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Constitainte será marco seguro' 
mnio a conciliação, diz Sarney 

Esta é a íntegra do discurso do 
presidente José Sarney, ao apresen
tar ontem a proposta de convocação 
da Assembléia Nacional Constituin
te: 

"Senhores, 
"As nações, como os homens que a 

constituem, são imperfeitas constru
ções da história. Não há povos — nem 
homens — servidos apenas de virtu
des, nem aqueles submissos inteira
mente aos pecados. 

"Mas ao mesmo tempo, as nações, 
como os homens, carregam em si, 
com suas imperfeições, a busca do 
ideal e da perfeição, procurando 
recuperar os caminhos que tenham 
sido perdidos nas tardes de aventura 
e nas noites do medo. É pois sinal do 
homem, assim como das nações, a 
ânsia da perfeição. 

"Reunimo-nos hoje para um ato de 
grandeza nacional. Vamos, com a 
consciência da importância deste 

§esto, pedir ao povo que, através dos 
elegados que vier a escolher, reor-

dene a vida institucional. do país. 
Cumprindo o mais grave dos com
promissos que, em aliança democrá
tica, assumimos com a Nação, esta
mos encaminhando ao Legislativo 
proposta de Emenda Constitucional 
que dê aos seus representantes, a 
serem eleitos em novembro do ano 
próximo, poderes para elaborar e 
promulgar a nova lei fundamental e 
suprema do país. 

"A primeira das nossas crises está 
no desajuste entre a ordem jurídica e 
a realidade política e social. Não há 
leis que possam sobrepor-se à vonta
de dos cidadãos, por mais que se 
subordinem à sabedoria e à ética. As 
leis que pretendam, pela força do 
Estado, disciplinar e elevar a cida
dania produzem resultados inteira
mente opostos. As virtudes que se 
decretam mudam-se em vilania e só 
o terror pode manter de pé tais 
sistemas insensatos. 

"Por outro lado, não há instituições 
que durem mais do que as circuns
tâncias que as tenham estabelecido. 
Vivemos em tempos de mudanças, e 
os homens, ao transforrrfarem a 
natureza, transformaram-se tam
bém, reclamando novas normas de 
convívio social. " 

"Encontram-se, ria história de to
das as nações, respostas institucio
nais e desafios inesperados. Quando 
há perigo iminente para a sobrevi
vência dos povos reunidos em Esta
dos, cabe à inteligência política 
encontrar, e com decisão, a resposta 
certa. Recordo-me, entre outros 
exemplos, da coragem de Roosevelt 
com p New Deal, naqueles assustado
res anos 30. Não fora a ousadia do 
grande líder em adotar, na emergên
cia, medidas que rompiam amarras, 

New Deal, o pacto social de'Roosevelt 
Da Redação da Folha 

Franklin Delano Roosevelt foi elei
to presidente dos Estados Unidos em 
1933, aos 51 anos de idade, e reeleito 
em 36, 40 e 44, permanecendo no 
governo até sua morte, ocorrida em 
abril de 45, um mês antes do fim da 
guerra na Europa e quatro meses 
antes da rendição do Japão. Antes dè 
ser presidente dos EUA foi governa
dor de Nova York (30-33), pouco 
tempo depois de retomar a carreira 
política interrompida em 1921, em 
função de uma paralisia infantil. 

Roosevelt presidiu os EUÁ durante 
a 2a Guerra Mundial e enfrentou, 
durante todo seu governo, uma grave 
crise financeira. Para combatê-la 
tomou uma série de medidas econô
micas e sociais conhecidas como 
política do New Deal. Basicamente, 
esta política consistiu na restauração 

do crédito federal, desvalorização do 
dólar, abandono do padrão-ouro, cri
ação de leis contra os abusos das 
grandes companhias, leis de amparo 
social contra o desemprego e a 
velhice. , 

No plano exterior, estreitou as 
relações entre os países da América e 
combateu os nazi-fascitas, oferecen
do recursos ao países europeus em 
guerra. Em' 41, assinou com o 
primeiro-ministro inglês Winston 
Churchill, a Carta do Atlântico e 
declarou guerra ao Eixo depois do 
ataque japonês a Pearl Harbour 
(dezembro de 41). 

