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Tanto entre os componentes da 
Comissão de Estudos Constitucionais, 
recém-nomeada pelo presidente Sarney, 
como no âmbito da Comissão Mista do 
Senado e da Câmara, que examina a 
emenda de convocação da Constituinte 
enviada pelo Executivo, a questão de sua 
coincidência ou não com o Congresso a 
ser eleito em novembro do próximo ano é 
um dos assuntos mais polémicos. 

Ás propostas do deputado Nelson 
Marchezan (PDS-RS), Djairna Bom 
(PT-SP) e Pedro Colin (PFL-SC) e as 
declarações de alguns componentes da 
Comissão de Estudos Constitucionais, 
como os professores Paulo Bonavides e 
Florisa Verucci, o economista Walter 
Barelli, o cientista político Hélio 
Jaguaribe e o jornalista Mário Martins, 
apontam para a necessidade de desvincu-
lar-se a Constituinte do futuro Congres
so, tese pela qual já se têm manifestado 
diversas organizações da sociedade civil. 

A conveniência dessa desvinculação 
ultrapassa, na verdade, qualquer preo
cupação meramente teórica ou quaisquer 
motivações de purismo bacharelesco. 
Trata-se, antes de tudo, de conferir às 
eleições para a Constituinte uma 
especificidade, um caráter, que as 
eleições para o Congresso ordinário não 
poderiam comportar. Não está em 
questão proceder a uma simples renova
ção de mandatos legislativos, delegando 
aos representantes da população o poder, 
que sempre tiveram, de reformar o texto 
constitucional atualmente em vigor. 
Cumpre rediscutir em profundidade as 
instituições brasileiras e chegar ao 
modelo de organização política que 
melhor corresponda aos desejos da 
maioria. Nada pior do que imiscuir essa 
discussão com os temas e questões que 
normalmente ocupam o Legislativo, 
quando se volta para a tarefa de 
modificar a legislação ordinária, de 
fiscalizar o governo ou de conferir-lhe 
sustentação política. O nível da discus
são a ser travada antes da Constituinte é 
outro. Privilegia-se, num caso, o 
arcabouço institucional mais amplo da 
sociedade; em outro, as opções de curto 
e médio prazo envolvendo questões mais 
específicas, de fundamental importância, 
mas que cumpre não confundir com as 
envolvidas na Constituição. Numa elei
ção para o Congresso, as críticas de um. 
candidato à política económica do 
governo, sua defesa de determinados 
interesses regionais, sua posição com 
relação a este ou aquele fato administra
tivo sào dados que preponderam na 
decisão do eleitor — pelo menos é de 
esperar que assim ocorra —s no caso das 
eleições para a Constituinte, o tema das 
relações entre o Estado e a sociedade e 
dos objetivos mais essenciais de nossa 
organização jurídica; o modelo político a 
ser construído, os direitos e deveres de 
cada cidadão devem tomar o primeiro 
plano nos debates. Fazendo coincidir a 
Constituinte com o Congresso, será 
inevitável uma confusão entre as duas 
ordens de discussão, perdendo-se os 
objetivos e temas mais gerais que a 
Constituinte visa a definir. . Estes 
correrão o risco de embutir-se nas 
discussões -> da política imediata, em 
prejuízo do enfoque sobre a legitimidade 
institucional que cumpre recuperar. 

É exatamente porque a legitimidade de 
toda a organização da sociedade 
brasileira está sob suspeita — pois 
consignada numa Constituição imposta 
autoritariamente, sem consulta à popula
ção — que convém, ademais, restituí-la 
com máxima urgência. A antecipação da 
data para as eleições da Constituinte não 
é, pois, fruto de um espírito de 
precipitação gratuito ou de uma intran
sigência irrealista. Ao contrário, é a 
percepção de um estado de constante 
desarticulação do sistema legal no País 
que recomenda antecipá-la. 

Com efeito, vive-se hoje no Brasil uma 
situação de indefinição política e de 
descaracterização legal inadmissíveis 
numa sociedade organizada. Os impasses 
envolvendo as movimentações grevistas, 
no primeiro semestre deste ano, são bem 
um exemplo desta situação em que, de 
um lado, existe uma lei proibindo 
determinado tipo de atividades, mas de 
outro, uma realidade política que a 
impede de ser cumprida. Vive-se, na 
área jurídica, sob o império das 
considerações de circunstância, num 
verdadeiro vazio legal, em que cada 
prescrição da autoridade, cada determi
nação da lei, tem antes de passar pela 
delicada, movediça consideração da 
conveniência política e da oportunidade 
que teria sua aplicação. 

Mais do que isso: como já se tem por 
certa a convocação da Assembleia, 
Constituinte, é inevitável que se projete, 
para as discussões a que deverá 
proceder, a resolução de todas as 
questões que o atual hiato entre a 
realidade . e a lei fazem pendentes. 
Convive-se com a indefinição, na certeza 
de que será provisória. O efeito de adiar 
para novembro de 1986 as eleições da 
Constituinte repercute, assim, desfavo
ravelmente sobre a própria situação de 
ilegitimidade institucional. O autorita
rismo desacreditou a Sei que aí está; a 
perspectiva de que uma Constituinte irá 
reformá-la desacredita-a, por sua vez, 
ainda mais. Se temas essenciais como a 
lei de greve, a questão fundiária, o 
controle da ação do Estado sobre a 
economia, a orientação do desenvol
vimento, deverão ser tratados pela 
Constituinte, as coisas se passam como 
se, até o momento de a nova Carta ser 
promulgada, tudo girasse em falso.-

E, se tais discussões estão na ordem 
do dia, em nome de que postergar as 
eleições para a Constituinte? O único 
efeito da demora em realizá-las é 
contribuir para que as instituições ainda 
em plena vigência venham a impregnar-
se da mesma transitoriedade, da mesma 
inefetividade que se alastra pelas 
demais. Há uma falta de estruturação 
legal no País, uma indefinição de rumos, 
uma convivência com o improviso, uma 
desarticulação política que nada têm de 
teórico ou de imaginário, e que cabe 
superar de imediato. 

A sociedade está madura para uma 
Constituinte. Não pode manter-se numa 
contínua irresolução política nem nessa 
injustificável, supersticiosa espera a que 
se reduz a ideia de que a Constituinte I 
deva coincidir com o Congresso. É '' 
necessário fazê-la já. 1 
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