
OAB assume posição de crítica 
aberta ao Governo e à convocação 

BRASÍLIA — O 2.° Congresso Na-
c ional de Advogados Pró-
Constituinte, que se encerra hoje, te
ve ontem o seu dia mais caloroso 
desde a abertura, na terça-feira: fi
cou bem claro, ao fim dos debates 
entre cerca de 500 advogados de 17 
Estados, que a categoria assume 
agora uma clara posição crítica em 
relação ao Governo Sarney que não 
se resume mais a divergências 
quanto ao modo de convocação da 
próxima Constituinte. 

Um dos participantes, o Presiden
te da Ordem dos Advogados do Bra
sil, Herman Assis Baeta, afirmou 
que o atual Governo representa na 
verdade uma certa mudança em re
lação ao regime anterior, mas, ain
da que não se desejasse um avanço 
radical, também não se esperava 
que "após começar com competên
cia a dirigir um regime de transição 
em pouco tempo desse tão claros si
nais de recuo". 

Um dos graves sinais de retroces
so do Governo Sarney foi a reforma 
agrária, um dos temas prediletos de 
congressistas e convidados. Um dos 
convidados, o Bispo de Duque de Ca
xias, RJ, Dom Mauro Morelli, consi
derou o texto de reforma agrária 
aprovado pelo Governo "uma blas
fémia contra Deus". Dom Mauro 
mostrou que ele fica aquém do Esta
tuto da Terra do Presidente Castelo 
Branco. Outro Bispo convidado, 
Dom Cândido Padin, de Bauru, SP, 
sugeriu uma mobilização popular 
para esclarecer o eleitor de 1986 so
bre os candidatos que verdadeira
mente participaram dos avanços de
mocráticos. Dom Cândido foi ova
cionado pelo plenário. O único a 

aplaudir o plano de reforma agrária 
de Sarney foi um integrante dos go
vernos militares, o ex-Ministro da 
Agricultura de Geisel, Alisson Pauli-
nelli. 

O Secretário-Geral do Conselho da 
OAB, Artur Lavigne, disse que a 
OAB mais uma vez ocupa um espaço 
que os partidos não estão sabendo 
ocupar. A Ordem sairá para uma 
campanha de rua pedindo que se 
vincule o direito de propriedade ao 
seu uso, na próxima Constituição. 
"A luta continua", disse Baeta. 

• Em São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns 
lamentou que se rejeitasse a proposta de. 
um referendo para definir se a Constituinte 
será exclusiva ou não. E a Associação dos 
Advogados divulgou nota apoiando o agora 
prejudicado substitutivo Bierrenbach. 
• O Arcebispo Metropolitano de Juiz de 
Fora, MG, Dom Juvenal Roriz, e organiza
ções leigas ligadas à Cúria da cidade estão 
enviando ao Presidente Sarney documento 
afirmando que a Constituinte só terá ple
nas condições de trabalho se desvinculada 
do Congresso. 
• Num telex de duas linhas, 33 entidades 
de trabalhadores gaúchos manifestaram 
ontem de Porto Alegre que sua posição era 
de apoio ao referendo sobre a convocação 
da Constituinte, proposto pelo destinatá
rio, Deputado Flávio Bierrenbach (PMDB-
SP). As entidades defendem uma Consti
tuinte livre, soberana e exclusiva. 

• O PDS aplaudiu a aprovação do substitu
tivo: "Foi a melhor solução, embora não te
nha sido a ideal", afirmou o lider Prisco 
Viana, apesar dos protestos de alguns de
putados de seu partido, como Bonifácio de 
Andrade e Siqueira Campos. Prisco ressal
tou, no entanto, que o PDS não aprovará os 
destaques que, a seu ver, restringem o 
funcionamento da Assembleia: o primeiro 
estabelecendo prazo para funcionamento, 
e o outro condicionando as decisões da as
sembleia à aprovação de maioria absoluta. 

Y 

Bierrenbach passa a Giavarina o cargo de relator e as sugestões que recebeu 


