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Transcorridos mais de 30 
dias de sua instalação, e a 
A s s e m b l e i a Naciona l 
Constituinte ainda se de
bruça sobre o trivial: a 
elaboração das normas 
internas que regerão seus 
trabalhos. Precioso tem
po se perde no debate es
téril em torno de questão 
acessória, em consequên
cia, insuscetivel de pre-
vaceler sobre a coisa 
principal. 

Polemiza-se, igualmente, em torno da soberania da 
Assembleia, como se a instituição não dispusesse da 
faculdade de discutir e votar com independência o di
ploma maior da Nação. Desde sua instalação, a Consti
tuinte assumiu os poderes soberanos que lhe são ine-
rantes, seja por força do próprio ato convocatório — a 
Emenda nB 26, de 1985 de iniciativa do Executivo e un
gida do referendo parlamentar, onde recebeu inúme
ras alterações, seja pela destinação singular oferecida 
historicamente pelos princípios clássicos que definem 
e configuram sua atribuição especifica. 

Sangram-se em saúde os que clamam seja procla
mada a condição de que a Constituinte jamais foi des
pojada a da sua soberania e liberdade, porque estas 
são seus atributos inatos, associados aos princípios da 
intangibilidade do exercício do mandato de seus mem
bros, invioláveis por suas palavras, atos e opinião, 
quando no cumprimento da missão delegada pelo povo. 

Acrescentar competências estranhas a seus estritos 
deveres, se afigura como deplorável exorbitância e co
loca a Constituinte sob justificada suspeita da socieda
de quando aos reais e sinceros intentos que a inspiram. 

A imprensa tem carradas de razão quando nos cobra 
a discussão de questões transcendentais. Um jornal 
paulistano abria outro dia seu editorial sob o título 
"Fiasco dos Constltutintes", frisando: "A atuação do 
Congresso constituinte já desencanta. Depois de um 
mês não há articulação política para a fixação das re
gras do jogo. Não há sequer, prazos estabelecidos, o 
que seria o mínimo. Parece nâo saber a que veio. Pare
ce desconhecer a tarefa especial que dele se espera". 

Não podemos deixar de refletir sobre essas críticas e 
tentar, o quanto antes, recolocar a Constituinte nos ru
mos certos em consonância com as expectativas do po
vo brasileiro, hoje oprimido pela mais séria crise eco
nómica da história pátria e que vê a atitude incoerente 
dos que, em nome da derrogação das medidas autoritá
rias do regime passado, querem instituir-se em poder 
absolutista. 

As circunstâncias históricas que desaguaram na 
atual Assembleia, diferem dos pródromos da Revolu
ção Francesa de 1789, lavada em sangue no terror, não 
coincidem com as causas determinantes de nossa revo
lução de 30, que depôs Washington Luiz e entronizou o 
regime de Vargas. Tampouco assemelha-se com o qua
dro critico que propiciou o golpe de Estado de 1945, der
rubando o ditador e trazendo o advento da redemocra-
tizaçâo com a Constituinte liberal de 1946. 

Nâo estamos a fincar os alicerces jurídicos de um no
vo Estado, como o fizeram os colonizadores america
nos sob o instituto dos "fueros" e, mais tarde, na pro
clamação da sua independência. Nascemos recebendo 
largo acervo institucional a partir do momento que 
adotamos as leis, os costumes, a cultura transferida de 
Portugal, acervo acrescido de sucessivas experiências 
no campo constitucional, desde o Império até a edição 
da Carta outorgada de 1969 e que agora se pretende 
derrogar para que a Nação tenha uma Constituição 
digna do seu povo. 
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