, pretendendo afas
tar Fernando Henrique da lideran
ça do governo, admitiu esperar que 
o tempo cuidasse da solução. 

Atenção, porém. 
Ulysses não pega vice se não 

existir a possibilidade de ser ti 
tular... 

Sem inovações no Sistema Judiciário 
A votação do capítulo sobre o 

Judiciário não inovou o sistema ju
rídico. A Constituinte, que vem ga
rantindo direitos que alargam a ci
dadania — como o mandado de 
segurança coletivo, o mandado de 
injunção e a dilatação da legitimi
dade para propor ação de inconsti
tucionalidade — foi pouco criativa 
na configuração do Judiciário. 

Certas excrescências do "Paco
te de Abril" foram banidas. Mas é 
estranho que o procurador geral da 
República possa avocar — agora 
ao Superior Tribunal de Justiça — 
causas processadas perante outros 
juízos ou tribunais. Uma das virtu
des do Judiciário reside na sua des
centralização. A multiplicidade de 
juízes de Ia instância aumenta a 
receptividade às reivindicações a 
eles endereçadas. Esse poder difu
so, que amplia as perspectivas de 
uma Justiça receptiva aos anseios 
sociais, foi podado pelos resquícios 
da avocatória da era Geisel. 

Inovação positiva foi a que 
conferiu legitimidade para a pro-
positura da ação de inconstitucio
nalidade a inúmeros órgãos, inclu
sive alguns desvinculados do Esta
do, como o Conselho Federal da 
OAB e entidades de classe de âmbi
to nacional. Aqui, a Constituinte 
aponta para a modernidade. Uma 
característica dos movimentos so
ciais tem sido a reivindicação de 
autonomia em relação ao aparelho 
estatal. Com isso, esses movimentos 
ganham legitimidade. Ao estimu
lar esse espírito — pelo menos no 
que toca à ação de inconstituciona
lidade — andou bem o legislador. 

Apesar de inovações como o Su
perior Tribunal de Justiça e a ga
rantia de autonomia administrati
va e financeira ao Poder Judiciá
rio, a instauração de uma justiça 
aberta ao controle e participação 
populares frustrou-se. O tema mais 

polémico da votação — o Conselho 
Nacional de Justiça —exemplifica 
a timidez da Constituinte. Os deba
tes sobre tal Conselho foram marca
dos por um corporativismo que ter
minou por subverter a proposição, 
com sua consequente rejeição. Nin
guém propôs que o Conselho sub
traísse a autonomia do Judiciário. 
Muito menos cogitou-se na inadi-
missível intromissão externa sobre 
o conteúdo da prestação jurisdicio
nal. Nada disso. O que se pretendeu 
foi instituir um foro de prestação 
de contas à sociedade sobre a ativi
dade administrativa da Justiça e o 
impacto social da ação do Judiciá
rio. Ao contrário do que imagina
ram lideranças da Magistratura, 
um Conselho racional e respeitador 
do Judiciário resgataria a legiti
midade judicial, aproximaria o 
juiz da sociedade, romperia a ana
crónica áurea de reverência que en
volve os Tribunais e, fundamental
mente, institucionalizaria um ca
nal de crítica responsável à magis
tratura. Perdeu-se uma importante 
chance de democratização da Jus
tiça. 

Aliás, a votação do capítulo so
bre o Judiciário eliminou dispositi
vos que autorizassem maior parti
cipação popular na administração 
da justiça. Como demonstram inú
meros estudos, tanto de direito pro
cessual quanto de sociologia do di
reito, as estruturas jurídicas tradi
cionais começam a ceder espaços 
para novas formas de administra
ção da justiça e composição dos 
conflitos. Práticas judiciárias in
formais e desprofissionalizadas, 
substituição da adjudicação pela 
conciliação, "deslegalização", isto 
é, maior autonomia às partes na 
conformação das relações jurídi
cas, e desinstitucionalização da 
punição, por exemplo, incluem-se 
entre as iniciativas caracterizadas 
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Celso Fernandes Campilongo 
sob a denominação abrangente de 
"participação popular na admi
nistração da Justiça". Estas trans
formações projetarão consequên
cias sobre a organização do Judi
ciário. Mas não se vê, no que foi 
aprovado, contribuições adapta
das a essas tendências. 

Ressalva seja feita aos juiza
dos especiais para julgamento e 
execução de causas cíveis menos 
complexas e infrações penais de 
menor potencial ofensivo. Inserem-
se no contexto de adequação da jus
tiça às exigências sociais. Mas é 
plausível que esses juizados — ape
sar das virtudes de facilitarem o 
acesso à Justiça e desafogarem os 
tribunais — sejam promovidos com 
outros objetivos: primeiro, reduzir a 
crise fiscal do Estado, produzindo 
uma Justiça menos custosa; segun
do, estabilizar as relações de poder 
na sociedade através de um proces
so de acomodação dos focos de ten
são; terceiro, absorver o impacto de 
uma perda de legitimação resul
tante do corte das despesas públi
cas com serviços sociais. 

Não é necessária muita sofisti
cação para prever que a função po
lítica da magistratura será ressal
tada pelos modernos institutos in
cluídos na futura Constituição ou 
na lei ordinária — como os já men
cionados mandados de segurança 
coletivo, mandado de injunção, ar
guição de inconstitucionalidade e 
juizados especiais, aos quais pode-
se acrescentar a ação civil pública 
e a tutela dos interesses difusos. 
Mais do que "loci" de reconheci
mento de novos direitos, a Justiça 
desempenhará um papel funda
mental numa das principais sedes 
dos conflitos das sociedades em de
senvolvimento: a luta pela lei e pe
la ordem. Resta saber se o formalis
mo que permeia a formação dos 
magistrados, os postulados da or-
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dem jurídica liberal e a organiza
ção do Poder Judiciário permitirão 
à Magistratura o desempenho âes 
sa função, o que exige habilidades, 
que ultrapassam, em muito, o co
nhecimento da letra da lei. 

A Constituinte não ofereceu al
ternativas a esse quadro desolador. 
Contudo, atribui ao Estatuto da 
Magistratura prever os cursos ò/i-
ciais de preparação e aperfeiçoa
mento do Magistrado. Por isso, se 
às exigências que a vida prática 
formula ao julgador o Poder Judi
ciário for capaz de aliar os instru
mentos metodológicos que facili 
tem a percepção de que o Direito 
não se reduz à lei posta pelo Esta
do, aí sim haverá contribuição pa
ra que o magistrado compreenda 
que sua função jurídica se associa 
à indisfarçável função social e po
lítica. 

Para finalizar, há que se dizer 
que a ordem jurídica liberal, ape
gada a um conceito individualista 
de conflito, conduz o Judiciário a 
uma situação esdrúxula: grande 
parte dos conflitos que tem acesso à 
Justiça é de natureza coletiva ,T-
classes, frações de classes, setores 
sociais etc. —, apesar disso, esses 
conflitos são processados e julga
dos individualmente. Ora, se é cor
reio que a luta pelo direito estátió 
centro das lutas sociais da socieda
de contemporânea, é inadiável xfue 
a estrutura do Judiciário seja flexí
vel e competente para encaminhar 
soluções a essas lides. Pena que a 
futura Constituição, salvo arttffõs 
isolados, não tenha dado a estepro-.. 
blema central da prestação dos ser" 
viços jurisdicionais o devido tratai, 
mento legal. Resta saber se deslizes, 
deste porte não subtraem, desde já]-
a eficácia da futura Carta. 

O autor é advogado, mestre em 
Direito e professor das Faculdades 
de Direito da PUC e S. Bernardo. 


