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Governo não vai aceitar 
a Constituiníe exclusiva 

BRASÍLIA 
AGÊNCIA ESTADO 

O ministro da Justiça, Fernando 
Lyra, afirmou ontem à noite em PorT 
to Alegre que é "totalmente irreal e 
destituída de qualquer fundamento" 
a tese de eleição de uma Constituinte 
exclusiva, como têm defendido a Or
dem dos Advogados do Brasil, a Con
ferência Nacional dos Bispos e ou
tras entidades representativas da so
ciedade civil. Ele disse que defender 
esta emenda ao projeto do governo 
de convocação da Constituinte "é 
não conhecer a realidade brasileira". 
O ministro rejeitou também as sube
mendas à emenda Sarney propondo 
a ampliação dos prazos de desincorr -
patibilização para ocupantes de car
gos no Executivo e separando a elei
ção da Constituinte da de governa
dores. Lyra assinalou, porém, que an
tes da Constituinte o governo propo
rá profundas alterações nas Leis de 
Imprensa e de Greve, a revogação 
das emergências, a devolução de 
prerrogativas ao Legislativo e a re
formulação do Judiciário. 

Ao condenar a emenda do depu
tado Pedro Collim (PFL-SC), o minis
tro da Justiça classificou de "irrealis
mo político absoluto" a proposta de 
realização de duas eleições no mes
mo semestre — em setembro para a 
constituinte e em novembro para go
vernadores. Lyra argumentou que a 
preocupação com o "abuso do poder 
oficial" está ligada ao regime autori
tário, por isso rejeita a tese de am
pliação dos prazos de desincompati-
bilização. 

O líder do PMDB na Câmara, Pi
menta da Veiga (MG), disse em Brasí-
iia que há resistência também no 
Congresso à emenda Collin. Muitos 
parlamentares argumentam, segun
do ele, que haveria maior interesse 
na eleição de governador. O próprio 
líder, no entanto, acredita que a 
grande atração será mesmo a Consti
tuinte e considera difícil um impasse 
capaz de impedir a votação da emen
da Sarney. Pimenta não dá impor
tância ao movimento liderado pelos 
deputados José Eudes (PSB-RJ), 
Márcio Santilli (PMDB-SP) e Domin
gos Leonelli (PMDB-BA) em defesa 
da "Constituinte autónoma", mas in
formou que está iniciando contatos 
com os líderes dos demais partidos 
visando à apresentação de um subs
titutivo de consenso à emenda do 

governo, com a possibilidade de vo
tação em destaque dos pontos mais 
polémicos. 

Depois de discutir com o relator 
da matéria, deputado Flávio Bier
rembach (PMDB-SP), as principais 
dificuldades para a aprovação da 
emenda, o líder peemedebista disse 
esperar que o substitutivo inclua o 
maior número possível de questões 
pacíficas. Bierrembach confirmou 
que seu substitutivo chegará ao ple
nário do Congresso entre os dias 21 e 
25. 

"O principal é a convocação de 
eleições em 15 de novembro de 86 
para a Assembleia Constituinte. O 
resto é acessório, que estamos exa
minando" — acentuou Pimenta da 
Veiga, adiantando que o PMDB não 

Dificuldades para 
anistia a militares 

O líder do PMDB, deputado Pi
menta da Veiga (MG), informou on
tem que "não foi nada boa" a acolhida 
de setores do Executivo interessados 
na subemenda do deputado Jorge Ue-
qued (PMDB-RS), que propõe con
cessão de anistia ampla, geral e irres
trita a todos os militares punidos, pre
vendo sua reintegração para todos os 
efeitos. "Na próxima semana teremos 
notícias a respeito" — disse o líder 
peemedebista, revelando que está 
conversando a respeito da matéria 
com autoridades civis e militares, pa
ra observar as repercussões da medi
da: "Estamos procurando contornar 
as dificuldades" — admitiu. 

Entre esses obstáculos, Pimenta 
da Veiga mencionou que há preocu
pação em não beneficiar os punidos 
por crimes não políticos — "peculato, 
por exemplo". Alegou ainda que a 
anistia proposta implicaria despesas 
"muito grandes" para o governo fe
derai. 

Este foi um dos principais temas 
do encontro de ontem entre Pimenta 
da Veiga e o relator da emenda Sar
ney na comissão mista do Congresso, 
d e p u t a d o FSávio B i e r r e m b a c h 
(PMDB-SP). Depois de repassar com 
os líderes as dificuldades na tramita
ção da matéria, Bierrembach expli
cou que ainda não marcou data para 
apresentar seu parecer, mas garantiu 
que será encaminhado este mês. 

pretende fechar questão contra ou a 
favor de qualquer ponto específico, à 
exceção da própria convocação. Ele 
estranhou as notícias de que a socie
dade defende a Constituinte exclusi
va. E confirmou que parlamentares 
do Norte e do Nordeste fazem restri
ções ao delegado constituinte — em 
número de 123, mínimo de um e má
ximo de 20 por Estado — indicados 
por partidos e eleitos pelo voto popu
lar. O líder do PMDB no Senado, 
Humberto Lucena (PB), por exem
plo, protesta que haveria "aumento 
indireto das representações dos 
grandes Estados do Centro—Sul em 
detrimento do Norte e Nordeste". 

Os parlamentares estão resistin
do também à sugestão do jurista Mi
guel Reale Júnior, de promover refe
rendo popular para confirmar ou não 
os constituintes como congressistas, 
após a votação da nova Carta. O lí
der do PMDB na Câmara explicou 
que considera "um risco" colocar em 
jogo o mandato parlamentar. 

Haveria, contudo, ambiente fa
vorável à tese de Ulysses Guimarães 
de criação de uma "grande comis
são" com a atribuição de legislar or
dinariamente, com representação 
proporcional, no período da elabora
ção da nova Constituição. Pimenta 
entende que esse órgão interpartidá-
rio evitaria que, na fase da Consti
tuinte, o Executivo legislasse por de-
cretos-leis. 

O senador Aloysio Chaves (PDS-
PA), integrante da comissão mista 
que examina a emenda Sarney, le
vou ontem ao presidente do PMDB, 
Ulysses Guimarães, outra opção pa
ra remediar a ausência do Legislati
vo durante a Constituinte: a utiliza
ção da lei delegada pelo presidente 
da República, que seria atribuída à 
comissão representativa da própria 
Assembleia Constituinte autónoma. 
O relator Flávio Bierrembach defen
de a mesma tese, esclarecendo que a 
comissão seria representativa dos 
Estados e guardaria proporcionali
dade entre as bancadas. Aloysio 
acrescentou que a lei delegada evita
ria o emprego dos decretos-leis pelo 
presidente da República e a comis
são representativa legislaria nos ca
sos que não permitem o emprego de 
leis delegadas. Embora cooperando 
na busca de soluções de consenso, 
Aloysio Chaves é contra a Consti
tuinte autónoma, que exigiria esses 
mecanismos. 
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