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Assembleia Nacional Constituinte e da falta de representativi
dade do governo Sarney, por ter sido eleito de modo indireto, 
alguns dos redatores da futura Carta Magna nada mais estão 
fazendo do que retomar questões tradicionais da filosofia politi
ca moderna: por que obedecer? Por que os homens aceitam 
submeter-se a um poder que lhes impõe deveres e obrigações, ao 
mesmo tempo em que lhes assegura direitos e prerrogativas? 
Qual a validade e quais os limites desse poder? 

O tema da legitimidade, em torno do qual giram essas 
indagações, foi o ponto de partida dos autores clássicos dos 
séculos 18 e 19, quase todos preocupados com a problemática 
correlação entre a liberdade individual de cada cidadão e a 
autoridade do Estado. Embora tenham procurado encontrar 
uma formula ideal para esse equilíbrio, muitos chegaram à 
conclusão de que não há uma receita única e exclusiva para 
definir a validade do poder estatal. Eles descobriram que, quan
to mais complexa for uma sociedade, mais escorregadia e Intrin
cada será essa discussão. De modo que o problema da legitimi
dade se reduz, em última instanciada uma simples questão de 
opinião. R rru j q p 7 

Foi por isso, justamente, que o9pensaderes liberais passa
ram a privilegiar, em suas reflexões, os aspectos eminentemente 
formais da organização politica de seus países. Afinal, se as 
discussões sobre os fundamentos do poder estatal são Inconclu
sivas e Intermináveis, é preciso que pelo menos as regras desse 
debate sejam estáveis, garantindo a cada cidadão o direito de 
falar e de ser ouvido. Sem procedimentos claramente definidos e 
aceitos por todos, não há nem Uberdade nem diálogo; sõ imposi
ção e monólogo. O grande mérito dos contratuallstas foi o de 
terem percebido que a legitimidade sõ é possível quando todos 
os cidadãos, independentemente de suas divergências Inconci
liáveis, respeitam as regras do jogo. 

É claro que não há novidade alguma nessas considera
ções. No entanto, inúmeros dos nossos atuais constituintes sim
plesmente parecem desconhecê-las. Sem conhecimento históri
co e com a arrogância dos ingénuos, eles vêm utilizando livre
mente conceitos tradicionais da filosofia política, não tomando 
consciência de que sua revolução semântica está provocando 
uma terrível confusão conceituai — confusão essa que, por sua 
vez, amplia as tensões Institucionais. O caso mais representati
vo é o dos parlamentares do PMDB eleitos pela primeira vez 
para um mandato federal: aliando-se aos grupos totalitários 
que, esses sim, estão no seu papel ao agirem assim, eles também 
Invocaram o tema da legitimidade para tentar mudar as regras 
do jogo, procurando transformar o presidente da República 
numa espécie de refém da Constituinte, a pretexto de lutar por 
sua "soberania exclusiva". 

"Qualquer atrelamento da Assembleia ao sistema norma
tivo anterior a desnaturará, porque de poder originário que é 
descerá à condição de poder derivado. Será reduzida à condição 
de uma Assembleia com competência para criação de normas 
constitucionais. A Assembleia Nacional Constituinte não tem 
competências, que é conceito intrajurídlco, mas tem poder, que é 
conceito extrajurídico. Aliás, o poder constituinte originário se 
manifesta exatamente ao fundar uma nova ordem de competên
cias" — disse o deputado Nelson Joblm, do PMDB gaúcho, na 
exposição de motivos do projeto de regimento interno que defla
grou a tentativa de revisão da ordem jurídica atual por parte de 
seu partido. 

A falha desse tipo de argumentarão está na fragilidade de 
suas premissas —- e, mais do que isto, na própria falta de 
autoridade moral do PMDB para endossá-la. Tanto esse deputa
do quanto seus colegas de agremiação que com ele concordam 
parecem, por conveniência, ter memória curta. Eles se esquece
ram de que a redação final da Emenda Constitucional n° 26, que 
convocou a Constituinte, foi feita por parlamentares da maior 
confiança da cúpula do partido. Eles também ignoraram o fato 
de que o deputado Ulysses Guimarães só deu o seu nihil obstat a 
esse texto em troca da garantia de que seria escolhido para 
presidir a Assembleia Constituinte. Por fim, trataram de modo 
maniqueísta a questão do poder constituinte originário, alegan
do não terem liberdade para elaborar a futura Carta Magna en
quanto a ordem constitucional atual estiver em vigor. Mas, do 
ponto de vista jurídico, o que Impede os constituintes de substi
tuir a República pela Monarquia e de transformar por completo 
nossas instituições? Nada, absolutamente nada os proíbe de 
tomar essas decisões. 

