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<<\ \ Erro de origem 
F racassou a tentativa de instituir a Consti

tuinte exclusiva, articulada, habilmente, 
pelas esquerdas. Em termos democráticos 

é bom que isto tenha ocorrido porque sem a per
manência das atuais normas constitucionais ter-
se-ia o vácuo jurídico, quase sempre preenchido 
por absolutismos. 

A discussão jurídica em torno da Constituinte é 
mais semântica e mais ainda politica. A expres
são livre e soberana não significa que, durante 
sua vigência, tenha os poderes da Assembleia 
francesa ou se torne o soviete tupiniquim. E livre 
e soberana para cumprir sua missão, que é a de 
preparar uma nova Constituição. 

Toda essa incerteza decorre dos erros que es
tão sendo cometidos com uma repetição assusta
dora. A Constituinte deveria ser exclusiva desde 
sua origem, com eleição não coincidente, mas o 
que fizeram não passou de um jeitinho: o Con
gresso teria a missão de aprovar a nova Consti
tuição e, por isto, seria considerado Constituinte 
por ser um Congresso incumbido de fazer uma 
Constituição, desta Constituinte participarão os 
senadores eleitos em 82. 

A discussão jurídico-semântica somente é váli
da porque a convocação da Constituinte foi uma 
jogada política promocional. Quando o PMDB a 
pregava nos períodos revolucionários, o fazia 
com o objetivo de modificar a ordem jurídica vi
gente, restabelecer os princípios democráticos. 
Quando, porém, foi convocada pelo Congresso 
não apenas não foi imposta pela ruptura da or
dem, como o próprio PMDB tinha se valido das 
regras que contestava para ocupar o poder. 

Houve, pois, um absurdo político. O Congresso 
representante da ordem desmoronada, eleito pe
lo poder derrubado, foi quem legitimou a Consti
tuinte e a convocou. Esse vício de origem está 
refletindo-se agora, quando surgem os primeiros 
confrontos entre os que a desejavam para trans
formar, espelhar uma realidade das ruas, e os 
que a conceberam como mais uma manobra 
política. 

Não é à toa que os primeiros grandes temas 
aflorados não se referem a questões fundamen
tais da sociedade, como o direito de propriedade, 
a reforma agrária, a ordem económica, etc, mas 
sim a problemas políticos até com característi
cas pessoais, como, por exemplo, o mandato do 
presidente José Sarney, capaz de dividir o já re
duzido PDS. E interessante notar que o presiden
te do partido, senador Jarbas Passarinho, foi 
derrotado nessa questão, uma prova a mais de 
que na Constituinte a independência será predo
minante. 

Os conservadores, assim considerados os que 
temem a Constituinte exclusiva e já começam a 
se preocupar com as mudanças que poderão ser 
aprovadas, foram os vencedores do primeiro 
combate — a realização de eleição para presi
dente da Câmara —, porém obtiveram uma vitó
ria de Pirro. Evitaram o que seria um golpe ins
titucional, mas ficaram com o ónus de ter lutado 
por uma inconstitucionalidade — a reeleição de 
Ulysses — e com a responsabilidade pela frus
tração que a Constituinte poderá causar. 

O mais grave, no entanto, é ter ficado claro 
que teremos a Constituição resultante do radica
lismo dos confrontos. 
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