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Tendências /Debates 
Os artigos publicados com assinatura não traduzem necessariamente a 

opinião do jornal. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros 
e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo 

Os silêncios da Constituinte 
JOÃO LEITÃO DE ABREU 

iça 

Teor icamente o 
Poder Constituin
te, em sua forma 
originária, pode 
tudo. Porém, sob 
o ponto de vista 
prático, isso não 
a c o n t e c e , u m a 
vez que a realidade social 
limita esse poder. 

Não pode a Constituinte, por exem
plo, no tocante ao nosso ordenamento 
jurídico, suprimir o regime democrá
tico, abolir a Federação ou a Repú
blica, ab-rogar o princípio da separa
ção de poderes, extinguir as Forças 
Armadas, revogar os direitos e ga
rantias individuais, invalidar os di
reitos sociais. Inoperantes serão, de 
outra parte, disposições constituintes 
que infrinjam determinados princípi
os, entre os quais, ainda para exem
plificar, o de que o legislador de hoje 
—constituinte ou ordinário— não po
de a ta r as mãos do legislador de 
amanhã. Ineficaz seria, desse modo, 
regra constituinte onde se estabele
cesse que a Constituição, por ela 
editada, não poderá ser modificada 
ou submetida a processo de revisão. 

Se não pode tudo, a Constituinte, no 
campo em que lhe é dado atuar, pode 
muito. Mas é preciso que o faça com 
sabedoria e realismo: sabedoria para 
não incorrer em prolixidade viciosa; 
realismo para alcançar o consenso, 
naquilo que é fundamental, entre os 
grupos sociais, sem prepotência ab
solutista da maioria, nem radicalis
mo irredutível das minorias. 

Inspire-se a Constituinte, quanto à 
feitura técnica da Constituição prin
cipalmente na Constituição america
na, duas vezes centenária. Não mais 
de seis mil palavras, aproximada
mente, compõem o texto desse gran
de monumento político, as mais delas 
irrelevantes para a solução dos 
grandes problemas que a Suprema 
Corte, em cada período de funciona
mento, enfrenta no campo da inter
pretação ou construção constitucio
nal. Somente cerca de cento e 
cinquenta palavras —assegura um 
dos oráculos do constitucionalismo 
americano— servem para articular 
os princípios cardiais do Direito 
Constitucional da grande República 
do Norte com o texto da sua 
Constituição. 

Possibilita esse quase milagre o 
uso, pelos autores desse documento, 
de cláusulas gerais, indeterminadas, 
elásticas ou vagas que permitem, 
pelo que nelas existe de indefinido, a. 
adaptação dos seus princípios, por 
via interpretativa, às mudanças ope
radas, antes com ritmo moderado, 
hoje com rapidez vertiginosa, no 
universo político e social. 

O aspecto formal, de caráter me
ramente técnico-jurídico, esconde, 

todavia, a verdadeira e essencial 
questão, que não em saber se as 
cláusulas constitucionais devem, ou 
não, ser redigidas de modo elástico, 
flexível ou indefinido. A questão 
capital reside em saber qual o teor, 
quanto à matéria ou substância, dos 
mandamentos constitucionais, qual
quer que seja a sua forma, elástica, 
flexível ou não. 

Respeitadas as limitações que a 
realidade impõe à Constituinte, o 
poder que lhe cabe não deixa ainda 
assim, de ser imenso. Poder que é 
também um dever, qual o de instituir 
instrumento pelo qual as forças 
políticas, motoras por excelência da 
vida em comum, possam mudar ou 
gerir a sociedade. 

A realidade ensina que os proble
mas nunca são resolvidos por inteiro. 
"A essência da história" —escreve 
Aron— "é que não se resolvem os 
problemas. Quando, por sorte, um 
problema se resolve, imediatamente 
se cria outro. Tais são as sociedades 
humanas. Tais são os homens. Tais 
são as consequências de suas ações". 

A grande diferença da época atual, 
em relação a outros tempos, é que os 
problemas de agora, além de mais 
numerosos, são imensamente mais 
complexos, mais candentes, mais 
perturbadores. 

