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fòse anteprojeto déTonstituiçâa éimffiser levaúõH semi 
Gutemberg B. 
de Macedo (*) 

Existe 
uma certa 
tabula ára
be, conheci-
da como 
"Barmecl-
de's Feast", 
a qual des
creve a his
tória de um certo 
príncipe que decidiu 
divertir-se, no seu suntuoso 
e rico palácio, convidando 
um mendigo para partici
par de um imaginário ban
quete. Ao chegar ao palá
cio, o mendigo foi direta-
mente conduzido a uma lu
xuosa e ricamente decora
da sala de jantar, na qual 
estavam dispostos sobre 
uma grande mesa os mais 
tinos e mais bem prepara
dos pratos fictícios da, cozi
nha árabe. O príncipe, que
rendo impressionar seu fa
minto convidado, pegou-lhe 
pelo braço, levou-o até a 
mesa e começou a descre
ver, em grande estilo de 
anfitrião educado, o con
teúdo imaginário de cada 
prato. O mendigo, perce
bendo rapidamente que es
tava sendo iludido, come
çou a simular que comia e 
bebia dos pratos e copos 
vazios. Fingindo-se bêba
do, o pobre indigente 
levantou-se e, cambalean
do, aproximou-se do seu 
ilustre anfitrião e desferiu-
lhe um soco na face. 

Parece-me que se tem 
tornado moda e "modus 
operandi" ao longo de nos
sa história republicana, 
por parte dos nossos gover
nantes, em todas as esferas 
e sem distinção, fazer pro
messas idealísticas, pro
clamar novas filosofias e 

políticas governamentais, 
as quais são, em sua essên
cia, festivais de palavras 
ou, como dizia o grande pa
dre António Vieira, balas 
sem pólvora; disparam, fa
zem barulho, mas não fe
rem nem matais ninguém. 

O atual anteprojeto da 
nova Constituição, prepara
do ao longo de doze meses 
de trabalho (subsidiado pe
lo já aviltado contribuinte) 
por cinquenta notáveis — 
entre empresários, juris
tas, sociólogos, jornalistas 
e professores—, émais um 
destes "festivais de pala
vras" em que, em seus 460 
artigos, se confundem 
princípios constitucionais 
(Lei Fundamental) com 
normas e procedimentos 
administrativos, políticas e 
planos de governo, além de 
se utilizar de uma lingua
gem demagógica, sóciaíi, 

zante/'igualitária, casuísti
ca, dispersiva, repetitiva e, 
mais triste ainda, divorcia
da do Brasil verdadeiro. 
Feita para não ser cumpri
da ou levada a sério. Mais 
uma vez, como no passado, 
esta será mais uma Consti
tuição da nossa curta histó
ria democrática. 

No anteprojeto da Consti
tuição trata-se de tudo, 
tornando-se seu texto, na 
palavra do presidente da 
comissão, "um conglome
rado minucioso e desarmo-
nico de preceitos, exceden
tes uns, descabidos, senão 
caricatos, outros". 

A título de exemplo, lem
bro alguns destes tópicos: 
"Os cemitérios terão cará-
ter secular e serão admi
nistrados pela autoridade 
m unicipal"; ' 'serão gr a tul-
tos todos os atos e registros 
necessários ao exercício da 
cidadania"; "as patentes 
de interesse nacional serão 
objeto de consideração 
prioritária para o desenvol
vimento científico e tecno
lógico do País"; "todos 
têm direito de construir 
família, reconhecidas as 
suas garantias como comu
nidade na vida social"; 
"será ministrada ao preso 
educação para reabilitá-lo 
ao convívio social"; "serão 
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gratuitos todos os atos e re
gistros civis". Afora isso, 
trata-se do direito à mora
dia; a duração do trabalho 
semanal; o combate à mi
séria; e os fatores de mar
ginalização social do ho
mem; aflrma-se que o por
tuguês é a língua nacional 
no Brasil e todos têm direi
to de acesso às referências 
e informações a seu respei
to; ainda, aposentadoria do 
funcionário público; o rápi
do andamento dos proces
sos nas repartições públi
cas e administração direta 
e indireta; defesa do consu
midor; garantia de preços 
justos; salário e forma de 
reajustes salariais dos ma
gistrados, etc. 

