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Constituinte respeitará direito de propriedade 
Ulysses diz que embora ela seja livre e soberana, terá que respeitar a vontade dos eleitores 

/ T " r* 

PDT vai propor 
diretas em 86 
Eleições diretas gerais em 

1986, inclusive para Presidente 
da República — esta será uma 
das três subemendas que o PDT 
vai apresentar em agosto à pro
posta de emenda constitucional 
que convoca a Assembleia Na
cional Constituinte, conforme 
revelou ontem o líder do partido 
na Câmara, deputado Nadyr 
Rosseti: 

— O PDT vai enfatizar a ques
tão das diretas, que é a tese que 
mais mobiliza a população e 
sem a qual o mandato do presi
dente José Sarney não terá legi
timidade. 
SENADORES 

A segunda subemenda do 
PDT vai excluir os 23 senadores 
eleitos em 1982 da Assembleia 
Nacional Costituinte, uma vez 
que "eles não foram eleitos com 
poderes originários para elabo
rar uma Constituição e, sim, 
com poderes para legislar ordi
nariamente". A outra proposta 
que o partido deverá apresentar 
será no sentido de que seja ga
rantido à Constituinte o direito 
de escolher aquele que instala
rá a Assembleia. 

Conforme consta da emenda 
do Governo, o presidente do Su
premo Tribunal Federal deverá 
instalar a Assembleia Costituin
te mas Rosseti argumenta que 
"em qualquer país do mundo a 
instalação de uma Constituinte 
é feita por um de seus membros 
normalmente utilizando-se o 
critério da idade". 

Rosseti entende, ainda, que é 
preciso esclarecer a população 
de que o ato convocatório do Go
verno, na realidade, convoca 
um Congresso Nacional para 
elaborar uma nova Constituição 
e não uma Assembleia Nacional 
Constituinte. "O Governo deve 
assumir que nâo está convocan
do uma Con stituinte e sim um 
Congresso com poderes consti
tuintes", frisou. 

PROVISÓRIO 
Ao mesmo tempo, atentou pa

ra o fato de que somente a um 
governo provisório deve caber a 
convocação de uma Costituinte. 
Como o Governo na verdade 
convocou um Congresso, Rosse
ti conclui que "o Governo admi
te ser um governo constituído e 
não provisório". 

A ênfase que o PDT pretende 
impor à tese do restabelecimen
to das eleições presidenciais di
retas em 86 foi justificada por 
Nadyr Rosseti como sendo ne
cessária para legitimar o cará-
ter de transitoriedade do Gover
no José Sarney e para garantir 
que a Assembleia Nacional 
Constituinte reflita QS .anseios 
da Nação. 

"Se não tivermos eleições pa
ra Presidente da República em 
86, o debate, durante a campa
nha, não será em torno dos pro
blemas nacionais, e sim dos 
problemas regionais", salien
tou Rosseti. 

Ulysses: nem os eleitores nem os partidos querem ferir 
ARQUIVO 

a propriedade 

! As garantias Individuais preocupam Aureliano Chaves 

Aureliano enumera compromissos 
Belo Horizonte — A Consti

tuinte deve estar atenta ao di
reito de propriedade, advertiu o 
ministro das Minas e Energia, 
Aureliano Chaves, ao ponderar 
ontem, em Belo Horizonte, que 
"temos que ficar atentos a uma 
série de capítulos importantes 
no que se refere à nova Consti
tuinte", e enumerou: 

— Primeiro, os direitos e ga
rantias individuais: isso .e fun-

Comissão saí na 
O ministro da Justiça, Fer

nando Lyra, esteve reunido on
tem pela manhã com o presi
dente José Sarney para tratar 
do decreto que cria a Comissão 
Constitucional e anunciou que 
até o início da próxima semana 
já devem estar definidos os no
mes que a comporão. O decreto, 
por sua vez, poderá ser assina
do até o dia 15 deste mês. 

