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O parecer do deputado peemedebista Flávio 

Bierrembach, relator da emenda constitucional 
do governo, convocatória da Constituinte em 
1986, incorporou, como se esperava, sugestões 
polémicas dele próprio e da sociedade civil, mas 
que a maioria do Congresso considera inaceitá
veis a curto prazo. 

Uma destas sugestões quer a convocação de 
plebiscito, em março de 1986, para que o 
eleitorado manifeste se deve haver, em novem
bro daquele ano, uma Constituinte exclusiva, 
com a eleição de representantes para elaborar 
somente a Constituição, e de congressistas para 
reformular apenas a legislação ordinária. 

O PMDB, PDS e PFL, com mais de 
quatrocentos deputados e acima de sessenta 
senadores, defendem a eleição de parlamenta
res que façam, ao mesmo tempo, a Constituição 
e a reforma da legislação comum. Em cada um 
daqueles partidos existem, porém, vozes de 
peso, contrárias a tal ideia e simpáticas á tese 
de Bierrembach. Identificados com a sociedade 
civil, tais dissidentes falam em mobilizar a 
opinião pública, para mudar a postura do 
Congresso, em torno do assunto. 

Os adversários da Constituinte exclusiva 
entendem que os partidos terão dificuldades 
para organizar, hoje, duas chapas de candidatos 
de bom nível, capazes de cumprir, de modo 
satisfatório e separadamente, aquelas tarefas. 
A imagem atual da representação popular não 
estimula o eleitorado a desejar eleger, além de 
579 deputados e senadores, para prepararem a 

novàCaM,Igual'húMêfírdfr congressistas que 
cuidem do entulho da legislação ordinária. 

Contra a ideia do plebiscito, defendida pelos 
exclusivistas, em nome da pureza institucional e 
da legitimidade da futura Constituição, argu-
menta-se que o regime de transição em vigor — 
graças ao qual se derrubou a ordem militar de 
64 — não está tão forte quanto se pensa, pois 
ainda não resolveu as contradições herdadas do 
autoritarismo. 

Para a maioria do Congresso, parece perigoso 
exigir-se do novo regime, além da disputa 
municipal de novembro próximo, dois ou três 
plebiscitos no começo de 1986, um pleito em 
separado para governadores e eleições gerais 
em novembro do mesmo ano, talvez desdobrá
veis na escolha de dois tipos de representantes. 
De resto, em 1988, está prevista ainda a eleição 
direta de presidente da República. 

Os políticos que se opõe aos plebiscitos e à 
Constituinte exclusiva temem que o Brasil, às 
voltas com suas dívidas externa e interna e com 
uma inflação superior a 200% ao ano, não possa 
enfrentar, impunemente, em menos de quatro 
anos, todos os confrontos político-eleitorais que 
os partidários da Constituinte exclusiva dese
jam. Estes últimos, no entanto, não partilham 
dos mesmos receios. Ou — quem sabe? — 
querem pagar para ver. 

Rubem de Azevedo Lima 

O parecer plebiscitário 
Francamente, a última grita contra o relator 

da Comissão Mista que examina a emenda 
convocatória da Constituinte, não tem muita 
razão de ser, pelo menos em certos pontos. 
Somos dos que, por motivos de ordem prática, 
sempre consideraram inviável a convocação de 
uma assembleia exclusiva de deputados consti
tuintes, pois isso exigiria um processo de 
ruptura institucional que deixou de ser feito no 
momento oportuno. Industriais, padres, milita
res, congressitas e outros integrantes da falange 
dos bem-pensantes preferiram transformar a 
formidável acumulação de forças popular em 
uma transação chinfrim que nos levou à 
situação atual, em que há um governo incarac-
terístico é uma oposição descaracterizada. 

A convocação de uma Assembleia Constituinte 
em separado, sem dissolução do Congresso e 
cancelamento do pleito destinado a renová-lo, 
permanece um não-senso que desconhece ou 
finge desconhecer todas as dificuldades e 
problemas inerentes à sua eventual adoção, 
entre os quais merecem destaque a carência de 
quadros para suprir três casas (Constituinte+ 
Senado-hCãmara) e o inevitável conflito entre 
esses vários organismos. Demais disso, a ideia 
repousa em boa parte, na errónea ideia de que a 
feitura de uma Lei Básica é fato não especifi
camente político e que, portanto, deveria ficar 
alheia aos políticos militantes e partidos 
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comuns. Algo semelhante, como se vê, aos 
conceitos básicos que geraram a inchada 
Comissão Arinos. 

Ocorre, no entanto, que o deputado Flávio 
Birrenbach propôs que, em março de 1986, 
proceda-sè a prebiscito para decidir o dissídio e, 
em princípio, nada há a objetar a isso. A 
questão é de resposta simples, prestando-se a 
tal tipo de decisão. A lógica, entretanto, 
obrigaria o relator a encadear na proposta um 
segundo quesito, em cuja resposta os eleitores 
determinariam se, optanto por uma Constituinte 
exclusiva, imporiam ou não o adiamento das 
eleições congressuais para depois de promulga
da a futura Constituição e nos termos por ela 
adotados. 

Então, haveria possibilidade de fazer se 
democraticamente a ruptura sem a qual 
nenhuma grande modificação política será 
alcançada. Como o relator ficou a meio 
caminho, seu projeto confuso e de consistência 
precária será derrotado com facilidade, sem 
despertar qualquer emoção popular. Tendo 
galhardamente conseguido evitar a interferên
cia da plebe, os neosalvadores respirarão) 
aliviados. Newton Rodrigues> 
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