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J. o ponto de vista of&:ial sobre a 

Constituinte foi, afinal; expre^o com meri-
diana clareza pelo consultor-geral da Repú
blica, dileto amigo de José Sarney e sua 
máquina de produção de decretos-leis. "O 
princípio da supremacia da Constituição 
—diz ele— não pode admitir que com esta 
conviva uma ordem jurídica paralela, que a 
desrespeite ou que a hostilize". E mais: 
"Não houve ruptura. Os poderes constituídos 
estão em pleno funcionamento e a Constitui
ção eétá em vigor. Deputados e senadores 
foram eleitos com base nesta Constituição e 
dela emana o valor jurídico dos seus 
mandatos". 

Não do mandato popular, mas do texto do 
emendão de 1969, reemendado 25 vezes, 
decorreria a autoridade constituinte. Assim 
acha o governo e nesse sentido estão agindo 
os maiores partidos, desde, aliás, a derrota 
da proposta 'Bierrenbacb", no Congresso. 
Para mudar o que está aí, segundo o 
consultor, haveria que ser seguido o processo 
normal de emendas constitucionais, com 
tramitações demoradas e dependentes, para 
aprovação, dos votos favoráveis de dois 
terços dos membros de cada uma das Casas 
legislativas. Seria preciso haver, então, 
simultaneamente, um processo de emendas 

e um processo de elaboração da nova lei 
básica. 

Mas, se a Constituinte decidisse promulgar 
uma Constituição provisória, o que diriam os 
doutores? 

2. Os termos da proposta regimental em 
discussão, na Constituinte, não chegaram ao 
público. Nào se trata, porém, de matéria de 
interesse limitado aos integrantes do novo 
órgão pois, a título de assunto regimental, 
podem ser contrabandeadas várias decisões 
de corte autoritário, entre as quais os 
acordos de liderança. 

3. Depois da nova enxurrada de aumento 
de preços, e após ter bebido com Ulysses 
Guimarães a champanhota comemorativa 
da vitória que lhe garantiu, supõe-se que o 
presidente José Sarney esteja apücado na 
redação de outro discurso, explicando ao 
povo que tudo vai muito bem e que todos 
estão satisfeitos, embora não saibam disso. 

4. Segundo os jornais, o ministro Leonidas 
Pires aconselhou Femão Bracher a perma
necer no Banco Central. E agora, Funaro? 

Newton Rodrigues 