Quase tudo, na sociedade técnica e 
pós-industrial em que vivemos, se 
tornou problemático. As crises pro
vocadas pela velocidade vertiginosa 
das transformações sociais desembo
caram no que hoje se define como 
crise da civilização. Na raiz desta se 
acham a subversão dos valores, o 
descrédito das ideologias, o colapso 
das concepções do mundo, o despres
tígio das religiões, a desintegração 
dos grupos sociais, a decadência dos 
partidos políticos, a descrença nas 
teorias económicas, o desinteresse 
popular pelas questões políticas, a 
explosão do permissivismo, a deteri-
orização da vida urbana, o desrespei
to da autoridade, a insatisfação com 
a qualidade de vida, o estilhaçamento 
progressivo da família etc. 

A Constituição a ser elaborada 
dentro desse quadro, que se espera 
seja transitório, mas que nem por 
isso é menos sombrio, requer dos 
seus criadores o máximo de pondera
ção e equilíbrio. Deles se exige visão 
de estadista para que se concilie, no 
interesse de todos, a estabilidade 
com a mudança. Estabilidade relati
vamente às regras fundamentais da 
nossa organização política e social; 
mudança no que respeita ao atendi
mento de exigências formuladas em 
nome da equidade e da justiça. 

Temas existem, assim, sobre os 
quais cumpre que a Constituinte 

A pergunta da Folha 
Você concorda com um mandato de quatro anos, 

com direito à reeleição, para o atual presidente da 
República ? 

guarde silêncio —o que implicará 
manter-se o que está na Constituição 
em vigor, que passa perfeitamente 
bem, apesar da proclamação da sua 
morte. Os silêncios —que podem 
constituir forma de manifestação de 
vontade— por parte dos constituintes, 
nesses pontos, contribuirão substan
cialmente para e excelência da obra, 
que lhes cabe realizar. 

Outros temas, no entanto, compor
tam maior exame; de modo especial 
o que tenha em mira tornar mais 
fecundo, na sua aplicação, o princípio 
representativo, em que assenta a 
manifestação da vontade popular. 
Um dos alvitres para imprimir maior 
autenticidade à representação da 
vontade do povo é o de reduzir para 
dois anos —à semelhança do que se 
está prescrito há dois séculos na 
Constituição americana— o mandato 
dos deputados. 

Imenso é o alcance dessa providên
cia para o aprimoramento das insti
tuições no regime presidencialista. 
Eleitos para a Câmara com mandato 
de dois anos, os deputados terão a 
sua reeleição condicionada ao juízo 
que o eleitorado formar a respeito de 
sua atuação. 

Exemplo atual da importância des
sa inovação é dado pelo projeto de 
aumento dos subsídos dos congressis
tas norte-americanos. Esse projeto 
—argumentou um dos representantes 
do povo no Congresso— exige apro
vação imediata; porquanto —escla
receu—, em dois anos —duração da 
legislatura, que acaba de se instau
rar nos Estados Unidos— o povo terá 
esquecido esse episódio. 

Quanto ao mandato do presidente 
da República, o critério norte-ameri-
cano —quatro anos com reeleição— 
também é merecedor de aplauso. Se 
concorrer à reeleição, o presidente 
como que se submete a um plebiscito, 
onde o povo decidirá se está, ou não, 
em condições de continuar no exercí
cio da chefia do governo. 

Decisão constituicional dessa natu
reza só poderia vigorar, aqui, no 
entanto, depois de exaurido o manda
to de seis anos em que se acha 
investido o atual presidente. São 
inconsistentes as razões alegadas 
sinceramente ou não, pelos que 
preconizam o encurtamento, antes 
disso, do mandato conferido ao presi
dente Sarney. Eleito de modo legíti
mo, com o beneplácito da nação, 
manifestado nas ruas de modo ine
quívoco, cortar-lhe o mandato agora, 
à sua revelia, seria política, social, 
jurídica e moralmente injustificável. 

J O Ã O LEITÃO DE ABREU, 73. é advogado e ministro 
aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF); fo i 
presidente do Tribunal Superior Eleitoral e mi-
nistro-chefe do Gabinete Civil nos governos Mediei e 
Figueiredo. 