Segundo o ministro, o presi
dente Sarney espera compatibi
lizar as três listas com nomes 
que hoje se encontram em seu 
poder: a primeira, herdada do 
ex-presidente Tancredo Neves, 
e da qual constam 33 nomes; a 
segunda, sugerida pelo jurista 
Afonso Arinos; e a terceira con
tendo indicações colhidas no 
/ARQUIVI 

damental, é o que, afinal de con
tas, assegura a estrutura do ci
dadão. Depois, o direito de pro
priedade tem que ser muito 
bem avaliado. A preservação 
nítida de nossa soberania, dos 
nossos recursos naturais. Mas, 
a Constituição não deve descer 
a detalhes. Ê preciso que ela se
ja muito clara, de poucos arti
gos, de maneira a assegurar a 
sua perenidade. 

próxima semana 
atual governo. 

RELAÇÃO FINAL 
A relação final, segundo o mi

nistro, terá entre 40 e 50 nomes 
e a demora na sua definição se 
deveu à espera do envio da 
mensagem presidencial ào Con
gresso. 

O ministro rebateu tamb.em 
as críticas do jurista Afonso 
Arinos, que afirmara em entre
vista à imprensa que os parla
mentares não estavam contri
buindo para a discussão da 
Constituinte. Segundo o Minis
tro, essa é "uma grande injusti
ça pois o debate da Constituinte 
surgiu no Parlamento e ali vem 
se processando há mais de 14 
anos". 

Lyra discutiu com Sarney a formação da comissão 

OAB promove ato pela Constituinte 
Salvador — A Ordem dos Ad

vogados do Brasil, liderando 
um conjunto de 100 entidades lo
cais, promoverá hoje, às 17h, no 
Campo Grande, um ato público 
em favor da Assembleia Nacio
nal Constituinte. A Iniciativa, 
segundo o presidente da Seccio
nal da OAB, Pedro Nilton de 

, Brito, tem o propósito de abrir o 
\ debate sobre a nova Constltui-
.ção que regerá o Pais, de forma 
)tíQrná-la a mais democrática 

ti 

possível. 
O ato público encerrará as co

memorações alusivas ao 2 de 
Julho, data da independência 
da Bahia, pois foi somente nes
se dia, em 1823 — dez meses de
pois da Independência do Brasil 
— que cessaram os comabates 
entre as tropas brasileiras e 
portuguesas no Estado. As festi
vidades terão início pela ma
nhã, com o tradicional desfile 
cívico, que sai do Largo da La

pinha até o Campo Grande, ten
do à frente os carros alegóricos 
do caboclo e da cabocla, símbo-
losos das lutas pela independên
cia. 

Para o ato público foram con
vidados dirigentes sindicais, re
presentantes de todos os parti
dos e o Cardeal Brandão Vilela, 
arcebispo dá Bahia e primaz do 
Brasil, que serão oradores da 
solenidade. 

A Constituinte será livre e so
berana, anunciou ontem o presi
dente da Câmara e do PMDB, 
Ulysses Guimarães, mas com a 
ressalva de que os constituintes 
devem respeitar o direito de 
propriedade. "O PMDB defen
de no seu programa o direito de 
propriedade, como os outros 
partidos", lembrou Ulysses. 

O presidente da Câmara en
tende que a Constituinte pode 
ser livre e soberana e ao mesmo 
tempo respeitar "os compro
missos de fidelidade à sua re
presentação. Não podeira, por 
exemplo, alterar o capítulo 
atual sobre a ordem económica 
e social, nem reduzir as garan
tias e direitos individuais". 

Ainda na concepção de Ulys
ses Guimarães, também não 
poderia ser alterada na Consti-
tuinção o consenso existente na 
sociedade sobre a harmonia e a 
independêcnia entre os três po
deres — o Executivo, o Legisla
tivo e o Judiciário. 

Se a Assembleia Constituinte 
tocar nesses pontos, segundo 
Ulysses, os constituintes esta
riam agindo sem expressar a 
representatividade com a qual 
foram eleitos através dos parti
dos. Assim, o eleitor que votar 
num candidato do PMDB à 
Constituinte, desejaria preser
var o direito à propriedade, co
mo ele está no programa do 
Partido. 
PODER ECONÓMICO 

Nas Constituições modernas 
— acrescentou Ulysses —, o ho
mem é o fim, e o Estado o meio. 
Mais do que o cidadão defender-
se do Estado, é preciso que o ci
d a d ã o e n t r e no E s t a d o , 
preservando-se, além dos direi
tos clássicos (liberdade de pen
samento, de ir e vir), outros dos 
seus direitos modernos, com o 
direito ao emprego, à saúde, ao 
bem-estar, e outros. 

