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Convocação da Constituinte 
Apesar das dificuldades para a 

apresentação de emendas ao projeto de 
convocação da Constituinte enviado pelo 
Executivo — porque os representantes da 
Nação brasileira continuam a pautar seu 
comportamento pela ausência — quinze 
delas estão, agora em exame pela 
comissão mista do Congresso. Houve 
parlamentares, entretanto, que desisti
ram de tentar o número indispensável de 
assinaturas, optando por apresentar suas 
fórmulas como sugestões, . de modo. 
apenas informal; foi o caso do deputado 
Ulysses Guimarães, cuja ideia de criar 
uma comissão especial para encarregar-
se da elaboração das leis ordinárias, 
enquanto a Constituinte estiver em 
atividade, não foi incluída entre as que 
estão sob apreciação oficial. O mesmo 
ocorreu com a do líder do PDT na 
Câmara, Nadyr Rossetti, a favor do 
pleito direto para Presidente em 1986, e 
a do deputado Plínio de Arruda 
Sampaio (PT-SP), a favor da antecipa
ção das eleições para a Constituinte. 

De todo modo, as propostas apresen
tadas fazem ver, pela variedade de 
alternativas- abertas à apreciação do 
Congresso, que o debate sobre os termos 
da convocação da Constituinte está longe 
de Tefletir o cómodo consenso prévio que 
as forças predominantes na Aliança 
Democrática têm alardeado. As recentes 
movimentações da sociedade civil, ex
pressas nas atitudes da OAB — Ordem 
dos Advogados do Brasil —, do IAB — 
Instituto dos Advogados do Brasil — , 
da.CNBB — Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasi! — e pelas demais 
organizações que compõem o Plenário 
Píó-Participação Popular na Constituin
te, apontam no sentido da conveniência 
de alterar o cronograma de convocação 
defendido pelo Planalto, que prevê a 
coincidência entre as eleições da Consti
tuinte e as do Congresso, em novembro 
de 1986. As propostas do deputado 
Nelson Marchezan (PDS-RS), do depu
tado Pedro Colin (PFL-SC) e a 
encaminhada pela liderança do- PT, por 
exemplo, sintonizam-se com as aspira
ções dos que pretendem uma antecipação 
da data das eleições para aquela 
Assembleia. 

Parece de todo conveniente que se 
antecipe, de fato, a data marcada no 
projeto oficial, o dia 15 de novembro. É 
premente a necessidade do estabeleci
mento de um corpo normativo que venha 
a dar autenticidade às leis do País. O 
vácuo institucional que hoje se verifica é 
intolerável, e cabe aqui a crítica à 
proposta do PT, que insere, entre as 
medidas prévias à convocação da 

Constituinte, a de simplesmente revogar 
a Lei de Greve e a Lei de Segurança 
Nacional, o que só contribui para dar 
maiores dimensões ao vazio conhecido 
atualmente. A discussão dos temas 
específicos a serem tratados pela Carta, 
por outro lado, só tem porque 
consolidar-se com o adiantamento da 
campanha. 

O espírito de várias dessas propostas, 
ainda, vem ao encontro do que tem sido 
defendido por esta Folha, também 
quando advogam a distinção entre o 
mandato constituinte e o mandato 
legislativo. A evidência de que há 
especificidades que não permitem a 
confusão entre os dois tipos de mandatos j 
vem crescendo, e são muitas as | 
organizações da sociedade civil que 
passam a defender, contra as alternati- ! 
vas exemplificadas na proposta do 
deputado Ulysses Guimarães, a completa 
separação de funções entre o Congresso 
e a Constituinte. É esse o ponto de vista 
expresso, aliás, no substitutivo do 
deputado Domingos Leonelli (PMDB-
BA). 

Finalmente, as alternativas levantadas 
pelos deputados Manoel Costa Jr. 
(PMDB-MG), Floriceno Paixão (PDT-
RS) e Victor Faccioni (PDS-RS) ANC 88 
juntam-se aos que vêm insistindo pela JRasta 08/85 
maior representatividade possível à pg3/1985 
Assembleia que vier a ser formada, 
garantindo-lhe a característica nacional 
com pleno sentido, através da oportuni
dade para que candidatos extrapartidári-
os também possam participar dos 
trabalhos de reconstitucionalização do 
Estado brasileiro. A defesa de um 
número fixo de representantes avulsos, 
previamente estipulado, contém entre
tanto o perigo de conduzir a uma 
distorção na representatividade da As
sembleia; o direito de concorrerem não i 
pode confundir-se com um privilégio que f 
desequilibre a proporção entre represen- [ 
tantes e representados — problema, 
aliás, que também ameaça persistir no 
caso da sobrevalorização das bancadas 
dos Estados menos populosos com 
relação aos demais, atualmente vigente 
no Congresso,e que é igualmente 
inadmissível na Constituinte. 

Mais uma grande responsabilidade 
passa às mãos do atual Congresso. 
Apesar de, no momento, estar sob o 
crivo das mais procedentes críticas, sua 
atuação não poderá fugir aos anseios de 
que a Constituinte seja convocada do 
modo mais breve possível, e em 
condições capazes de garantir-lhe toda a 
representatividade de que necessita. / 


