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ConsUtulçSo, retalhaoutorgada, é paupérrlfíustrjrnental para açCes efl<*ÇÍJ% (...), atendendo aos reclamos da
Vocledad? os 1'odcres Executivo e
Líjislatlvo convocaram unia Assemblím Nacior.id Constituinte para a
elaboração de outra Constituição.
Logo, a atual está declarada perempta, agonkanle, moribunda." O mesmo eminente personagem que íol capaz lie proferir ta'-s declarações, sobre as quais o leUor lançará o juízo
de valor a que lazem Juá, declarou
durante a semana, alto e bom som:
"Enquanto nflo for promulgada uma
nova Constituição, a atual permanece em vigor". E em seguida: "Nflo há
sociedade civilizada que possa viver
um dia sequer sem ordem JmídlcoInstituclonal". Todas as palavras aspeadas sSo de autoria do consultor
geral da República. É o cnso de indagar se a Constituição que aí está,
"perempta", tem o condfto de assegurar a ordem Juridlco-liistltuclonal.
Parece que passou a ter. Já nflo seria
conveniente lançar mi\o dos expressões correntes em clinica médica, como agonizante e moribunda, para
acentuar a enormidade da Incoerên• cia refletida nas posições conflltan-

princípios

tes assumidas pelo advogado Saulo damente, a questão é de Interesses,
Ramos. Afinal, a ele recorre o presi- nada mais. Antes, o interesse era dedente da República, supõe-se, menos sacrcdltíir a Constituição, depreciácomo amigo fraterno do que como la, amesquinhá-la, esvaziá-la, demoli-la, inutilizá-la, para fazer o Plano
jurista.
Pois bem, o Jurista não pode ig- Tropical. A sociedade civilizada danorar a acepção precisa do vocábulo ria um Jeito de Ignorá-la. O poder,
perempção, que eqüivale a perda de que tem sempre servidores fiéis e dedireito por decurso de prazo. Ora, di- dicados, aptos a, com engenho e arte
reito que se perde é direito que não — e boa retórica —, sustentá-lo, havese pode mais pleitear, é direito sem ria de arranJar-se sem Lei Magna.
eílcúcla, vale nada para quem, detcn- ,,, Tudo estava dando certo (não tinha
do-o, o houvesse desperdiçado. De re- de dar certo?) é o êxito Justificaria
pente, porém, a Constituição reta- qualquer tipo de perempção. Agora,
lhada, llegltlrna (quantos abusos se nem tudo dá certo — verifica-se que
cometem, Invocando-se esta palavra não podia dar... Urge, pois, homenamágica!) e outorgada pareceu esca- gear a Constituição, porquanto o
par à fraqueza total e fatal da pe- Executivo pode enfraquecer-se e é
rempção. Há interesses suficiente- bom ter a lei à mão para qualquer
mente fortes capazes de reabilitá-la. emergência.
E ela se transformou em Instnmiento
"Política sem princípios é como
de manutenção da ordem. Vige — arbusto sem raízes", ensinou Prado
pois se reconhece, quase a destempo, Kelly, rematando: "Enquanto este
que "permanece em vigor". A socie- corre ao sabor do vento vai aquela
dade civilizada deste ptds a reveren- aonde a levam as conveniências". Incia. Pois não precisa dela? Já não felizmente, a etapa histórica que o
viveria lun dia sequer sem ela! É in- País atravessa hoje corresponde à
dispensável saudá-la. Bencdícta!
imagem da corrida do arbusto fustiNa palavra do vernáculo subli- gado pelo vendaval. De acordo com o
nhada antes se encontra a explica- Juízo dos poderosos do dia, pode falção para as inconveniências que dão tar legitimidade à lei e então valerá
ensejo a este comentário. Desgraça- pô-la de lado. "As leis trabalhistas

não têm mais respeitabilidade", proclamou recentemente um ministro
de Estado, estlmadíssimo e prestigladísslmo, nos círculos palacianos,
esquecido de que, por igual, não teria
respeitabilidade a legislação graças
à qual se empossou na pasta que
ocupa e na qual se encontra, desde 15
de março de 1985.
Está na hora de dizer que deveria
figurar entre os itens que compõem a
opçáo pelos pobres o respeito à República, para que saibam eles como
lhes serão garantidos direitos Indlvifluais e como disporào de seijurança,
que quer dizer estabilidade, para disputar seu lugar na sociedade e abrir
caminho ü ascensão que tem de premiar os melhores e os mais capazes.
O dia de amanhã se constrói hoje e o
consultor geral da República está coberto de razão, agora, ao reconhecer
que cumpre — máxime à autx)ridade
— zelar pela Integridade da ordem
Jurldico-lnstltucional. A Constituição está nos alicerces dela.
Registre-se porém que essa que
se encontra vigente é uma única e
não pode ser enaltecida hoje depois
de ter sido questionada ontem, de
acordo com o panorama visto da
ponte — ou do Planalto.

