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A questão política básica de qualquer 
Constituinte é a sua legitimidade. 

Para tanto três vetores devem, principal
mente, ser envolvidos: a convocação, o 
pacto político e social, e a forma de 
funcionamento. 

A precariedade da recente convoca
ção, seguida de um processo eleitoral em 
que a discussão sobre os temas constitu
cionais foi submetida a uma evidente 
marginalização, terminou por subtrair le
gitimidade constituinte dos deputados 
eleitos. Dois números são suficientemen
te conclusivos: por um lado, os 25% de 
votos brancos e nulos, e, por outro, a 
pesquisa divulgada pelo JB, onde 50% 
dos eleitores consultados não sabiam que 
haviam votado para a Constituinte. 

Sendo assim, o resgate da legitimida
de deveria necessariamente passar pelos 
outros dois vetores. Quanto ao primeiro, 
ou seja, a convocação para um entendi
mento entre as forças representativas da 
nação, do ponto de vista político e social, 
com a finalidade de buscar certas linhas 
gerais de convergência que inspirassem o 
trabalho dos constituintes, nada foi feito, 
até aqui, senão conversas pragmáticas e 
conjunturais. 

Em relação ao segundo vetor — a 
forma de funcionamento da Constituinte 
— após negativas formais sucessivas das 
lideranças dos partidos do Governo, fi
nalmente veio à luz, através de reporta
gem do JB, aquilo que se comentava. O 
deputado Ulysses Guimarães havia enco

mendado ao deputado Prisco Viana uma 
proposta de regimento a ser adotada 
pelos partidos do Governo. 

Se o regimento — a Constituição da 
Constituinte — aplicado for realmente 
este, estaremos caminhando para a perda 
irrecuperável de legitimidade dos consti
tuintes e, em consequência, para uma 
crise institucional não desejada e perfei
tamente contornável. 

As condições eleitorais e a inorgani-
cidade das representações políticas, exi
gem um grau de abertura do processa
mento dos trabalhos que permita à socie
dade organizada acompanhar o desenvol
vimento dos mesmos, aportando suas 
criticas e sugestões de forma ordenada e 
regimentada, canalizando-as pelos consti
tuintes. 

Da maneira que o Regimento Ulys
ses/Prisco preconiza, haverá um "fecha
mento" da Constituinte em torno de si 
mesma, uma dupla exclusão, dos depu
tados e da sociedade organizada, dos 
debates, e um açodamento burocrático 
para o término dos trabalhos. 

A proposta de regimento prevê um 
tempo máximo para a apresentação da 
Constituição de 150 dias. Em 60 dias a 
grande comissão apresenta o projeto. Em 
30 dias, se debate e emenda. Era mais 30 
dias, a grande comissão reapresenta o 
projeto para votação, mas cora restrição 
aos debates, limitando-os ao encaminha
mento pelos partidos. Não queremos 
acreditar que o objetivo de tal açodamen
to seja a exclusão sob a inspiração do 
autoritarismo residual. Preferimos imagi
nar que se trate de algum desvio tecno

crático em busca de uma suposta eficiên
cia processual. 

É certo que a "abertura" da Consti
tuinte terá como efeito uma sonoridade 
política muito maior, o que exigirá de 
todos espírito de negociação e convergên
cia. É certo que isto produzirá um tempo 
de decolagem maior. É certo também 
que o grau de exposição política poderá 
produzir queimaduras de diversos tipos. 

No entanto o preço será muito baixo 
em função da marca de ilegitimidade que 
envolveria a Constituinte e suas conclu
sões. 

A simplificação do problema, conti
da na declaração do deputado Ulysses 
Guimarães de que "a coisa não tem 
mistério", poderá conduzir a uma com
plicação futura na forma de novo impasse 
institucional. 

Afinal de contas, a "coisa" é um 
instrumento fundamental para a conclu
são do processo de redemocratização de 
nossa sociedade. 

Os deputados não são juízes finais, 
mesmo que a convocação e as eleições os 
tivessem coberto de legitimidade. São 
representantes que renovam esta legiti
midade nas relações dinâmicas que man
têm com suas bases políticas e sociais, no 
acompanhamento de uma realidade tam
bém dinâmica. Tal fato é mais eloquente 
num momento como o que atravessamos. 

A maior sonoridade política requere
rá mais paciência. 

A estabilização de nossas instituições 
vale qualquer esforço suplementar. 
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