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da em 1986, a Constituinte deve ser 
convocada imediatamente, para da r 
início à revisão do "lixo autoritário 
composto pelas leis restritivas do pe
ríodo ditatorial", disse ontem o presi
dente da Ordem dos Advogados do Bra
sil. Mário Sérgio Duarte, depois de fa
zer a proposta ao presidente eleito em 
audiência da qual participou o presi
dente do PMDB, Ulysses Guimarães. 
Tancredo Neves ouviu a sugestão mas 
não fez comentário, embora revelando 
disposição favorável, informou o advo
gado aos jornalistas. 

Segundo o presidente da OAB, as 
primeiras leis que deveriam ser revis
tas são as de Segurança Nacional, de 
Imprensa, as sublegendas partidárias 
e as medidas de emergência, por ele 
classificadas de legislação opressora 
imposta ao País no período de gover
nos autoritários. Mário Sérgio Duarte 
frisou que não há impedimento jurídi
co para que a Assembléia Nacional 
Const i tu in te venha a ser convocada 
desde já, embora só venha a se reunir 
no próximo ano. 

O presidente da OAB disse que a 
entidade estará à disposição do novo 
governo para colaborar no sentido da 
r á p i d a democrat ização das institui
ções nacionais e informou que um tra
balho cuidadoso sobre os aspectos ju
rídicos e constitucionais da questão es
tá em fase final de elaboração, para 
depois ser en t r egue ao p r e s i d e n t e 
eleito. 

izaçao do processo 

:onte, o depu t ado 

Em caráter pessoal, o advogado 
Mário Sérgio Duarte disse ser contrá
rio à pretensão do presidente eleito de 
organizar uma comissão de juristas no
táveis que se encarregaria de fornecer 
as primeiras sugestões para as refor
mas constitucionais necessárias, antes 
do t r aba lho da Constituinte. Para o 
presidente da OAB, tal comissão pode
ria resultar na elitização do processo 
de reformas. t 

Em Belo Horizo 
Manoel Costa (PMDB-MG) anunciou 
que vai propor ao Congresso, já em 
março, uma minirreforma constitucio
nal "que retire da Constituição e das 
leis ordinárias todo o resquício do au
toritarismo e prepare terreno para a 
Constituinte em 86". Segundo o depu
tado, só com essas reformas é que o 
País poderá eleger uma Constituinte 
livre. "Com a legislação atual, corre
mos o risco de eleger uma Constituinte 
mais conservadora que o atual Con
gresso." 

Manoel Costa disse que vai esperar 
a passagem da primeira semana do go
verno Tancredo antes de apresentar 
seu projeto. Observou que, "seguindo-
se a tradição brasileira, o ideal seria 
que o Executivo tivesse a iniciativa de 
limpar a Constituição", e garantiu que 
se isso não for feito na primeira sema
na tomará a iniciativa de apressar as 
reformas. O deputado defendeu a ado 
ção do voto do analfabeto e a extinção 
das sublegendas, do distrito eleitoral 
da vinculação dos votos. 