Participou da Conferência de lalta, 
em 45, quando foram decididos os 
preparativos finais para a vitória 
aliada1 e a divisão das áreas de 
influência e ocupação* 

e talvez outros tivesserii sido, uma 
década mais tarde, a sorte da guerra 
e o destino do mundo. 

"Senhores: 
"A proposta que enviamos ao 

Congresso Nacional corresponde às 
circunstâncias da atualidade política. 
Não há normas que determinem o 
modo de convocar-se poder consti
tuinte; para os qúe a promulgam, a 
Constituição será sempre documento 
com intenção de permanência. 

"A Constituinte será — graças ao 
bom senso político de toda a Nação — 
um marco seguro no caminho da 
conciliação. 

"Assim, depois de haver consulta
do as forças políticas que compõem a 
nossa coalizão de governo e de ouvir 
eminentes constitucionalistas, optei 
pelo rito de propor ao Congresso a 
presente Emenda Constitucional. 

"Tenho, nestes meses, procurado 
governar com a visão maior do que 
representa para o País o Congresso 
Nacional. Estou convencido de que 
todos nós, nesta hora difícil, sabere
mos assumir as nossas responsabili
dades para com a Pátria. Os nossos 
problemas são graves demais para 
que nos permitamos o desfrute do 
capricho da intolerância, o equívoco 
do radicalismo e a arrogância da 
soberba. Não podemos, os homens 
públicos, ter hoje outro orgulho que 
não seja o de pertencermos a um 
povo que tem sabido sofrer sem 
desespero e que, mais uma vez, dá às 
elites do País lições de patriotismo. 

"A convocação, agora, do Poder 
Constituinte para as eleições de 1986 
irá facilitar e estimular o debate 
político em torno do Estado. É uma 
circunstância que favorece a Nação. 

Não iremos votar uma Constituição 
às pressas, com um poder constituin
te escolhido no áçodamento. Vamos 
começar — aliás, já começamos — e 
votá-la, na realidade, nos debates que 
ocorrem de norte a sul do Pais. 

"Ninguém é mais criador que o 
povo. 

"O debate amplo haverá de confe
rir, como desejava Tancredo Neves, 
representação mais autêntica aos 
delegados constituintes. Haverá tem
po para que os eleitores lhes conhe
çam as idéias e programas e deles 
alcancem o compromisso de criar um 
documento que atenda as reivindica
ções nacionais. 

"Senhores: 
"Quero encerrar com um agrade

cimento ao povo brasileiro. Disse à j 
Nação, em um dos momentos mais ! 
fortes destas jornadas carregadas de i 
crises, que eu procuraria ser maior j 
do que sou, para responder a uma j 
responsabilidade histórica. Não per-t 
derei nunca o senso grave de meu j 
dever, e o apoio dè nossa gente serve i 
a minha modéstia com a coragem e a I 
energia que a Nação espera e exige ] 
de seu Presidente. ( 

"A todos quero dizer que a s ' 
dificuldades não serão maiores do' 
que a minha determinação, e que; 
com a lucidez de nossos homens 

Í
mblicos e a sabedoria da Nação,: 
evaremos este País ao seu grande 

destino democrático. 
"Agradeço aos presidentes da Câ-; 

mara e do Senado, aos líderes dos 
partidos, aos congressistas e a todasj 
as autoridades presentes o prestigie 
que emprestam a esta solenidade. I 

"Muitoobrigado." < > < 

-Justificativa ressalta compromisso histórico^ 
'' A convocação é um compromisso 

histórico" l 

Esta é a íntegra da justificativa de 
motivos do projeto de convocação da 
Constituinte enviado ao Congresso 
ontem: 

"Excelentíssimos senhores mem
bros do Congresso Nacional: 

"É com a mais profunda confiança 
no discernimento e na vocação do 
povo brasileiro para organizar-se 
pacificamente ém regime de liberdar 
de e justiça que proponho a vossas 
excelências a convocação da Assem
bléia Nacional Constituinte. . 

"Compromisso histórico firmado 
no curso do movimento cívico que 
congregou brasileiros de todas as 
condições, com o propósito de demo
cratizar a sociedade e o Estado, é a 
convocação dá Assembléia Nacional 
Constituinte ato de coragem e de fé. 

