
Conselho Federal da OAB decide 
apoiar a convocação imediata 

- . : •! Da Sucursal do Rio 
O Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), reunido 
ontem extraordinariamente, decidiu 
apoiar as gestões de seu presidente, 
Mário Sérgio Duarte Garcia, de 
convocação imediata de uma Assem-

[ bléia Nacional Constituinte. Depois 
de ouvir um relato- detalhado do 

( encontro, anteontem em Brasilia, de 
i Mário Sérgio' com o presidente eleito« 

Tancredo Neves, o Conselho decidiu 
designar uma comissão que apresen
tará sugestões de modificações legais 
que assegurem a eleição' de uma 
Assembléia Constituinte ampla e 
democrática. Esta semana, a comis
são apresentará uma proposta de 
emenda constitucional para a convo
cação da Constituinte. *"•• 

Há algumas divergências no Conse
lho Federal em relação à Constituin
te, mas que ainda não foram apro
fundadas. embora todos os conselhei
ros, que. representam os Estados e 

Territórios brasileiros, sejam a favor 
da convocação imediata, alguns pou
cos defenderam ontem que também a 
instalação desta Constitunte deve ser 
imediata. Mas a opinião da maioria é 
a de que deve havef entre a convoca
ção (que deve se dar logo após a 
posse de Tancredo) e a instalação da 
assembléia um período suficiente 
para que haja um amplo debate na 
sociedade em torno dos temas consti
tucionais. •; " •'. *'•• *••:.•••••.•""' 
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.Esta é a posição, por exemplo, de 
Mário Sérgio Duarte Garcia é do seu 
vice, Herman Baeta. Para ,eles, a 
Constituinte' deveria' ser. convocada 
imediatamente, sua eleição poderia 
ocorrer em novembro de 86 e • a 
instalação em março de 87. Entre a 
convocação e a eleição haveria tem
po para o debate e para uma 
"limpeza" na legislação autoritária. 
Alguns conselheiros preferiram que 
estes prazos fossem menores. 


