
ílMG 
DOMINGO — 8 DE FEVEREIRO DE 1987 

^n 
(^\Ò 

AOo Dp 

ANC88 
Pasta 05 a 08 
fev/87 
091 

^AÜiQ 
Motas e informações 

Os xiitas são minoria ridícula 
Enquanto alguns peralvilhos, estimula

dos pela demagogia cabocla, tentam tu
multuar o funcionamento da Assembléia 
Nacional Constituinte, que desejam trans
formar em instrumento de desordern insti
tucional, o Partido Liberal toma atitude 
serisata: consulta o Supremo Tribunal Fe
deral sobre os limites da soberania do Con
gresso Constituinte, a fim de que se esclare
ça se vigoram no País a Constituição de 
1967 e suas emendas, se é permitido aos 
constituintes promulgar partes ou textos 
parciais que se supõe venham a integrar a 
futura Constituição, revisar a Carta atual. 
Claro, essa consulta desagrada os xiitas 
que compõem talvez menos da quinta parte 
do Congresso eleito em novembro último. 
Que fazer? Deveriam eles aprender a com
portar-se, antes de jogar com tamanha ou
sadia para se assenhorear da Assembléia. E 
a primeira norma de Conduta a observar, 
para manter a autoridade moral, seria acei
tar somente o pagamento de jeton corres
pondente ao comparecimento à sessão. Sa
be-se porém que o jeton já começou a remu
nerar até mesmo os ausentes, o que não 
deixa bem quem haja autorizado tal medi
da e quem se beneficie dela. Quantos xiitas 
já começaram a mamar nas tetas do Poder 
Legislativo? 

Nada os impede, entretanto, de falar e 
agir como se fossem a Constituinte; e como 
se a Lei Magna a ser promulgada fosse de
les, superiores a tudo e a todos — e os 
únicos que, não se sabe bem por que, po
dem encher a boca e falar em nome do 
povo. Foi essa a postura com que permiti
ram o discurso do presidente do STF ao 
instalar a Assembléia, no dia primeiro. A 
nonchalance com que condescenderam em 
ouvir o ministro José Carlos Moreira Alves 
requer a atenção de todos. Não estavam 
gostando, mas... Cabe acentuar que era o 
chefe de um dos Poderes da República que 
se manifestava; e que as palavras da fala 
dele, já comentadas nestas Notas, perfa
ziam um texto muito bem elaborado, que 
honrou a cultura jurídica nacional e primou 
pelo equilíbrio, pela sensatez, pela adequa
ção da análise formulada à realidade sócio-
política do Brasil. 

O nível é tal que, do alto de seu saber. 
Lula não está gostando da Constituinte! E 
agora, José? Haverá, de fato, clima que jus
tifique a euforia de um contingente de con
gressistas, capazes de cantar tout va três 
bien madame Ia marquise? Ninguém tem 

pressa, o regimento interno ficou para o dia 
14, o plenário se esvazia, o deputado Ulys-
ses Guimarães abre a sessão para poder 
encerrá-la. Isso é mau. Os xiitas espreitam 
oportunidades de aparecer, de vociferar, de 
criar casos. Revelam-se empenhados em 
provocar o impasse institucional. É possí
vel que haja entre eles inocentes, úteis, a 
servir de massa de manobra. Mas a mão 
que os conduz, apontando-lhes o rumo a 
seguir, é a de um grande provocador, que 
reconhece a existência de crises suscetíveis 
de abalar o País, somando-se de resto nos 
sintomas de uma grave, profunda e abran
gente crise nacional. E, por constatá-la, se 
esforça por exacerbá-la, levando-a, precisa
mente, para dentro do Congresso Consti
tuinte. Afinal, enfiá-lo no beco sem saída da 
discórdia que o impedisse de trabalhar en
gendraria soluções avessas a qualquer con
senso, apressando, quem sabe, o advento 
do caos. 

