
REVISÃO CONSTITUCIONAL

A dificuldade da relatoria da Revisão em negociar com deputados
e lideranças traduz o resquício de uma herança autoritária,
ignora a importância dos parlamentares na representação da
vontade nacional e pode pôr em risco todo o processo
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uni pronunciamento às vésperas do plebiscito do ano passado,
quando se colocavam os modelos parlamentarista e presidencialista
como alternativas de solução para a encruzilhada histórica em que
vivíamos, chegamos a advertir que nenhum dos dois deveria ser
tornado como panacéia para todos os males. Mas fazíamos urna
clara opção pelo parlamentarismo como caminho para começarmos
a romper com a pesada herança autoritária que permeou todos os
nossos movimentos históricos e determinou muito do comportamen-
to de nosso povo nas grandes oportunidades de mudança.

De uma herança colonial e um império de classes ostensiva-
mente hierárquicas, entramos na Primeira República com um presi-

dencialismo piramidal, atrela-
do as oligarquias e ao
Loronelismo que seria clara-
mente absolutista sob Vargas

= até 45,e voltaria totalmente dis-
cricionário depois de(À0s20
anos de exceção a partir daí
consolidaram uma cultura de

. 'subserviência e paternalismo
que explica em parte a escolha
por um salvador da pátria nas
primeiras eleições presidenci-

.	 ais diretas depois de 30 anose a
• opção pelo presidencialismo no
•	 plebiscito.

Se definiu muito de
• nossa história e influiu nas gran-
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des mudanças de rumo da nacionalidade, essa herança
também contaminou os textos legais que nasceram desses
movimentos. Nossas constituições foram, na maioria,
escritas por alguns seres que se julgavam iluminados, em
gabinetes, sozinhos ou em pequenos grupos, e muitas vezes
violentadas por um ou uns poucos.

A primeira delas, elaborada depois da Independên-
cia, foi revogada por Dom Pedro no dia seguinte. Contra o
marechal Deodoro pesa a denúncia de ter feito a primeira
Constituição da República apenas com os proprietários
rurais, assim como o Parlamento eleito por industriais e
comerciantes fez a de 1934 e Francisco Campos, sozinho,
fez a do Estado Novo, em 37. A liberal de 46 teve os
primeiros espasmos de participação popular, mas a de 67
foi feita porjuristas reunidos pelos militares, e os ministros
do Exército, da Marinha e da Aeronáutica fizeram a de 69.

Pode-se dizer que a Constituição de 88 foi a primeira
que teve uma ampla participação popular, embora se duvi-
dasse da legitimidade do Congresso não eleito exclusiva-
mente para fazê-la. A explicação é a de estarmos num outro
cenário, num país muito diferenteem relação aos momentos
em que foram feitas as constituições passadas. Vivemos o
império da mídia eletrônica, da comunicação simultânea, e
conseguimos neste final de século uma repercussão quase
imediata da opinião de cada cidadão nas grandes questões
que enfrenta o País a cada dia.

Essa pressa, essa facilidade de comunicação e todo
um aparato posto à disposição do cidadão ainda não têm

garantido, entretanto, uma participação ativa no atual pro-
cesso de revisão constitucional. E a forma como as coisas
vêm sendo conduzidas mostra que a velha herança de
séculos ainda contamina alguns hábitos e comportamentos
de nossas lideranças políticas. O que, se não significa
retrocesso numa sociedade já bastante amadurecida politi-
camente, no curto prazo compromete uma revisão que se
afigurava como a grande oportunidade de se destravar
alguns nós na vida política, econômica e social do País.

No encontro que mantivemos recentemente com o
relator da Revisão, em companhia do presidente desta
Assembléia Legislativa, a fim de discutir problemas e
perspectivas com vistas ao processo revisional nos estados,
sentimos deforma muito clara que o processo está compro-
metido por uma linha de atuação que traduz esse resquício
de autoritarismo, que contamina muito de nossa história e de
nossos hábitos.

Sabemos que o relator está cheio de boas intenções,
é um homem bem-intencionado e patriota, mas terá grandes
dificuldades de fazer valer o seu patriotismo, de colocar na
Constituição o que pretende, se insistir na condução nos
moldes em que vem acontecendo. A resistência dos deputa-
dos em entrar na revisão e a tendência a rejeitar a maioria
de suas teses são um reflexo desse comportamento que
coloca a participação das lideranças e dos deputados em
segundo plano e pode comprometer seriamente os destinos
de todo o processo.