O presidente da Câmara é de 
opinião que, assim como a 
Constituinte terá de preservar e 
aprimorar a Federação — "já 
que não se pode eliminar a geo
grafia" —, não poderá também 
deixar de exaltar o primado do 
geral sobre o particular, reco
nhecendo a necessidade de ha
ver um poder do Estado para 
controlar o poder económico. 
COMISSÃO ESPECIAL 

O deputado Ulysses Guima
rães lançou a debate a ideia de 
se formar uma grande comis
são especial de deputados e se
nadores que, durante os traba
lhos da Constituinte (que calcu
la em seis meses), receberia de
legação expressa para cuidar 
da legislação comum. 

Aceita tal hipótese, o traoaino 
de rotina do Congresso seria fei
to por essa comissão, à exceção 
daquelas proposições que, pela 
Constituição atual, não podem 
ser delegadas (aprovação de 
embaixadores pelo Senado, por 
exemplo). 

Entende Ulysses que essa 
ideia, se concretizada, não per
turbaria os trabalhos da Consti
tuinte e aceleraria o processo 
legislativo comum. A primeira 
pergunta que lança ao debate 
seria a seguinte: que tipo de le
gislação poderia ser delegada a 
uma comissão de deputados e 
senadores? 

Em relação à entrevista de 
Afonso Arinos sobre o desprepa
ro dos políticos para o debate 
constitucional Ulysses disse que 
é preciso entender que o País 
está ingressando num regime 
democrático e, entre os políti
cos, ocorre um processo normal 
de adaptação. De um modo ou 
de outro, porém, a verdade é 
que os partidos, segundo Ulys
ses, têm cumprido fielmente 

Comissão 
produziu 

com pro-

com o seu dever. A 
Interpartidária "já 
valiosa contribuição, 
posições que alcançarão resul
tados benéficos nas próximas 
eleições. 

Outro ponto que precisa ser 
reexaminado, antes das elei
ções de 1986, ainda segundo o 
presidente da Câmara, será o 
da representatividade autênti
ca do eleitorado. Citando o 
exemplo específico de São Pau
lo, cuja representação política é 
contida em número pela Consti
tuição, afirmou Ulysses: 

A representatividade é o 
princípio cardeal, fundamental, 
de todo sistema democrático. 
Não pode haver uma quebra do 
principio da representativida
de. Se a sua plena realização é 
inviável, que se a faça mesmo 
que em caráter nâo absoluto. 

Esse entendimento de Ulys
ses foi traduzido como um es
forço a ser feito para que sejam 
ampliadas as representações 
politicas dos grandes Estados, 
hoje desproporcionalmente re
presentados em confronto com 
os pequenos Estados. 
A RENDA 

Em relação ao anunciado pa
cote económico do Governo, 
Ulysses Guimarães disse o se
guinte: 

1 — O PMDB defende a tese 
de que os assalariados não de
vam sofrer maiores sacrifícios, 
como o que ora se presume em 
relação ao Imposto de Renda; 

2 — o presidente José Sarney 
tem sido sensível às pondera
ções que lhe têm sido levadas 
pelos seus companheiros dó 
PMDB, para que não permita o 
congelamento das tabelas do 
imposto de renda; 

3 — o presidente Sarney ainda 
não se decidiu sobre o assunto e 
continua ouvindo os seus minis
tros da área económica; 

4 — na hipótese de uma solu
ção pessimista para os assala
riados, haverá razões profun
das para tal desfecho, em rela
ção às auais a sociedade brasi
leira e o PMDB terão com 
preensão; 

5 — o PMDB, nas suas deci
sões, não pode se deixar levar 
somente pelos aspectos eleito
rais de popularidade, "mas é 
seu dever atender aos reclamos 
de interesse público do país". 
ELEITORES 

Com a preocupação de aca
bar com os eleitores fantasmas, 
Ulysses esteve ontem no Tribu
nal Superior Eleitoral, na cam-
panhia do deputado Francisco 
Pinto (PMDB-BA). Em conver
sa com o diretor-geral so TSE 
Geraldo Costa Manso, a "limpe
za eleitoral foi defendida por 
Ulysses e Chico Pinto. 