E por isso que os argumentos da maioria dos deputados 
do PMDB não merecem crédito. Mais do que retóricos e dema
gógicos, eles são eivados de má fé, na medida em que se assen
tam no princípio de que o atual governo é Ilegítimo, por carecer 
de referendo popular. E daí? Não foi o PMDB que, consciente
mente, usou as regras herdadas do regime anterior para aliciar 
deputados dos demais partidos e, com Isso, ascender ao poder 
sem eleições diretas? Não foram seus líderes que exploraram as 
dissensões internas do PDS, indo buscar seu antigo presidente 
para compor a chapa de Tancredo Neves? Não foi o PMDB que, 
com a morte de Tancredo, passou a exigir um novo ministério e 
a lutar por cargos que facilitassem a vitória eleitoral de seus 
candidatos? Não foi o PMDB que, como a antiga Arena, reser
vou para si a parte do leão no uso do horário gratuito no rádio e 
na televisão? 

Mais do que tudo, é preciso ficar claro que o PMDB parti
lhou de todas as decisões fundamentais desde o início da Nova 
República. Especialmente a que, violando a ordem legal, Iludiu a 
Nação com a ficção do catastrófico Plano Cruzado. Embora o 
presidente da República tenha monopolizado as atenções com 
esse programa fantasioso, seu preparo coube a economistas do 
PMDB impostos a Sarney pelo deputado Ulysses Guimarães. E 
foram os candidatos do partido que impediram o Planalto de 
fazer as correções necessárias na política económica, interessa
dos mais em faturar eleitoralmente a demagogia Irresponsável 
do congelamento de preços do que em evitar a desorganização 
do sistema produtivo. 

Essa é a Inequívoca verdade dos fatos — verdade essa que 
acaba de ser reconhecida publicamente até mesmo por um 
importante Integrante do próprio governo, o ministro Aureliano 
Chaves. Tanto os governadores estaduais quanto os constituin
tes do PMDB elegeram-se graças à popularidade do presidente 
da República construída sobre a mentira do Piano Cruzado e 
graças ao uso da máquina estatal com o beneplácito do Planal
to, razão pela qual nenhum desses vitoriosos tem autoridade 
moral para dirigir qualquer crítica ao governo Sarney. Como, 
por exemplo, se poderia explicar a vitória de homens do nível 
dos governadores eleitos em Minas Gerais e São Paulo se a 
realidade não fosse essa que acabamos de descrever? 

Portanto, é impossível ao PMDB eximir-se de sua respon
sabilidade pelos malogros do governo. Enquanto os demais 
partidos de esquerda, direita e centro disputaram as eleições 
enfrentando a artificial euforia do Plano Cruzado, o PMDB a 
utilizou fartamente para conquistar votos do eleitorado mais 
engodado da história das eleições neste país. E se hoje, com o 
despertar da Nação para essa farsa, tivéssemos um novo pleito, 

. a maioria desses candidatos dificilmente conseguiria eleger-se 
outra vei, tal a indignação da sociedade com esses políticos 
inconsequentes e sem princípios éticos. Com toda a certeza, a 
composição da própria Constituinte seria outra — e o País não 
estaria vivendo uma situação dramática, pois, como afirmou o 
ministro Aureliano Chaves, "com demagogia se ganha eleição, 
mas não se governa". 

Os constituintes do PMDB que vêm agindo de modo 
falacioso ao acusar o atual governo de não ter "representativi
dade", ao invocar a soberania absoluta e exclusiva da Consti
tuinte, se esquecem de que a própria Assembleia na qual são 
maioria também é passível desse mesmo tipo de crítica. Afinal, 
o partido só conseguiu a maioria de assentos em razão do erro 
essencial de que foi vítima o eleitorado. Este, com seu voto, quis 
agradecer uma redenção económica que, na realidade, foi uma 
espécie de reedição do episódio de Inês de Castro — aquela que, 
depois de morta, foi rainha. 
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