Minha experiência na relatoria da Constituição mi-
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neira indica que, se  relator continuar se atendo à enxurrada
de emendas e não ouvir os deputados, ele vai se perder no
redemoinho de pressões ambíguas e controversas e não vai
conseguir aprovar o que o seu idealismo e o seu patriotismo
pedem. Ele hoje tem um papel muito mais amplo do que o
de relatar emendas. Precisa de uma boa assessoria técnica
para sistematizar esses trabalhos e ficar livre para negociar
e filtrar o que os deputados estão pensando. Depende de
sensibilidade e jogo de cintura para mostrar que nem tudo
o que está proposto como emenda é passível de ser incluído
na Constituição. As emendas nem sempre representam o
todo e podem estar vinculadas a lobhies corporati vistas. Se
ele se ativer só a elas, terá um reflexo muito menor da
realidade do que teria se ouvisse os que representam o
clamor sincero das bases e acabará por fazer
uma Constituição detalhista.

Entendemos que não é ocaso de
se criarem comissões temáticas com
alternativa para resolver  impasse
colocado pelo isolamento do
relator. E da característica da
revisão a realização num prazo
curto, e um processo por co-
missões demanda mais tempo.
A revisão pode perfeitamente
ser feita por um relator que
tenha uma boa assessoria téc-
nica, que sistematize os anseios
populares e libere esse relator
para negociar com os colegas e a
comunidade, de forma a ter uma
percepção mais próxima da realidade e fazer confluir para
o consenso as diversas propostas colocadas pelo todo
social.

A obtenção do apoio dos colegas passa, entretanto,
pela negociação, pela certeza humilde de que eles represen-
tam amplos segmentos da sociedade e que, por isso, tradu-
zem o que pensa a maioria do povo. São a instância
mediadora dos conflitos entre os diversos segmentos, de
onde retiram o subsídio para o voto que, em última instân-
cia, vai definir as mudanças. Malgrado todas as acusações
feitas ao Congresso e a séria crise de identidade por que
passa o Parlamento brasileiro, esta representação política é
e continuará sendo um reflexo perfeito da sociedade, corte
vertical em todos os segmentos.

Fazemos aqui um rnea-culpa de nossas falhas inici-
ais, pelo mesmo tipo de comportamento, quando responde-
mos pela relatoria no processo constituinte para a elabora-
ção da últimaConstituição mineira. Assumindo como relator,
recém-saído da banca de advocacia, pretendíamos o que
seria a Constituição ideal dentro dos cânones do Direito:
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enxuta, rigidamente jurídica e norteadora, tratando de for-
ma sumária as peculiaridades regionais que constituíam as
grandes preocupações dos deputados. No decorrer do pro-
cesso, porém, em diálogo permanente com os colegas,
revimos nossos conceitos e constatamos que o reflexo da
realidade passa pelo exercício parlamentar. É ele que deter-
mina o equilíbrio de forças no jogo democrático. Vimos,
felizmente a tempo, que o processo de elaboração passava
pela discussão contínua com os colegas, se quiséssemos
levar para a Constituição as teses que o idealismo de
deputado recém-eleito queria transformarem lei. O tempo,
as negociações e  convívio com os múltiplos e complexos
universos que cada parlamentar representa nos fizeram ver

que a construção das leis é a arte do possível.
Nossa compreensão é a de que,

conduzida da forma que vimos em
Brasília, a Relatoria vai ter dificuIda-

les em levar até o final o processo
da revisão e pode contribuir para
o surgimento de mais um
centrão, um bloco único que
imporia suas vontades e es-
magaria todas as possibili-
dades de entendimento e de
abertura à convergência dos
contrários. O que produziria
unia revisão não consensual,
com mais possibilidades de

ser desrespeitada. E aí teremos
perdido uma grande oportuni-

dade de transformar a Constitui-
ção que está aí. Uma Constituição boa, que procura regular
o equilíbrio entre os poderes e garantir uma gama importan-
te de direitos aos cidadãos, nas áreas de segurança, educa-
ção e saúde. Mas temos alguns pontos, colocados deforma
extremamente benevolente pelos constituintes de 88, que
desestimulam a produção, complicam as relações entre as
classes e, em certo sentido, inviabilizam o Estado. Além de
que o texto é extremamente detalhista e prolixo, quando
deveria ser sucinto e norteador de diretrizes gerais.

Todavia, estamos convencidos de que os deputados
encontrarão uma saída para o impasse e farão a revisão de
que o País precisa. Mesmo porque é da tradição de nossos
parlamentos contribuir nos grandes momentos de impasse
da sociedade brasileira. Esse Parlamento, que se construiu,
a duras penas, em pouco mais de cem anos de vida republi-
cana e pouco mais de dez de vida pluripartidária, num
século permeado de longos períodos de ditadura, continua
sendo, apesar de tudo, o centro de referência das aspirações
populares e, em todas as crises, o espaço por excelência de
afirmação do sentimento nacional.

o	 "Nossa
compreensão

é a de que, conduzida da
forma que vimos em Brasília, a

Relatoria vai ter dificuldades
em levar até o final o processo da
revisão e pode contribuir para o

surgimento de mais um centrão, que
esmagaria as possibilidades de
convergência dos contrários"


