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A Constituição tem esse nome, e 
não outro, justamente porque 
constitui. Constitui o Estado, 

estabelecendo uma ordem jurídica 
para o Estado que nasce, como 
ocorreu nos Estados Unidos, em 1787, 
ou uma nova ordem jurídica para um 
Estado que já existe, como será o 
caso do Brasil, em 1987. 

Assim, a despeito de termos diante 
de nós a perspectiva de um Congres
so constituinte, já viciado em sua 
origem e de duvidosa legitimidade, é 
óbvio que urge revogar o texto 
constitucional em vigor, aproveitan
do o ensejo que se apresenta para 
conquistar os avanços possíveis, di
ante das circunstâncias atuais e da 
conjuntura do momento. 

A Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil, reunida em Itaici, de 9 a 18 
de 1986, proclama: "A sociedade 
brasileira, secularmente viciada pe
los privilégios de minorias, pela 
dependência externa e pela margina
lização do povo, necessita inadiavel-
mente de soluções estáveis para os 
graves problemas éticos, económi
cos, sociais, políticos e culturais". 

É esse o sentimento de urgência, 
que não pode ser confundido com 
indulgência ou cumplicidade com a 
ilegitimidade do processo constituin
te em curso, que determina a neces
sidade de participação, sob a pena de 
se pactuar, pela omissão cómoda ou 
pelo silêncio conivente, com aqueles 
que desejam fazer a Constituição e 
servir-se dela para manutenção ou 
ampliação de seus privilégios. 

As Constituições, tradicionalmente, 
colocam em capítulos separados os 
assuntos ligados à estrutura do Esta
do, o funcionamento de seus órgãos, 
as formas de governo, os sistemas de 
escolha de direitos e deveres dos 
titulares das funções públicas, a 
ordem económica e social, os direitos 

e garantias individuais etc. Se essa 
divisão tem sentido, por razões de 
metodologia cientifica, o fato é que. 
independentemente da ordem do 
enunciado dessas questões, todas as 
Constituições exprimem valores filo
sóficos e concepções económicas, 
sociais e culturais, vigentes em 
determinado tempo, em determinado 
Jugar, reconhecidas pela maioria da 
coletividade. Assim, o problema da 
estrutura do poder político, de seus 
limites, atribuições e funções, depen
de basicamente da concepção que se 
tenha da sociedade e, sobretudo, da 
intenção de conservar ou de modifi
car as estruturas sociais e económi
cas vigentes. 

Dessa forma, independentemente 
de sua finalidade única e exclusiva de 
limitar o poder político e o poder 
económico, com vistas a assegurar a 
liberdade e a igualdade dos seres 
humanos, a Constituição pode ser 
também, na prática, um instrumento 
apto a conservar ou a modificar a 
infra-estrutura da sociedade. 

Para todos aqueles que têm a 
vocação de mudança, creio, que 
dentre outros, os seguintes temas 
fundamentais integrarão a pauta do 
debate nacional em torno da Consti
tuinte: 

1. Controle da legitimidade do 
^oder, da legalidade da atividade 
pública, do respeito e promoção dos 
direitos fundamentais; 

2. Efetiva separação dos poderes, 
com mecanismos impeditivos da 
concentração, vedando a membros 
de uma das funções do Estado a 
possibilidade de participar simulta
neamente de outra; 

3. Definição extensa das funções do 
Ministério Público, como órgão des
tinado a cumprir o papel de fiscal da 
lei, a representar o povo perante o 
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Judiciário, a defender os interesses 
difusos e metas individuais da coleti
vidade. Definição da atividade espe
cifica de advocacia do Poder Público, 
destinada a representar o Executivo 
perante o Judiciário, a fornecer-lhe 
consultoria e a dar assistência judi
ciária aos necessitados. Instituição 
da função de defensor do povo 
(ombudsman); 

4. Extensão das possibilidades de 
•"habeas-corpus" e de mandado de 
segurança; defesa da integridade 
física e moral dos cidadãos e impos
sibilidade de tortura física ou psico
lógica ; 

5. Extensão do alcance da açáo 
popular, exercida por qualquer cida
dão para anular ou reparar atos 
lesivos e ilegais em prejuízo da 
coletividade; reconhecimento do di
reito coletivo de petição; 

6. Definição do papel institucional 
das Forças Armadas; alcance da 
intervenção do Estado na economia; 

7. Direito de propriedade condicio
nado a sua função social; uso da 
terra urbana e rural; reforma agrá
ria e reforma urbana. Defesa das 
riquezas nacionais, desde o solo, 
subsolo, património cultural, artísti
co, arqueológico; 

8. Soberania nacional na política 
económica; rompimento da submis
são à ingerência estrangeira; contro
le do capital estrangeiro; equacio-
namento da dívida externa a partir 
dos interesses e possibilidades do 
país; 

9. Liberdade de associação civil, 
sindical, cooperativa e partidária; 

10. Autonomia sindical e direito de 
greve; participação dos empregados 
na gestão e nos lucros das empresas. 
Garantia de emprego; reconquista da 
estabilidade; direito à indenização 
por despedida injusta; seguro de-
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juste periódico na proporção mínima 
do aumento do custo de vida: 

li . Previdência social básica; as
sistência médica e odontológica; pro-
teção à maternidade e à infância; 
direito à indenização, tratamento e 
recuperação por acidente do trabalho 
ou moléstia profissional ao trabalha
dor urbano e rural; 

12. Garantia de alimentação popu
lar: subsídios aos alimentos básicos: 

13. Garantia de educação pública e 
gratuita em todos os níveis. Assistên
cia médica gratuita, decorrente de 
uma política nacional de saúde públi
ca; redefinição da política nacional 
do menor; 

14. Eliminação gradativa e siste
mática das disparidades entre altís
simas e baixíssimas faixas de renda; 
aplicação justa de medidas fiscais; 

15. Fortalecimento dos Estados e 
municípios; autonomia municipal, 
garantindo a permanência dos muni
cípios da maior parte dos impostos 
neles arrecadados; 

16. Defesa do meio ambiente; 
defesa dos povos indígenas; dos 
direitos das minorias e dos segmen
tos oprimidos; 

17. Democratização dos meios de 
comunicação de massa. 

É claro que a temática não se 
esgota nesta simples lista. Estes são, 
entretanto, a meu ver, alguns dos 
pontos que, precedidos e ampliados 
pelo debate popular, devem ser 
considerados pelo PMDB na elabora
ção do novo texto constitucional, caso 
o partido queira firmar sua imagem 
com um caráter transformador da 
realidade brasileira. 
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