Ora, não é de lutas políticas estéreis 
que o Brasil carece para alcançar o futuro a 
que faz jus. Ao contrário, ele só construirá 
dias melhores, que o povo ordeiro, traba
lhador e consciente merece, se se puderem 
preservar, nesta etapa reservada à edifica
ção constitucional, a ordem e a liberdade, 
que aplainam o caminho para a realização 
do bem comum. Em 1946, saía-se de uma 
ditadura que envergonhou a Nação, esten
dida por oito anos, longos, penosos, difíceis, 
mas a Assembléia Nacional Constituinte, a 
que tiveram acesso eminentes homens pú
blicos, desempenhou a contento sua mis
são, trabalhou em atmosfera carregada de 
patriotismo e, em menos de oito meses, pro
mulgou aquela que, seguramente, foi a me
lhor Lei Magna da República. Por que teria 
de ser diferente, neste 1987? Por que um 
grupo minoritário de radicais de esquerda, 
sentindo-se inferiorizado diante da maioria 
de centro democrático, busca desmoralizar 
a Assembléia de que faz parte? E depois, 
que é que acontecerá, se se atingir o objeti
vo proposto? 

Ninguém de bom senso subestimará o 
poder das forças centrífugas que esses radi
cais querem acionar. Eles têm, fora do re
cinto do Congresso, aliados prontos a dar-
lhes cobertura, maquilá-los de defensores 
do povo e adeptos da justiça social, do 
nacionalismo que libertará o País da espo
liação estrangeira— tese, aliás, abraçada 
pelo inefável procônsul da República, hábil 
em acumular presidências. Não cabe entre

tanto aos democratas sinteeros transigir e i 
recuar, visto que são a maioria incumbida 
de debater, e votar uma Constituição que 
consagre regime de liberdade, estável, des
tinado a erradicar de vez os males gerados ' 
pela ação nefasta do Estado onipotente e 
onipresente que viola e submete a socieda
de. Paciência, se as esquerdas perderão a 
oportunidade de entronizsu: esse mesmo Es
tado, habilitando-o a escravizar a socieda-' 
de: terão sido batidas em campo aberto, em 
combate leal, no qual prevaleceu o princí
pio democrático da representação popular. 

É verdade que o PT combate esse prin- . 
cípio quando advoga "formas plebiscitárias ( 
de governo" em seu manifesto de lança
mento. Mas ninguém de bom senso aposta
rá alto nos compromissos do PT com a 
democracia. Pelo mesmo diapasão afinam 
os xiitas, com a dose colossal de incoerên
cia que os distingtue. Candidataram-se a ser 
representantes do povo, elegeram-se, reí)re-
sentam o povo no Legislativo mas insur-1 
gem-se contra os demais representantes, 
que os contrariam e têm mais votos no 
plenário da Câmara e do Senadd. Eis vmi | 
fato, incontestável. Contra ele, para justifi
car o choro da minoria radical, já se alega ' 
que, nas iimas de novembro, o povo foi 
enganado. Não é nada disso. O povo teve , 
ampla liberdade para votar e votou. E a í 
maioria de moderados que tem assento na 
Constituinte corresponde à maioria de mo
derados do eleitorado brasileiro. Negar este 
argumento é tapar o sol com peneira para 
justificar a violência que se cometesse con
tra a Assembléia reunida em Brasília — 
violência que pode partir tanto de dentro 
dela, sob responsabilidade dos que bata
lham para em último caso, não sendo servi
dos, desacreditá-la, como de fora dela, de
sencadeada pelos que se preparam para 
coagi-la, dirigindo-lhe ameaças. É bom lem
brar que o Terror se implantou, na França, 
por via da violência de grupos organizados, 
a atuar fora da Assembléia, para ame
drontar os deputados e constrangê-los, até 
subjugá-los. 

O primeiro serviço a prestar pois à cau
sa da democracia no Brasil, hoje, consiste 
em assegurar aos corístituintes o pleno 
exercício do direito de palavra e de voto, a 
fim de que expressem sem nenhum emba
raço seus pontos de vista, suas convicções, 
e porfie^ com êxito por seu ideal de liber
dade, nos termos da emenda constitucional 
que lhes deu poderes para tanto. 'j 


