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Comissão ve temas 
' âAO, 

para i;onstituintew J 
Um inventário dos prin

cipais temas que serão 
, apreciados pela comissão 

Provisór ia de Es tudos 
Constitucionais, instalada 
há um mês pelo presidente 
Sarney, será montado pelo 
grupo de Brasília, presidi
do pelo ex-senador Paulo 
Brossard, que para tal vai 
contactar os tribunais su
periores, os ministérios, as 
embaixadas, a UnB e as re
presentações de classe a 
nível nacional. 

A reformulação do Judi
ciário e as relações do Le
gislativo com o Executivo 
serão analisadas através 
de sugestões de juízes e ju
ristas dos vários tribunais 
sediados na capital federal, 
assim como a legislação so
bre Direito Internacional 
deverá receber sugestões 
de embaixadas de países 
amigos, em conversas in-, 
formais, com alguns em
baixadores. 

A decisão foi tomada on
tem durante a primeira 
r e u n i ã o da s e c c i o n a l 
Brasília da Comissão, rea
lizada com a presença de 
seis de seus oito membros, 
na Consultoria Geral da 
Repúbl ica . Segundo o 
procurador-geral da Repú
blica, Sepúlveda Pertence, 
membro do grupo, ficou de
cidido ainda transformar a 
Universidade de Brasília 
num grande fórum de de
bates sobre a Constituinte. 

O plano operacional nes-
* te sentido será definido até 

a próxima quartafeira, 
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quando a comissão volta a 
se reunir, pelo reitor da 
UnB, Cristóvão Buarque, 
também integrante do gru
po de Brasília. As reuniões 
desta seccional, que deve
rão ser realizadas sema
nalmente, não têm local 
preestabelecido. Segundo 
Pertence, como os setores 
contactados são vários, o 
grupo será móvel, podendo' 
se reunir num ministério, 
numa federação de classe 
ou numa universidade. 

O secretário executivo da 
Comissão Const i tuinte , 
Mauro Santayana, também 
da seccional Brasília, in
formou que tem recebido 
diariamente um grande nú
mero de cartas e sugestões, 
de vários setores da socie
dade, inclusive projetos 
completos de Constituição. 
Segundo ele, toda contri
buição é válida e deve ser 
enviada para a Fundação 
Getúlio Vargas, no Rio de 
Janeiro, onde serão proces
sadas pelo Serpro. 

O grupo de Brasília é 
composto pelo ex-senador 
Paulo Brossard, pelo asses
sor especial do presidente 
Sarney, Célio Borja, pelo 
jornalista Mauro Santaya
na, pelo procurador-geral 
da República, Sepúlveda 
Pertence, por Cláudio La-
combe, Joaquim Falcão, 
chefe de gabinete do Minis
tério da Justiça, Cristóvão 
Buarque, reitor da UnB, e 
José Francisco da Silva, 
presidente da Contag. Os 
dois últimos não participa
ram da reunião. 
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Bierrenbach 
quer solução 

negociada 
O relator da comissão 

mista que examina a con
vocação da Constituinte, 
deputado Flávio Bierren
bach (PMDB-SP), afirmou 
ontem que, embora conti
nue com a intenção de 
apresentar seu parecer no 
próximo dia 8, tem recebi
do indícios de que talvez se
ja necessário um adiamen
to, a fim de que haja mais 
tempo para uma solução 
negociada. Segundo ele, es
ses indícios partem da posi
ção do presidente da Câma
ra e do PMDB, deputado 
Ulysses Guimarães, "que 
de dois dias para cá está se 
empenhando a respeito da 
Constituinte". 

B ie r r enbach af i rmou 
também que ontem estava 
mais otimista do que no dia 
anterior quanto à possibili
dade de se chegar a um en
tendimento em torno da 
convocação da Constituin
te. Seu estado de espírito 
mudou, segundo disse, com 
a participação de Ulysses 
Guimarães no processo. 

O relator acrescentou 
que pretende esgotar todas 
as possibilidades de uma 
solução negociada para a 
convocação da Constituin
te. Se ela for obtida, impli
cará necessariamente na 
apresentação de um susbs-
titutlvo. 

Bierrenbach disse, ain
da, que é relator do Con
gresso e não do Governo ou 
do Conselho Político. A 


