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Tendências/Debates 
Os artigo publicado com assinatura nio traduzem necessariamente a 

opinião do jornal. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate d o problemas brasileiro 
e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo. 

tonstitujnte em primeiro lugar 
CELSO RIBEIRO BASTOS 

A instalação, em caráter definiti
vo, de Sarney na Presidência 
da República abre, necessari

amente, a discussão em torno de 
temas que na agenda de Tancredo já 
tinham a sua cronologia bem demar-
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cada. Dentre esses merece especial 
destaque a convocação de uma As
sembléia Constituinte prevista, em 
princípio, para fins de 1986. 

Salta à vista que, diante deste 
evento, cujas profundas repercussões 
ainda não podem ser avaliadas na 
sua exata dimensão, esse prazo é 
demasiado longo. Urge, pois encurtá-
lo. As razões são as seguintes. A 

data final de 1986 tinha em seu favor 
o elemento decisivo consistente em 
ser a vontade da figura politicamente 
descomunal de Tancredo Neves. Em 
outras palavras, mesmo aqueles que 
dissentiam da época aprazada, no 
fundo, estavam compenetradas do 
fato de que Tancredo teria poder e 
autoridade para distender o ato 
convocatório até fazê-lo coincidir 
com a eleição do próximo Congresso 
Nacional. E óbvio, no entanto, que 
esse prestígio pessoal não é trans
missível por herança, nem pela 

^ sucessão no cargo. A Sarney faltará, 
por certo, força política para conter a 
pressão nacional que se exerce em 
diversas frentes, uma das quais é, 
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precisamente, o chamamento de uma 
Constituinte. 

Outro ponto importante a salientar 
é que o retardamento cogitado só 
responde aos interesses de uma 
parcela da classe política, mais 
especificamente, daquela que tem 
assento no Congresso. Noutro dizer, 
reduzir a magnitude do mandato 
constituinte a um mero incidente, de 
resto já previsto, na sua vida de 
político profissional. Se já tinham de 
reeleger-se em 1986 o farão, só que 
agora com vistas a, de lambuja, 
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participarem no processo de feitura 
da próxima Constituição. 

E manifesto que tais interesses são 
por demais miúdos e personalizados 
para terem qualquer relevância na 
Fixação do exato momento para 
deflagrar-se o processo de reconsti-
tucionalização do Pais. 

Não se pode esquecer que estamos 
sob uma Constituição já sovadamen-
te reconhecida como ilegítima. A 
legitimidade de que desfrutava Tan
credo não era haurida da Constitui
ção mas absorvida da vontade esma
gadora do povo brasileiro. Os próxi
mos meses, necessariamente, trarão 
a lume o profundo vazio constitucio
nal em que vive o País e a absoluta 
necessidade de oferecer respostas a 
indagações fundamentais que pairam 
na mente de todos, mas que só podem 
ser legitimamente respondidas por 
decisões tomadas por uma Assem
bléia Nacional Constituinte. E neces
sário convocá-la sem prejuízo da 

manutenção em funcionamento do 
atual Congresso Nacional. 

Vozes das mais abalizadas deste 
País já perfilharam a tese da Consti
tuinte paralela e nada na verdade, 
poderia ser mais consentãneo com as 
exigências do momento presente e 
com as verdadeiras funções de um 
órgão Constituinte, que só podem ser 
exercidas em tempo integral, é dizer, 
com o abandono das funções de 
Legislativo comum. E desconhecer 
por completo a complexidade de que 
se reveste a estrutura de uma 
Constituição moderna o supor-se que 
esse mister possa ser cumprido 
conjuntamente com a tarefa de 
elaborar as leis e de exercer as 
funções de um Legislativo ordinário. 
Só desta promiscuidade já se eviden
cia a intenção oculta ou manifesta de 
aviltar as magnas funções de passar 
em revista os temas fundamentais 
percorridos por uma Constituição do 
final do século 20 e que se pretenda 
prospectiva da problemática que o 21 
fará aflorar. 

