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Impasse na Constítwfflte 

As negociações que precedem a 
apresentação do parecer sobre a emenda 
convocando a Assembleia Nacional 
Constituinte refleíem o avanço da 
polarização frente a um projeto que já 
veio à luz polémico. Expressivas entida
des da sociedade civil levantaram 
críticas, entre outros pontos, à restrição 
da Constituinte ao exclusivo âmbito 
parlamentar e partidário, negando-se a 
candidatura de deputados avulsos; à 
determinação de uma data por demais 
distanciada para sua eleição; e à falta de 
uma revisão dos critérios de proporciona
lidade, dada a evidente violação do 
princípio básico da democracia que é a 
equânime representação do eleitorado. 

Aproxima-se, contudo, a hora da 
apresentação e votação do substitutivo 
ao projeto original, enquanto se torna 
cada vez mais improvável qualquer 
solução de consenso. O presidente da 
Câmara, deputado Ulysses Guimarães, 
encarregado pelo Planalto de negociar o 
"pacto da Constituinte", tem reiterado 
nos últimos dias que o princípio 
norteador dessa negociação deve ser uma 
visão pragmática da estrutura do atual 
Congresso, no qual o quórum de dois 
terços seria uma barreira intransponível 
para as propostas que alteram itens 
importantes da emenda original, diante 
do apoio a ela reafirmado pelo PFL, 
peio PDS e por expressiva maioria do 
PMDB. Em contrapartida, dada a 
inevitabilidade de, que concessões — 
mínimas, é verdade — sejam feitas aos 
descontentes, acena-se com propostas 
paliativas, pouco práticas, ou mesmo 
autoritárias e claramente destituídas de 
qualquer legitimidade. 

Merecem os dois primeiros adjetivos, 
com sobra, a ideia de ser possível a 
apresentação de proposições populares 
que contenham cerca de quinhentas ou 
mil assinaturas à Constituinte, através 
de deputado ou senador; e também a 
hipótese de se convocar um plebiscito 
sobre a Carta, tão logo encerrado o 
processo de sua elaboração. Ambas 
escondem mal uma tentativa de insuflar-
-Ihe, a posteriori, uma legitimidade já de 
origem atingida. 

igualmente ilegítima e ainda franca
mente autoritária é a proposta de 
formação de uma comissão unicameral 

responsável pela legislação ordinária 
durante os trabalhos constituintes. Esta 
ideia, ao procurar minorar um duplo 
erro — a confusão entre poderes 
constituídos e constituintes, e entre a 
competência parlamentar cotidiana e a 
responsabilidade extraordinária do reor
denamento legal intrínseco à Constituin
te — incorre em outro de igual 
gravidade, criando, arbitrariamente, um 
mini-Congresso biônico por inteiro. -

Ao se negar de antemão a possibilida
de de uma Constituinte exclusiva, com a 
mais livre representação de toda a 
sociedade através de candidatos avulsos, 
submete-se aos limites partidários o 
encaminhamento de quaisquer propos
tas. Ganha força, assim, a argumentação 
dos que questionam a própria importân
cia dessa Assembleia e defendem apenas 
uma ampla reforma constitucional feita 
pelo Congresso; para estes, a transição 
democrática prescinde da Constituinte, 
assim como a passagem do regime 
autoritário para a "Nova República" 
não necessitou de alterações institucio
nais mais marcantes. É também sob o 
espírito desta transição que muitos se 
escudam para sustentar o projeto do 
governo, admitindo, no máximo, mu
danças inócuas, quando não claramente 
nefastas. 

Nada mais falacioso, aliás, do que 
descartar a livre apresentação de 
candidaturas pela sociedade civil, sob o 
argumento de que isto representa uma 
apologia do corporativismo; a denomina
ção só seria cabível se fosse o caso de 
indicar deputados em função de seu 
vínculo a determinado órgão de classe, e 
não, como é proposto, de possibilitar sua 
eleição. Proibir candidaturas avulsas 
determinaria a criação de uma Consti
tuinte alheia a todo um movimento pela 
democratização do País que não se 
restringiu a simples engajamentos parti
dários. 

É inegável, assim, que o "sistema de 
vasos comunicantes para toda a socieda
de" — como recentemente o deputado 
Ulysses Guimarães, numa frase feliz, 
definiu a Constituinte — tornar-se-á, a 
prevalecer a tese do Planalto, por demais 
sinuoso e obstruído; se é que não 
desembocará, diretamente, num arreme 
do de Constituição. 
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