Com muita acuidade, ob
servara Lassale, uma coisa 
é a Constituição escrita e 
outra a Constituição real, 
representada esta pelos fa
tores do poder que regem 
um país, acrescentando 
que, "onde a Constituição 
escrita não corresponder à 
real, irrompe inevitavel
mente um conflito que é 
impossível evitar e no 
qual, mais dia menos dia, a 
Constituição escrita su
cumbirá necessariamente, 
perante a Constituição real 
e as verdadeiras forças do 
país". 

No atual anteprojeto 
constitucional, parece-me 
que seus ilustres partici
pantes esqueceram que 
se a Constituição houvesse 
de conter uma particulari
zação exata de todas as ati-
vidades, como se esta fosse 
um manual de organização 
sob a tutela direta ou indi
reta dos poderes consti
tuídos e de meios através 
dos quais estas mesmas 
prerrogativas de poder se
riam executadas, cairia na 
prolixidade e verborragia 
de um código legislativo 
que, em face das rápidas 
mudanças dos dias atuais, 
levaria á sua caducidade a 
curto prazo. A importância 
e a natureza da Constitui
ção requerem que esta seja 
objetiva, clara, despida de 
preconceitos grupais ou 
pessoais. 

Se as instituições e os 
agrupamentos sociais nas 
repúblicas democráticas 
ocidentais nascem, cres
cem e se robustecem sob o 
império da lei, e esta, ape
sar de elaborada pelo po
der público, é, acima de tu
do, o produto da consciên
cia coletiva nacional, então 
deverá retletir fielmente as 
convicções, crenças, costu
mes, usos, ideais e a mis
são maior da sociedade ci

vil como um todo, num 
país em que muitas vezes 
a lei não exprime o consen
so da maioria e as mino
rias e, não raro, os menos 
respeitáveis são aqueles 
que nos querem fazer crer 
que existem leis para se
rem obedecidas pela gran
de maioria, esta, em geral, 
indefesa e ignorante. 

Este é, certamente, o en
sinamento ministrado por 
Edmond Picard quando 
diz: "O povo deve ser go
vernado não para servir de 
corpo de experimentação 
às elucubrações pessoais 
dos legisladores, mas para 
realizar o ideal que ele se
grega. O legislador deve 
ser um registrador hábil 
das necessidades popula
res, um confessor da alma 
geral, dizendo melhor e 
com mais clareza o que es
ta balbucia confusamen
te". 

A hora presente é gra ve e 
oferece ao povo brasileiro,, 
em especial às classes 
mais esclarecidas, uma 
oportunidade sem prece
dentes na sua história 
política e na qual não pode
mos simplesmente assumir 
uma posição passiva, cer
tamente a mais cómoda. O 
momento politico nacional 
exige que cada brasileiro, 

independentemente de sua 
classe social, nível educa
cional ou grau de profissio
nalização, estude, reflita e 
discuta com seriedade o no
vo anteprojeto da Consti
tuição, a fim de que não ve
nhamos a culpar os outros 
pelas nossas decepções 
politicas futuras. 

Nos países verdadeira
mente democráticos, dizia-
nos o grande jurista Ruy 
Barbosa, o eixo é a justiça 
(como espelhada na Consti
tuição), eixo não abstrato, 
não supositício, não mera
mente moral, mas de uma 
realidade profunda, e tão 
seriamente implantado no 
mecanismo do regime, tão 
praticamente embebido 
através de todas as suas 
peças, que, falseando ele 
ao seu mister, todo o siste
ma cairá em paralisia, de
sordem e subversão. Os po
deres constitucionais en
trarão em conflitos insolú
veis, as franquias constitu
cionais rulrão por terra e 
da organização constitucio
nal, do seu carãter, das 
suas funções, das suas ga
rantias restarão apenas 
destroços. 

(*) Dirotor g»rol da Gut«m-
b»rg Consultor** S/C Ltda., 
do Soo Paulo. 