Livres e diretas o quanto antes T -% 
EDUARDO MATARAZZO SUPLICY 

Em 1984 saímos 
aos milhões para 
as ruas e praças na 
luta pelas eleições 
livres e diretas pa
ra a Presidência 
da República. Fa
lávamos em "dire-
tas-já", mas até 
agora elas ainda não se realizaram, 
nem efetivamente marcadas estão. Con
tinuo sendo a favor de que sejam 
realizadas o quanto antes, sob condições 
as mais livres e democráticas possíveis. 

Em termos práticos, para que a 
Constituinte possa estabelecer regras de 
um processo eleitoral que possibilite aos 
partidos políticos e aos cidadãos efeti
vamente participarem em condições 
equitativas, seria razoável marcarmos 
as eleições para 1988, o que significaria 
conferir ao atual presidente um manda
to de quatro anos no máximo. Seria, 
entretanto, garantido o seu direito de 
ser eleito, pela primeira vez diretamen
te, e portanto, reconduzido ao cargo por 
mais quatro anos, desde que as regras 
permitissem sufieiente condição de 
competição aos adversários. 

No Brasil há hoje 4.118 chefes de 
Poder Executivo, incluindo o presidente 
da República, os governantes de 23 
Estados, do Distrito Federal e de três 
Territórios, e os prefeitos de 4.090 
municípios. Excetuando-se os casos dos 
governadores e prefeitos no Distrito 
Federal e nos Territórios, o presidente 
José Sarney é o único que não é eleito 
diretamente pelo povo, o que distingue 

significativamente o seu grau de legiti
midade em relação aos demais. 

Poder-se-à argumentar que a atual 
Constituição prevê um mandato de seis 
anos e que seria conveniente que a 
eleição de um novo presidente coinci
disse com a de um novo Congresso 
Nacional. Mas todos têm na lembrança 
o compromisso tácito de Tancredo 
Neves e da maioria que argumentaram 
em favor de sua eleição pelo Colégio 
Eleitoral de que o quanto antes promo
veriam a democratização do país pelo 
processo de livre escolha do presidente. 
O próprio Colégio Eleitoral, que o 
elegeu, já não existe mais. A composi
ção do novo Congresso constituinte, 
ainda que dando a maioria aos partidos 
que compõem a Aliança Democrática, 
base de sustentação do governo, é muito 
diversa da que elegeu Tancredo Neves e 
José Sarney. Nada garante que hoje 
fizessem a mesma escolha. 

No segundo semestre de 1984, estava o 
então candidato à Presidência da Repú
blica Tancredo Neves em campanha 
quando o encontrei no corredor do 
Congresso Nacional. Como deputado 
federal, expliquei-lhe que não poderia 
quebrar os compromissos que assumi 
na campanha de 1982 quando colocara 
firmemente que só aceitaria a eleição 
direta para a Presidência. Tancredo 
Neves afirmou-me que iria ao Colégio 
Eleitoral para destrui-lo para sempre. 
Destruí-lo, portanto, em seus efeitos, o 
quanto antes. Efeitos que resultaram da 
composição de forças que incluía o 

braço mais conservador representado 
pelo ex-presidente do PDS e que fora 
escolhido para ser seu companheiro de 
chapa, hoje o presidente da República. 

A morte de Tancredo Neves e a 
assunção de José Sarney, por mais que 
este tenha procurado seguir semelhan
tes objetivos, alterou o equilíbrio de 
/orças dentro da Aliança Democrática, 
colocando um poder maior de veto nas 
nãos de forças conservadoras a quais
quer iniciativas mais ousadas que 
pudessem alterar em maior profundi
dade o quadro social brasileiro. Assim 
entramos no terceiro ano de sua gestão 
com emperramentos que impedem a 
rápida realização da reforma agrária, a 
participação dos trabalhadores na ges
tão dos fundos sociais de que são 
nominalmente proprietários e na pró
pria construção de uma nova organiza
ção económica. 