O recrutamento de um pugilo de 
pessoas extraídas das mais diferen
tes camadas do povo brasileiro com a 
só missão de elaborar a Constituição 
é o mesmo normalmente adotado na 
feitura das 160 Constituições hoje em 
vigor no mundo. Que a função 
constituinte deva ser só constituinte é 
uma tese que não necessita maior 
demonstração. E assim que se pre
cede desde a primeira das Constitui
ções nacionais elaborada em 1787 em 
Philadelphia (EUA). Não que essa 
regra não tenha sofrido, aqui e acolá, 
derrogações. São essas que cumprem 
justificadas e explicadas e não a 
regra geral e, o mais das vezes, essas 
explicações residem no atendimento 
a interesses subalternos e distancia

dos dos objetivos visados por uma 
autêntica Constituinte. 

A convocação desta em breve 
espaço de tempo traria um sensível 
alivio às tensões nacionais revolvidas 
durante um processo que acalentou 
as mais vivas esperanças e que 
acabou se frustrando. Não que o 
presidente Sarney não possa surpre
ender a Nação e vir, até mesmo, a 
desempenhar-se brilhantemente da 
árdua tarefa que lhe pesa sobre os 
ombros. Mas isto já estaria na linha 
das elocubrações mais do que na das 
certezas. Quanto a estas só se sabe 
que se sonegou ao povo a eleição 
direta do seu Presidente. Negou-se o 
convite a uma Constituinte e, final
mente, o destino incumbiu-se de 
levar da terra o Presidente que nada 
obstante não ter sido popularmente 
eleito reuniu em torno de si maior 
apoio que qualquer outro na História. 

£ imperioso, pois, dar razão ao 
povo em algum ponto e, quer-nos 
parecer que o mais passível de 
rápido atendimento mesmo porque 
não tem ele custos significativos, é o 
da colocação em funcionamento de 
uma Convenção Constituinte. Os fa
tos se incumbiram de tragar, na sua 
voracidade, a própria oportunidade 
da Comissão Constitucional de alto 
nível, que viria a elaborar um 
anteprojeto de Constituição a ser 
submetido à futura Constituinte. Que 
nos perdoe o professor Afonso Arinos, 
presidente presuntivo dessa egrégia 
Comissão, mas quer-nos parecer que 
o seu papel está plenamente suprido 
pelo amplíssimo debate travado em 
âmbito nacional sobre todos os capí
tulos de uma Constituição. O encer
ramento desta fase de painéis e ciclos 
de conferência produzirá um acervo 
de propostas constitucionais bastante 
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rico para alimentar os trabalhos da 
futura Assembléia. 

No momento só fica no ar a 
pergunta: quem teme a futura Cons
tituinte? E, por mais que esquadri
nhemos as opiniões de todos que 
sobre o assunto se manifestaram só 
encontramos sistemático temor à sua 
convocação por parte da aludida 
classe política com assento no Con
gresso Nacional. 

A Nação espera, da parte desta, 
um ato de abnegação e de compreen
são da delicadeza da hora presente. 

Ao fim e ao cabo, ninguém lhes 
está negando o direito de também 
integrarem a futura Constituinte. 
Basta que se afastem provisoriamen
te das suas funções parlamentares e 
candidatem-se, em igualdade de con
dições com todos, a uma cadeira na 
futura Assembléia. 

O que se pede é muito pouco. E que 
deixem de ver nos seus atuais cargos 
uma ponte avançada da qual preten
dem dar um salto para a Constituin
te. O Congresso Nacional, todos 
sabem disso, estará na berlinda, 
tanto quanto os demais poderes, 
diante da legitimidade jurídica e da 
discricionariedade política de uma 
autêntica Constituinte e não há razão 
nenhuma para que esta seja uma cria 
do atual Congresso. A este pede-se, 
como se disse, espírito de renúncia e 
abnegação. Ao presidente Sarney 
requer-se ousadia e destemor. Espe
remos que ambos saibam responder 
afirmativamente aos desafios que o 
futuro próximo lhes lança. 
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