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au que indicou ao presidente éléitó~~p~|Ây 

Constituição, 
fiaSCOIÇ5|FEV 1985 

legitimidade, 
EDUARDO TELLES PEREIRA < ;-

j Se 1984 fincou marcado por um dos mais 
eJHp.àl0antes} movimentos populares que o 
país conheceu, a campanha pelas "diretas 
ja","os anos}"de 1985 e 1986 deverão estar 
jnárcados pelo grande debate nacional em 
fSrnó"danovk Constituição. 
í 2\..De fato, mveremos em nosso país. o mo-
ikeitto histórico que se caracterizará pela po-

| "ptrtarização de temas constitucionais, qu&até 
hoje estiveram apenas na esfera de uma pe
quena elite intelectual,distante dointeresse e 
da compreensão do povo. Assim, parece-nos 
que estamos iniciando talvez o período mais 
propício para que tais temas sejam levados a 
um amplo fórum de debates, que possa extra
polar o ambiente restrito das universidades 
ou das entidades • de classes representativas 
de uma camada mais privilegiada da popu
lação. ! . 

Temas como b fortalecimento da federa
ção, a liberdade sindical, a ordem econômica 
e social, os direitos da mulher, o voto do anal
fabeto e outros deverão ser discutidos pela 
nossa sociedade, em todos os seus níveis, atra
vés de exposições didáticas, com ampla divul
gação nos órgãos de comunicação, para que 
surja uma conscientização em torno de pro
blemas básicos que serão inseridos na Consti
tuição da Nova República do presidente Tan
credo Neves.' 

Evidentemente, será sempre primordial a 
atuação dos juristas, dos "intelectuais, .espe
cialmente dos advogados, mas sem prescindir 
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da atuação dos homens públicos, qúe tenham 
sensibilidade no trato com ó povo, para que 
seja ele, o político, o elo fundamental entre a 
concepção teórica e a compreensão popular; 
sob pena de os "tecnocratas constitucionais", 
casta que se está formando no País, criarem 
graves entraves ao debate que se pretende 

i seja democrático, legitimando a Consti-
tuiçãjo. 

É bom lembrarmos que mesmo os mais 
exacerbados críticos da sociedade norte-
americana, do "american wáy of life ", reco
nhecem que o sistema jurídico daquele país é 
sem'dúvida alguma dos mais sólidos e efi
cientes, pois está calcado em uma Carta Mag
na que nasceu no seio da nova sociedade que 
se formava, através de discussões democráti
cas e que representavam de fato o desejo do 
povo da jovem nação. A Constituição norte-
americana irá completarem 1987200 anos e, 
durante este longo período, sofreu tão-somen
te 26 emendas. E um exempla de Constituição 
legítima e democrática. 

Conforme já sé tem exaustivamente co-
.mentado, a crise institucional que vivemos 

está intimamente ligada ao aspecto da ilegi-
. umidade decorrente do enorme fosso entre a 
sociedade e o Estado, e este abismo somente 
será extirpado através da legitimidade demo
crática com aparticipação do povo no proces
so político. E o instrumento, o condutor das 
aspirações populares, será'sem dúvida algu
ma, uma Assembléia Nacional Constituinte 
legítima, um poder constituinte legítimo. 

1 Ora, a legitimidade do poder constituinte 
está estreitamente, vinculada a um amplo é 
democrático debate nacional sobre temas 
constitucionais que instrua' o povo e lhe dê 
compreensão de assuntos tão ligados a seu 
bem-estar. A convocação da Assembléia Na-
cinal Constituinte, que poderá ser o próprio 
Congresso eleito em 1986, seria precedida, 
pois, de exaustivas apreciações, que 'coloca
riam o povo em condições de eleger um man
datário com poderes para elaborar a Carta 
Magna, cujos\princípios básicos já foram ob
jeto de calorosas discussões em.todo o País. 
Alémdo mais, é imprescindível que se refor-
me\imediatamente a legislação eleitoral1, ful
minando a lei Falcão, criando condições pa-
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ra o surgimento tíe novos partidos políticos 
que nasçam fortalecidos, legitimem séusçan-
didátos vitoriosos nas eleições de 198p,e que 
serão os constituintes capacitados pam tão 

'^importante missão. Uma vez aprovada>pela 
'Assembléia, o. texto, da nova Carta deverá 
voltar ao povo, para que seja votado em ple
biscito nacional] . . • , ü^ • 

Aí teremos uma Constituição legítima, 
duradoura, e que possa servir de exemplo a 
outros povos, do mundo.1' .* 4c.v '" 

- O presidente\Tahcrêdo Neves, cujajsehsi-
bilidade política garantiu'a transiçãqjieum 
longo período de[ditadufá a um goverhocivil 
com segurança e responsabilidade, transmi
tindo um clima de entusiasmo ê de esperan
ça, merece; mais do que nunca, um voto de 
confiança da Nação, e seu propósito é convo
car a Constituinte em 1986, estabelecendo a 
base de sustentação da Nova Repúblicae das 
grandes reformas sociais que prometeu <ém 
seu primeiro discurso, como presidente eleito 
do Brasil. v " ^ i 
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