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Ministro do SJTF é contra, 
convocar Con îtiiuitSLJá1 

BRASÍLIA — O Ministro Oscar 
Corrêa tornou-se ontem o primeiro 
membro do Supremo Tribunal Fede
ral (STF) a manifestar opinião con
trária à convocação agora da As
sembleia Nacional Constituinte. Ele 
afirmou que não viu até o momento 
qualquer proposta minuciosa sobre 
o que a Constituinte visa mudar e 
sim propaganda, refrões, chavões e 
slogans como se um dia após a sua 
instalação ela garantisse casa, co
mida e roupa lavada para o povo. 

Oscar Corrêa fez estas afirmações 
em palestra no 3? Ciclo de Conferên
cias sobre a Assembleia Nacional 
Constituinte, promovida pela 
OAB/DF, sob o tema "A Assembleia 
Nacional Constituinte e o Poder Ju
diciário". Suas primeiras palavras 
foram pára esclarecer que não fala
va em nome do Supremo e que as 
opiniões eram exclusivamente pes
soais, "sem qualquer responsabili
dade, mesmo remota, do Tribunal". 

O Ministro disse estar preocupado 
com a convocação da Constituinte, 
que, segundo ele, "só se explica 
quando há ruptura da ordem jurídi
ca, impondo-se reestruturá-la em 
novos moldes". Ressalvando não se 

importar se suas convicções são ob
soletas, afirmou que a tradição não 
se rompe sem quebra do equilíbrio e 
da harmonia nem importa em recu
sa sistemática às mudanças que os 
tempos novos sempre impuseram à. 
ordem social e à ordem jurídica. 

Oscar Corrêa pregou a urgência 
em se desmitificar a ideia de Consti
tuinte, despindo-a do caráter de pa
naceia milagreira de todos os males 
da República, capaz de resolver to
dos os problemas, a fome, a miséria, 
a falta de teto, o analfabetismo, a in
flação, o desemprego. Disse ser ne
cessário isto para que no dia seguin
te não ocorram a ilusão, o desespero 
e a revolta incontroláveis. Concla
mou os que pregam mudança que di
gam o que, como e quando preten
dem mudar, a fim de que se possa 
julgar não só intenções e propósitos 
como as soluções. 

Na sua opinião, as eleições para a 
Constituinte serão marcadas pelo 
signo da demagogia e da ideologia e 
corre-se o risco de se eleger quem 
prometer mais. 

As críticas do Ministro se estende
ram por toda a sua conferência de 
mais de 30 páginas. 

Deputado diz que sua proposta de 
candidaturas avulsas ganha força 

BRASÍLIA — O Deputado João Gilberto 
(PMDB-RS) disse ontem que a sua ideia 
de candidatos avulsos disputarem a elei
ção para a Constituinte juntamente com 
os candidatos a Deputado e a Senador es
tá crescendo dentro do Congresso. Ele 
acrescentou que o relator da Emenda do 
Govrno convocando a Constituinte, Depu
tado Flávio Bierrenbach (PMDB-SP), es
tá propenso a acolher a ideia. 

João Gilberto discorda de Bierrenbach 
apenas quanto ao número de vagas para 
os delegados constitucionais avulsos. En
quanto o relator acha que a representa
ção estadual poderia chegar até a 60 dele
gados, Gilberto entende que o número 
máximo por Estado não deve passar de 
20. 

O relator da Emenda da Constituinte na 
Comissão Mista passou o fim de semana 
em São Paulo. Ele recebeu de professores 
da PUC uma sugestão, que pretende colo
car em debate: a de submeter a plebiscito 
qualquer matéria que tenha sido rejeita
da por um quinto dos constituintes. 

A Comissão Mista tem prazo até às 19 
horas de sexta-feira para o recebimento 
de subemendas à proposta do Governo. 
Prevê-se que poucas serão apresentadas, 
tendo em vista a dificuldade que os parla
mentares interessados estão encontrando 
para reunir número mínimo de assinatu
ras em face da ausência de seus colegas, 
que já participam da campanha eleitoral 
nas capitais. 
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