Deseja o PMDB o cancela
mento de todos os títulos eleito
rais existentes. Novos títulos se
riam emitidos por um novo alis
tamento eleitoral no País: cabe
ria à Justiça Eleitoral, com re
curso à computação eletrônlca, 
credenciar novamente cada 
eleitor. 

Sociedade opinará sobre cultura 
Belo Horizonte — A sociedade 

brasileira vai ser convocada a 
debater os aspectos culturais da 
nacionalidade, preparando-se 
para a Assembleia Nacional 
Constituinte, que vai valorizar a 
cultura e preservar os monu
mentos culturais, históricos e 
as raizes brasileiras, afirmou 
ontem em Belo Horizonte, o mi
nistro da Cultura, Aluísio Pi
menta. 

Ele explicou que essa convo
cação vai ser feita imediata
mente, já que o Ministério deci
diu pela criação de um movi
mento nacional chamado "Cul
tura e Constituinte", para atin
gir essa movimentação neces
sária à elaboração da nova 
Constituição brasileira. "Todo o 
povo brasileiro será chamado 
para que estudemos os aspectos 
culturais que falem da Consti
tuinte". 

Para o ministro da Cultura, 
qs descendências negra, euro

peia e indígena, que formam a 
miscigenação brasileira, deve
rão ser preservadas, "para que 
a Constituinte seja, realmente, 
o marco de retomada da nacio
nalidade brasileira e da presen
ça do povo nos destinos da Na
ção". 
O MINISTÉRIO 

Funcionar como um verda
deiro ponto de apoio, para pro
mover a integração nacional, 
nos aspectos culturais, é, segun
do o ministro Aluísio Pimenta, o 
objetivo principal do Ministério 
da Cultura, desde a sua criação 
por Tancredo Neves. 

Isto vem sendo feito pelas via
gens do professor Pimenta por 
todo País, procurando a unida
de cultural dentro da vasta e rP 
ca diversidade do Brasil. "Se
gundo vejo, há grande entusias
mo de todos, por um Brasil da 
amizade, integração e sem dis
tinção de raça, religião ou ideo
logia". 

Constitucionalista teme motim 
O constitucionalista Cláudio 

Pacheco, ex-dlretor do Banco 
do Brasil, advertiu ontem que, 
"instalada a Assembleia Nacio
nal Constituinte, logo ela terá o 
poder máximo e poderá tornar-
se Indomável, como já tem re
petidamente acontecido". Pa
checo lembrou que "no regime 
presidencialista, o presidente 
da República, é excessivamen
te referido como o chefe da Na
ção ou o supremo magistrado", 
situação que tenderá a desapa
recer com a instalação da as
sembleia que votará a próxima 
Constituição. 

Lembrando que "nem mesmo 
Pedro I, embora ainda dotado 
do poder absoluto da monar
quia, conseguiu controlar a As
sembleia Constituinte de 1823, a 
não ser pelo golpe baixo da dis
solução", Cláudio Pacheco fez 
outro alerta: "Estamos passan
do por uma fase de rotação par
tidária, em que as formações de 
maiorias no Congresso estão 
instáveis. Ultimamente, o Con
gresso Nacional, ao deliberar 

sobre a mais recente emenda 
constitucional, votou com tanta 
independência e insubordina
ção que até circularam queixas 
de que não atendeu ao comando 
das lideranças partidárias e go
vernamentais". 

PROBLEMAS 

A coexistência de dois fortes 
poderes, de acordo com o cons
titucionalista, pode trazer pro
blemas ao desempenho do atual 
Governo, "lastimáveis numa 
fase de grandes crises e de 
translação institucional como 
esta em que estamos ardua
mente velejando e que pode ser 
de demorada travessia". Pa
checo reconheceu que contra o 
seu argumento se levantará a 
opinião de que o atual Governo 
foi eleito por uma poderosa con
centração de forças eleitorais e 
políticas. "Mas é fácil de ver 
que essa concentração congre
ga elementos heterogéneos, que 
nem fácil, nem rapidamente, se 
fundirão ou sedimentarão", 
acrescentou. 

Jí 


