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Ditadura, nao r 
Quando o povo veio às ruas para 

exigir a convocação da Assem
bleia Nacional Constituinte, no 
contexto do maior movimento de 
massas já ocorrido no Brasil, se
guramente não imaginava que a 
proposta, uma vez posta em práti
ca, exibisse tantas contradições e 
desvios. Instalada precisamente 
há quinze dias, a Constituinte vai, 
a cada sessão, em um crescendo 
de ambições desmedidas e de po
sições inteiramente incom
patíveis com os seus objetivos ins
titucionais. 

A frustração popular já começa 
a transparecer em gestos e atitu
des dos órgãos convencionais de 
organização da opinião pública, 
fenómeno indesejável e de índole 
perigosa. Como todos sabem, na
da pode ser mais nocivo a uma na
ção de vocação democrática do 
que a falta de perspectivas políti
cas, que é a quanto correspondem 
as indecisões e, sobretudo, as pro
postas estapafúrdias até agora 
apresentadas ao plenário da Cons
tituinte. E isto sem contabilizar 
na escrituração política as reite
radas provocações contra os de
mais Poderes da República. 

Pior é que esse foco desestabili-
zador se institui no exato momen
to em que o País, submetido a gra
ves perturbações no sistema eco
nómico, com repercussões inquie
tantes na área política, vive ins
tantes de apreensão e de pessi
mismo. A Constituinte, por todos 
aguardada como um instrumento 
de estabilização política, até ago
ra funcionou em direção oposta a 
essa aspiração, em razão de um 
debate estéril em torno de propos
tas aberrantes e perturbadoras. 

Um grupo estrepitoso, organi
zado à esquerda e à direita, pre
tende impor à maioria dos consti
tuintes decisões inteiramente in
compatíveis com as funções do ór
gão e transbordantes de sua com
petência institucional, sancionada 

pela História e pelos valores 
político-jurídicos cultivados pela 
sociedade nacional. 

Entre as inúmeras manifesta
ções de exorbitância e ignorância 
dos verdadeiros objetivos da As
sembleia, há ali propostas para 
suspender o funcionamento do 
Congresso, convocar eleições di-
retas imediatas , requisi tar 
ex-abrupto espaços gratuitos nos 
meios eletrônicos de comunica
ção, proibir os militares de opina
rem sobre as funções do órgão e 
outras de índole nitidamente tota
litária. Um constituinte notório 
por suas posições radicais chegou 
à suprema expressão de autorita
rismo, ao propor que a Mesa da 
Assembleia, por meio de resolu
ções constitucionais (sic) aprova
das em plenário, governe o País 
mediante a expedição de éditos, 
numa exclusão intolerável dos de
mais Poderes da República. 

A criação dessa figura de 
resoluções constitucionais, por 
sua insanável injuridicidade, se
ria risível, se os seus patrocinado
res não estivessem a falar sério e 
se essa ideia delirante não causas
se profundas inquietações nos 
meios políticos e na sociedade ci
vil. Ninguém sabe de onde foram 
exumar esse mostrengo — as re
soluções constitucionais — já que 
jamais coexistiu nas nações de 
tradição democrática e não tem 
precedentes na história política 
do Brasil. 

Enquanto-essa situação caótica 
evolui, agora agravada pela ideia 
surgida nas últimas 24 horas de 
cassar os predicamentos dos mi
nistros do Supremo Tribunal Fe
deral e substituí-los por magistra
dos eleitos, a Assembleia não con
segue sequer autogovernar-se. 
Passados quinze dias de sua insta
lação, não foi possível ainda à 
Constituinte elaborar o seu pró
prio regimento, normatização 
interna corporis indispensável à 

disciplinação dos trabalhos do ór
gão. Ao contrário, para pasmo da 
opinião pública, mais de novecen
tas emendas foram apresentadas 
ao projeto original de regimento, 
que deve ser uma norma com dis
posições apenas vinculadas ao 
processo da elaboração consti
tuinte. 

Por causa de alguns, a Consti
tuinte não se governa na linha da 
racionalidade, mas pretende, se
gundo os desejos da minoria car
bonária ali instalada, governar o 
País antes mesmo de dotá-lo de 
uma Constituição. O documento 
fundamental de organização da 
sociedade política e de estrutura
ção do Estado de Direito, sob ins
piração dos valores democráti
cos, ainda nãó mereceu uma apre
ciação de mérito. E se prevalecer 
a intuição radical daquela mino
ria levará ainda muito tempo pa
ra ser elaborado, seguramente 
com tantas disposições quanto os 
verbetes do Aurélio e em um pra
zo frustrante. 

Ainda bem que toda essa per
plexidade não encontra respaldo 
na maioria dos constituintes, em
bora agrave as circunstâncias 
difíceis em que o País luta para 
superar os seus dilemas históri
cos. A Nação, contudo, não perdeu 
a confiança —, e, mais que isto, a 
esperança — de que a Assembleia 
Nacional Constituinte vença as 
suas contradições internas e pro
digalize a sociedade nacional com 
uma Constituição fraternalmente 
democrática, socialmente justa, 
portadora de instituições econó
micas capazes de viabilizar um 
grande surto de prosperidade e 
propiciadora de um novo acordo 
nacional, na paz e na justiça so
cial. Na hora presente todavia, 
deseja que os ímpetos ditatoriais 
de alguns de seus membros se 
convertam, à força do bom-senso ; 
e da razão, em profissão de fé de- / 
mocrática. 


