
Pimenta: Transição fortalece 
BRASÍLIA - 0 Líder do PMDB na Câ

mara, Pimenta da Veiga, afirmou ontem 
que "o que muitos apontam como uma ra-
;Zão para invalidar a Constituinte pode ser 
o ponto mais positivo da Constituição de 
! 2S7: o fato de que eia será fruto da transi-
fáo e não da.ruptura". 

Pimenta da Veiga fez uma declaração 
ao comentar a posição do Ministro Oscar 
Corrêa, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), contrária à convocação da Consti
tuinte, por entender que ela somente deve 
ocorrer quando há uma ruptura da ordem 
jurídica. 

O Líder do PMDB disse discordar do 
Ministro, apesar de admirá-lo, observan
do que uma Constituição elaborada em 
"tempo de paz, sem vencedores e sem 

. vencidos, poderá ter caráter mais perma
nente." 
... Também o Líder do PFL no Senado, 
.Carlos Chiarelli, discordou de Oscar Cor-

, rêa, afirmando que apesar de não ter ha
vido a'ruptura traumatizante de uma re
volução ou guerra, a mudança a que se 

impôs o País eom o final de um período 
exige uma revisão ampla do quadro insti
tucional e normativo. 

Entende Chiarelli que com a passagem 
"de um regime de força para um regime 
democratizante, do bipartidarismo apri-
sionante para o pluripartidarismo aberto, 
da imprensa amordaçada para a livre 
manifestação de opinião, e de um sistema 
centralista de governo para a restaura
ção federativa, não se pode ficar em 
emendas constitucionais isoladas ou em 
remendos". 

O Líder do PFL considerou importante 
a declaração de Oscar Corrêa, de que a 
Constituinte não garantirá ao povo "casa, 
comida e roupa lavada", destacando ser 
bom um alerta de alguém com a postura 
isenta do Ministro do Supremo "para evi
tar que alguns se possam enganar com es
sas fantasias e panaceias". 

O Senador acrescentou que ninguém po
de vender milagres ou ilusões e não é com 
esse tipo de enfoque que se está cami-, 
nhando para a Constituinte. Quanto ao 

Constituinte 
risco apontado pelo Ministro de que seja 
eleito quem prometer mais, Chiarelli dis
se que não se pode impedir, em qualquer 
eleição, que alguns candidatos tentem ob
ter apoio através do oferecimento de van-

ens aparentes. 
á o Relator da Comissão Mista que 

examina a emenda convocando a Consti
tuinte, Deputado Flávio Bierrenbach 
(PMDB-SP), lembrou que bastaria um 
motivo para ele apoiar a Constituinte: o 
de que esta é uma das principais bandei
ras do PMDB. 

Bierrenbach disse, também, que com a 
eleição dos candidatos da Aliança Demo
crática à Presidência e Vice-Presidência 
da República houve uma ruptura de um 
regime autoritário para a restauração do 
estado de direito democrático. 

Para o relator, o único meio eficaz de 
promoção da união entre o Estado e a Na
ção é uma nova Constituição, "que sendo 
o espelho da realidade nacional seja tam
bém um instrumento jurídico apto a limi
tar os poderes político e económico". 
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