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Falsa C 
Mesmo antes de encerradas as 

deliberações sobre o processo de convo
cação da Constituinte, a proposta do 
Poder Executivo já recebeu do Congresso 
Federal uma submissa, vergonhosa 
chancela. Com a decisão de apoiar a tese 
de que a Constituinte não deve ter 
existência autónoma, confundindo-se 
apenas com o Congresso a ser eleito em 
1986, os parlamentares do PMDB, do 
PFL e do PDS não contribuem 
simplesmente para a derrocada de sua 
credibilidade, insensíveis que foram 
para, ouvindo as reivindicações da 
sociedade civil, abandonar seus interes
ses corporativos, incapazes que são para 
irnfouir-se da consciência de que um 
excepcional momento histórico é vivido 
pelo País, autoritários o bastante para 
recusar até mesmo a proposta de 
submeter a referendum a ideia de uma 
Constituinte autónoma, descartando com 
soberana arrogância qualquer possibili
dade de devolver, num plebiscito, seu 
podeF de decisão àqueles que pelo voto o 
concederam. 

Não é essa demonstração de estreiteza, 
contudo, o que desperta maiores 
inquietações, mas sim as consequências 
políticas dessa decisão. De um lado, 
adia-se a reconstitucionalização do País 
por um tempo injustificável; e não se 
trata aqui de um problema simplesmente 
jurídico ou formal. Durante vários anos 
ó discurso político e as tendências da 
opinião pública tiveram como principal 
tema o da ilegitimidade de todos os 
mecanismos previstos numa Constituição 
outorgada pelo regime autoritário; isto 
tornou insustentáveis a aplicação ou até 
& defesa de todo o aparato legal 
atualmente em vigor, crescendo assim o 
estado de insegurança e indefinição 
institucional. As delimitações entre os 
poderes do Estado e os do indivíduo não 
estão de modo algum fixadas. Vive-se 

um vácuo legal, que os parlamentares 
prolongam mais do que seria prudente e 
razoável; ou, para usar outra expressão 
corrente, a democracia, as leis e as 
relações políticas no País continuam a 
depender de um verdadeiro "acordo de 
cavalheiros", sem qualquer segurança 
sobre como serão implantados e instituí
dos na prática. Sérias decisões de ordem 
económica, como a reforma tributária, 
tornam-se "reformas de emergência", 
enquanto as definições concretas depen
dem de uma Constituinte irresponsavel
mente adiada. 

E, além de adiada, descaracterizada 
de suas funções, submersa em eleições 
ordinárias, enxertada no Congresso, sem 
desfrutar de real soberania. Todo o 
debate em torno da constitucionalização 
do País corre o risco, assim, de passar 
quase despercebido da sociedade, na 
medida que não se convocam eleições 
específicas para a ocasião; as propostas 
para a nova Carta se vêem inseridas 
num mesmo "pacote" eleitoral, e esta 
não terá condições de resultar de um 
profundo movimento de discussão. Uma 
Constituição longínqua da consciência 
política do eleitorado, uma simples 
satisfação à necessidade formal de uma 
nova Carta, um documento a mais, uma 
fachada decorativa e falsa, é o que 
poderá ser o resultado da proposta 
governamental. A i$to contribuem tanto 
o Executivo como o Legislativo, quando 
impõem sua Constituinte à Nação. Uma 
Constituinte indigna desse nome, assim 
como são indignos de seu mandato os 
parlamentares que a querem aprovar. 
Uma Constituinte que não será Consti
tuinte e que nada significará, exceto um 
testemunho da leviandade e do confor
mismo de seus defensores. Mais que 
leviandade, prepotência política, irres
ponsabilidade cívica, descompromisso 
com a democracia e com as necessidades ^ 
do País. ) 
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