O agravamento da crise económica, 
as ameaças de hiperinflação e de 
recessão, por seu turno, têm colocado 
ainda mais em cheque a questão da 
legitimidade do governo José Sarney. 
São claras as vantagens da conquista da 
maior legitimidade. A tomada de deci
sões difíceis perante quaisquer setores 
internos ou internacionais seria mais 
fácil, porque com maior respaldo, por 
um governo eleito diretamente pelo 
povo, que adotasse uma política previ
amente discutida em campanha e apro
vada pelo voto popular. 

Não será fácil, porém, convencer o 
presidente José Sarney de que a própria 
natureza provisória de seu mandato 

seria modificada caso ele resolvesse se 
pronunciar a favor de que a Constituinte 
demarcasse o seu mandato em quatro 
anos, garantindo-lhe o direito à reelei
ção. Está mais do que ciente o presiden
te de que, dentro do partido com grande 
hegemonia na Aliança Democrática 
após as últimas eleições, o PMDB, não 
seria ele o escolhido para ser candidato 
à sua própria sucessão. Nem seria tão 
fácil, ainda que escolhido candidato, 
ganhar as eleições com o apoio do outro 
braço da mesma aliança, o PFL, que é 
forte no poder mas mais fraco eleito
ralmente. 

Em verdade, o que t efetivamente 
poderá trazer para os brasileiros a 
conquista das eleições diretas para a 
Presidência da República, no prazo 
mais breve possível, é a efetiva mobili
zação popular. Claro está que, a decisão 
está nas mãos dos constituintes que só 
se farão sensíveis na medida que a 
população criar múltiplas formas de se 
fazer ouvida por seus representantes. 
Mas tão importante quanto termos as 
diretas será uma legislação e um 
procedimento da Justiça que coíba o 
abuso do poder económico, da máquina 
adminsitrativa e que garanta o mínimo 
de igualdade de condições entre os 
candidatos e partidos na disputa eleito
ral. 

EDUARDO M A T A R A Z Z O SUPLICY. 45. doutor em 
Economia pela Universidade Estadual de Michigan 
(EUA), é professor-titular de Economia na Fundação 
Getúlio Vargas (SP) e foi deputado federal pelo PT-SP. 

Mandato e estabilidade institucional 
FERNANDO GASPARIAN 

O problema da du
ração do mandato 
presidencial está 
sendo mal coloca
do. Exagera-se sua 
i m p o r t â n c i a no 
momento em que a 
nação se redese
nha, reconstruindo 
suas instituições, a fim de caminhar 
segura em seu futuro. Temos pela 
frente problemas graves, como os da 
adequação dos direitos individuais —en
tre eles o da propriedade— aos chama
dos direitos sociais, coletivos. Em 
algum tempo da história a primazia do 
homem isolado foi decisiva para o 
progresso. Em nosso tempo, insistir no 
individualismo pode significar a estag
nação. 

Deveremos, com a mesma seriedade, 
discutir as nossas relações externas, a 
nossa forma de ser e agir na sociedade 
mundial. Que alianças podemos facili
tar, a partir do modelo constitucional? 
Pode parecer secundária a forma de 
governo, mas as aproximações e dis
tanciamentos se fazem também pelas 
convergências e divergências doutriná
rias. 

Todos estamos de acordo —e é bom 
lembrar o discurso do presidente da 
Assembleia Nacional Constituinte, no 
início dos trabalhos— em que os nossos 
males maiores resultam da injustiça. 
Como dar resposta aos que pedem pão, 
reclamam escolas, suplicam por uma 
cama de hospital em aue morrer, com 

um mínimo de dignidade e decência 
—dignidade e decência que lhes falta
ram durante a vida? 

Estes são os problemas que devem 
requisitar nossa inteligência, nossa ca
pacidade política de negociar, nossa 
vontade de fazer bem o que a nação 
exige. Sair para as questões laterais, 
como as de saber quantos anos deve 
alguém permanecer na curul presiden
cial é, se me permitem exagerar um 
pouco, tratar, em bizânico, da libido das 
borboletas. 

Mas a pergunta é objetiva, e devo a 
ela dar uma resposta. 