"De coragem, porque pressupõe, 
por parte de cada indivíduo que 
constitui a comunhão nacional, a 

, disposição de submeter ao escrutínio 
da Nação direitos e situações, quan
tas vezes duramente conquistados, 
para vê-los disciplinados por novas 
regras, de conteúdo e alcance não 
conhecidos, que se esperam mais 
justas, equânimes e conformes ao 
ciclo histórico que reponta no presen
te e se projeta em um futuro de 
extensão desconhecida. 

"Ato de fé é a convocação da 
Constituinte, porque todos os anseios 
è temores do futuro repousam, afinal, 
na confiança que cada cidadão depo
sita nos sentimentos de seus irmãos, 
de procurarem, juntos, uma lei 
fundamental que a todos proporcione 

os bens necessários à vida digna, 
vivida em paz e liberdade. 

"O compromisso, antes aludido, de 
convocação da Assembléia Nacional 
Constituinte, de par com os traços de 
generosa confiança e incontida espe
rança que o exornam, singuláriza-se 
pelo fato de estar em plena vigência 
uma ordem jurídica e suas institui
ções políticas e civis, cujo império se 
estenderá até o momento em que for 
promulgada a nova. Constituição. Até 
lá, e sob pena de instalar-se o caos 
normativo, que á ninguém aproveita
ria, é necessário respeitar a lei que 
temos e modificá-la segundo os 
processos por ela própria admitidos, 
para que a vontade de alguns não 
seja erigida em mandamento supre
mo de todos. 
, "Da inelutável necessidade de 
manter e operar as instituições 
governativas vigentes, harmonizan-
do-as à imperiosa aspiração de ins
taurar outras mais livres e justas, 
resulta o texto que ora submeto à' 
deliberação dos senhores membros 
do Poder Legislativo da União. 

"Por isso, nele se prevê a investi-
dura de poder constituinte pleno nos 
Deputados Federais e Senadores es
colhidos pelo sufrágio do povo brasi
leiro. 

"Evitando tutelar o órgão de tão 
alta atribuição, a proposta de Emen
da limita-se a prover' quanto à 
direção das sessões de instalação e 
eleição do presidente da Assembléia 
Nacional Constituinte e a' indicar que 
ela funcione na sede do Congresso 
Nacional, como corpo único, sem a 
divisão própria do sistema bicame-
ral. Este, contudo, subsistirá nos 
trabalhos da Legislatura, enquanto 
Poder constituído e segundo as nor
mas constitucionais em visor. 

"E, finalmente, fixa a duração dai 
Ia Sessão Legislativa da 48a Legisla-' 
tura para a promulgação da noval 
Constituição, e o quorum dá.maioria! 
absoluta, que determinará a adoção! 
do projeto e das emendas respecti-f 
vas. 

"Cumpro o dever assumido com a 
Nação pela Aliança Democrática. A 
Assembléia Nacional Constituinte re
alizará, sem.dúvida, o grande e novo 
pacto nacional, que fará o País 
reencontrar-se com a plenitude de 
suas instituições democráticas. 

"Espero que, de agora, a sociedade 
se mobilize para criar a mística dal 
Constituição, que é o caminho dol 
Estado de Direito." 

Palácio do Planalto, em Brasília, 
aos 28 de junho de 1985 

Esta é a proposta de Emenda 
Constitucional que convoca a Assem
bléia Nacional Constituinte: 

"Art. Io — Os Membros da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal, 
sem prejuízo de suas atribuições, 
constitucionais, reunir-se-ão, unica-
meralmente, em Assembléia Nacio
nal Constituinte, livre e soberana, no 
dia 31 de janeiro de 1987, na sede do 
Congresso Nacional. 

"Art. 2° — O presidente do Supre
mo Tribunal Federal instalará a 
Assembléia Nacional Constituinte e 
dirigirá a sessão de eleição do seu 
Presidente. 
"Ârt. 3° — O Projeto de Constituição 
será promulgado no curso da Primei
ra Sessão Legislativa da 48a Legisla; 
tura, depois de aprovado, em dois 
turnos de discussão e votação, pela 
maioria absoluta dos membros da 
Assembléia Nacional Constituinte." 


