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Nova fepública e o arco da velha 
J. Saulo Ramos 

N A verdade, a Comissão Provisória de Estudos Consti
tucionais demorou a nascer porque as minutas do 

decreto que deveria criá-la estavam por demais complica
das. Desciam a detalhes insuportáveis, dispondo sobre 
processo de votação, voto de Minerva do Presidente, 
falavam em "ordenação racional de seus trabalhos", em 
subcomissões, em convocação de especialistas, em autori
zação da presença de órgãos de comunicação social, em 
elementos da evolução constitucional brasileira e compara
da, uma verdadeira parafernália, digna dos estatutos de 
uma associação atlética recreativa para fins culturais dos 
amigos do bairro de Sapopema. Enfim, coisas da Nova 
República que vieram do arco da velha. 

Com a aparência de mini-assembléia constituinte, tal 
a estrutura parlamentar e casuística do ato criador, o 
decreto seria bom prato para pancadaria durante longo 
tempo. 

A ideia, no entanto, é simples: com a Assembleia 
Nacional Constituinte todos os brasileiros devem colabo
rar. O governo também. Só isto. 

Não há qualquer dificuldade em dar forma a uma 
ideia simples, salvo se a pretensão for de produzir um 
soneto ou um haikai japonês. 

Segundo se soube, o próprio Presidente Sarney, 
antigo parlamentar, experiente em legislação (sem se falar 
em bons sonetos) acabou rejeitando tudo e ele próprio 
redigiu o seu decreto, inclusive a exposição de motivos 
assinada pelo ministro e a ele endereçada. E o ato saiu 
simples, enxuto, como deveria ser, com alguns consideran
dos, explicando a criação da comissão pelo dever do 
Executivo colaborar com o trabalho, que é coletivo, o 
decreto reduz-se a três artigos e cria, finalmente, o órgão 
de estudos encarregado de trabalhar para ajudar e não 
para impor coisa alguma aos constituintes. Afinal o Presi
dente, além de advogado, é da Academia de Letras, do 
Brasil e de Portugal. 

Até a OAB vai gostar, mesmo porque o ato federal 
transforma-se apenas num exemplo quando, nos conside
randos, conclama toda a nação à colaboração geral, 
declarando não ser esta a única forma pela qual os 
constituintes vão receber subsídios e conhecer a vontade 
do povo. 

Na Primeira República, a Velhíssima, foi nomeada 
uma comissão de apenas cinco membros para elaborar um 
projeto de Constituição: Saldanha Marinho, Américo 
Brasiliense, Santos Werneck, Rangel Pestana e Magalhães 
Castro, todos transformados em avenidas por este Brasil 
afora. 

Dos trabalhos, resultaram três esboços de constitui
ção, pois a comissão dos cinco dividiu-se em três correntes 
diversas e radicalizadas. 

Mas finalmente obteve-se um projeto único, depois 
de um tipo de consolidação realizada por Rui Barbosa, 
Ministro do Governo Provisório, o jurista que realmente 

entendeu de Constituição no Brasil, embora tenhamos tido 
poucos outros e bons ao longo do tempo. 

O projeto da comissão foi enviado à Assembleia 
Nacional Constituinte por decreto e nisto viu-se a tentativa 
do governo impor ao país uma Constituição pré-fabricada, 
circunstância hoje definida como fazer engolir pela goela 
abaixo. 

Não há dúvida de que contra hipótese igual e, por 
enquanto, só hipótese, levantem-se as consciências bem 
formadas, OAB na frente. 

Parece, porém, que o decreto Sarney deixou as coisas 
nos lugares mais calmos: os estudos são meramente 
colaborativos e subsidiários. O resto do país é chamado a 
fazer a mesma coisa, OAB também, e, finalmente, a 
Assembleia Nacional Constituinte aceitará o que quiser, 
venha de onde vier, sendo evidentemente melhor se vier 
mastigado aquilo que ela desejar engolir espontaneamen
te, sem violências de goela abaixo. 

Mas a velha comissão dos cinco, da Primeira Repúbli
ca, está transformada em 50, o que faz pressupor ter sido 
aplicado algum índice de correção não se sabe bem se em 
função do crescimento populacional ou se pela razão 
inversa a partir da ausência de Rui Barbosa. Acrescenta
ram um zero ao cinco e, como o acréscimo deu-se à direita, 
o número virou 50. 

É verdade que o Brasil cresceu muito e talvez haverá, 
no futuro, avenidas suficientes para mais 50 nomes. 
Preocupam, entretanto, as radicalizações inevitáveis. Na 
comissão dos cinco, houve três projetos, na de 50, mantida 
a mesma proporção, haverá 30. 

E nós não temos mais ministros como Rui Barbosa 
para condensar tanta divergência em trabalho unitário e 
fiel a todas as tendências. Democracia hoje é aceita às 
pressas pela ideia da maioria e os direitos minoritários que 
aguardem a vez e hora de se transformarem em maioria. 
Até lá, só lhes resta o jus espemiandi... 

Talvez mestre Afonso Arinos, com seu talento inegá
vel, paciente e minucioso, consiga o milagre de Rui. Mas 
vai sofrer. E muito. 

De qualquer forma teremos nessa comissão dos 
cinquenta e por amostragem uma prévia da Assembleia 
Constituinte, com todas as tendências sociais, ou maioria 
delas, quebrando o pau desde logo para o ensaio geral, que \ 
deverá servir, ao menos, como chamamento ao povo para 
votar bem na hora de escolher os constituintes verdadeiros, 
os que vão realmente elaborar a Lei Fundamental do novo 
estado de direito. 

Não resta dúvida, porém, que esta comissão vai 
esquentar os debates pré-constituintes e provavelmente 
dará mais acústica à Nova República, pois mesmo antes de 
ser instituída um jurista de São Paulo já pediu sua 
"desconstituição", como se propusesse um divórcio antes 
do casamento. 
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