A duração dos mandatos presidenci
ais nos foi aconselhada pela experiência 
norte-americana. A Constituição Repu
blicana de 1891 neste, como em outros 
aspectos, copiou o diploma dos Estados 
Unidos. 

A Constituição de 1937 estabeleceu o 
mandato em seis anos —e o general 
Dutra, tendo sido eleito por esse perío
do, em 2 de dezembro de 1945, renunciou 
a um ano de governo a fim de ajustar-se 
ao texto constitucional de 1946, que 
estabeleceu a duração de cinco anos 
para o exercício da Presidência. 

Durante os governos militares, con
forme todos sabemos, os mandatos 
dependiam das circunstâncias. Uns os 
tiveram reduzidos, no início do ciclo; 
outros conseguiram espichá-los, como 
ocorreu com o derradeiro general a 
ocupar o Palácio do Planalto. 

Tratando-se de uma regra geral, sou 
favorável ao mandato de quatro anos se 

se mantiver, como espero, o sistema 
presidencialista. Nos regimes parla
mentaristas, o presidente da República, 
estando responsável pela chefia do 
Estado, mas sem as tarefas e obriga
ções de governo, pode muito bem ter um 
mandato mais alongado, como ocorre 
na França e em Portugal. 

Sou, portanto, partidário de um man
dato de quatro anos. Entre outras 
razões está a de que, assim sendo, 
concidirão os mandatos do Poder Exe
cutivo com os do Parlamento. No 
presidencialismo, os candidatos à Pre
sidência dão o tom doutrinário das 
campanhas eleitorais. São os regentes 
de uma orquestra em que se combinam 
as dissonâncias, as notas longas e as 
pausas, para a harmonia do projeto 
político. Cada partido oferece ao eleitor 
o seu caminho, o seu programa, de 
forma quase unitária. 

Mais ainda: com eleições gerais —de 
vereadores ao presidente da Repúbli
ca— realizando-se de quatro em quatro 
anos, há menos paixões nos intervalos e, 
por que não?, gasta-se menos dinheiro 
do povo nas campanhas e no próprio 
processo eleitoral. 

Essa razão básica —a de coincidência 
dos mandatos— que me faz defender o 
mandato de. quatro anos de modo geral, 
me faz partidário de um mandato de 
seis anos para o atual presidente da 
República. Convocar eleições presiden
ciais para novembro de 1988 será uma 
temeridade politica. Haverá muito pou

co tempo, depois de promulgada a nova 
Constituição, para que se estabilize a 
vida institucional brasileira, e se corre o 
grave risco de eleger-se para a chefia 
do Estado um homem indisposto com 
novos limites que a Carta possa impor 
ao Poder Executivo. É preferível, 
assim, que o presidente José Sarney, 
cujo ideário político coincide com o da 
maioria do atual Congresso constituinte, 
mantenha-se em seu cargo até 1991, 
término previsto para o seu mandato de 
acordo com as regras que o elegeram, e 
início do primeiro mandato legislativo 
de acordo com a futura Carga Magna. 

De qualquer forma, respondida a 
pergunta, insisto na ressalva. Não é a 
duração do mandato presidencial ou a 
sua renovação que fazem a felicidade 
das nações ou mais ou menos efetiva a 
democracia. Roosevelt teria governado 
dezesseis anos se não tivesse morrido 
em abril de 1945, tendo, nos seus quatro 
mandatos (o último reduzido pela fata
lidade), vencido a crise mais severa do 
capitalismo e chefiado a coalizão que 
aniquilou o eixo. Porfírio Diaz "reele-
geu-se" sucessivamente durante vinte e 
seis anos, e só foi apeado do poder pela 
Revolução Mexicana de 1910. Um, 
recebendo a confirmação de seu manda
to, serviu à democracia. O outro levou o 
México à tragédia. 

FERNANDO G A S P A R I A N , 56, é deputado federa! 
(PMDB-SP) e secretár io de Relações Internacionais do 
D i re tó r io Nacional do seu par t ido ; edi tor , fo i duetos 
d o semanár io "Op in i ão " . 


