
Os rí§cog de impasse/u A 

no debate da Constituinte 
Afinal, o que se pode realmente esperar dos debates};* > 

que vêm sendo travados sobre a convocação da Assem- £~\ 
bléia Constituinte: um conjunto de propostas e suges- g ' 
toes objetivas voltadas especificamente à reorganiza-< 
ção de nossas instituições de direito, a. fim de que a Nova |— 
Eepáblica possa contar com um suporte jurídico capaz 
de consolidar um regime democrático e «ma sociedade "2-
aberta, ou uma simples encenação retórica de alguns *"»-* 
juristas vaidosos, de parlamentares sem voto e de co- i 
nhecidas minorias radicais — todos, sem exeeçâo, inte- «~£ 
ressados em se valer de qualquer pretexto para aparecer ^ 
no noticiário dos jornais e das televisões? 0 f 

ó 
Infelizmente, à medida que nossa classe política vai *"5 

revelando à opinião pública o-quão despreparada esta
va para participar de maneira consequente e responsá
vel no esforço de reconstrução do País, o tema da refor
ma constitucional aos poucos vai sendo desvirtuado de 
seus propósitos iniciais. Em vez de discutir a revisão dos 
poderes políticos e das estruturas económicas, com o 
objetivo de se resgatar as forças do mercado e o prima
do da livre iniciativa, condições básicas para que o 
Estado brasileiro possa ser novamente contido e contro
lado, os que têm participado do debate cada vez maib 
polemizam em torno de falsas questões. .«^„ 

Em meio à demagogia e à irracionalidade que carac
terizam as controvérsias têm aparecido, nos últimos 
tempos, reivindicações inoportunas e propostas absur
das. Há quem defenda, por exemplo, a anistia dos mili
tares punidos pelo regime pós-64, a fim de que eles 
possam candidatar-se a uma vaga na Constituinte. As 
cúpulas das Forças Armadas, contudo, têm feito vazar 
para a imprensa, de maneira sutil e habilidosa, seu 
temor de que tal medida venha a politizar os baixos e 
médios escalões da Aeronáutica, do Exército e da Mari
nha. Há quem defenda, igualmente, a criação dos dele-
gados-constituintes, que seriam votados e eleitos sepa
radamente dos parlamentares. Algumas lideranças par
tidárias, no entanto, recusam-se a aceitar essa ideia sob 
o argumento de que ela não apenas favoreceria as re
giões Sul e Sudeste, por serem mais povoadas e por 
contarem com a maior densidade eleitoral do País, co
mo, também, serviria aos interesses presidenciais do 
governador Franco Montoro e do deputado Ulysses Gui
marães. 

As maiores divergências, todavia, dizem respeito à 
forma de convocação da Constituinte por parte do presi
dente da República: a emenda encaminhada pelo Palá
cio do Planalto ao Congresso não advoga uma Consti
tuinte autónoma, tendo optado por uma legislatura do
tada de poderes constituintes, Trocando em miúdos: os 
eleitores votariam, em 15 de novembro do próximo ano, 
em seus candidatos a deputado federal è a senador — e 
estes, durante um ano, teriam a prerrogativa de elabo
rar uma nova Carta Magna para o País. Deste modo, 
uma vez terminado esse prazo, eles continuariam com 
os seus poderes tradicionais de congressistas e, assim, 
completariam seu mandato normalmente. Oficialmen
te, o argumento do governo federal é o de que a eleição 
de uma Constituinte autónoma e de um novo Congresso 
poderia, além da natural duplicação dos custos, gerar 
um conflito de competências e de jurisdição enquanto a 
nova Constituição estivesse sendo debatida e escrita. 

Tal pretensão, entretanto, vem sendo duramente 
criticada pela OAB, pela ABI, pela CNBB, pela CUT e 
até mesmo, por mais paradoxal que possa parecer, por 
muitos deputados e senadores do PMDB — o partido do 
próprio governo. Suas respectivas explicações são as de 
que o Palácio do Planalto teria, entre outros objetivos, o 
desejo de impedir a aprovação de um texto constitucio
nal mais voltado a questões de natureza social. E é por 
essa razão que essas entidades se mobilizaram em torno 
da pregação de uma Assembleia Constituinte totalmen
te desvinculada da estrutura e funções de um Congresso 
Nacional, chegando ad ponto de recusarem, a priori, 
todas e quaisquer sugestões que vierem a ser feitas pela 
comissão de especialistas dirigida pelo senhor Afonso 
Arinos de Melo FÍ laco. 
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Neste mo^i.ri) t»<- qje o Brasil vive a maior crise 
económica tíc t i ^ ?u - hisnona, e em que a consolidação 
de um regime dc-r^Ciatiço e piuralista depende daefeti-
vidade de um diálogo consequente e responsável de 
todas as lideranças sociais e políticas, é inquietante 
registrar os perigos de um impasse de amplas propor
ções. Por um lado, é triste verificar como certos grupos 
comprovadamente minoritários vão procurando utilizar 
a Constituinte como simples pretexto para sua demago
gia e para seu proselitismo. Por outro, é de se lamenLar 
que muitos porta-vozes da sociedade civil se tenham 
deixado iludir por um iluminismo ingénuo e quixotes-
co, advogando uma "pureza" constitucional e despre
zando, assim, urna tradição jurídica de 150 anos — ou 
seja, todo um processo de evolução natural e espontâ
nea de organização político-administrativa e de convi
vência sócio-econômica. 

Quem diria que, em poucos meses, o ideal da Consti
tuinte fosse pervertido pela irracionalidade da "consti-
tucionalite", transformando uma causa justa e nobre 
num misto de repertório de ilusões e de estuário de 
desilusões — conforme inspirada metáfora do sempre 
lúcido senador Roberto Campos! Quem diria que, numa 
hora como esta, nossas lideranças partidárias se esque
cessem de que o problema brasileiro nunca foi o de 
fabricar Constituições, mas sim o de não conseguir cum
pri-las, justamente por desprezar a experiência social e 
histórica! 
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