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Segunda-feira, 1/7/85 O GLOBO 

Magalhães: Conmtumte 
RECIFE — 0 Governador de Per

nambuco, Roberto Magalhães, con
corda com o jurista Afonso Arinos 
que o grande desafio da Constituinte 
será a definição das obrigações do 
Estado com a sociedade e que a tare
fa de reorganização económica e so
cial será polémica. Magalhães acha 
que a Constituinte é o caminho natu
ral para a modernização do Estado, 
mas não esconde sua preocupação 
com a ausência de um quadro parti
dário definido, que expresse com fi
delidade o pensamento das várias 
correntes de opinião. 

Segundo o Governador, o Brasil te
rá na Constituinte de 86 a grande 
oportunidade para afirmar-se politi
camente como Nação e para reali
zar o ideal republicano, "que ainda 
está por vir", na medida em que ela 
está sendo convocada em atendi
mento a uma aspiração unânime da 
Nação. 

A preocupação do Governador é 
que os constituintes representem 
com fidelidade as aspirações do po
vo brasileiro, todas elas, segundo 
ele, voltadas para a mudança. 

— O limite dessas mudanças é 
realmente o grande desafio — disse, 
acrescentando que uma Carta ex
cessivamente conservadora, ou ex
cessivamente revolucionária, está 
condenada ao fracasso. 

— Agora, se tivermos uma Carta 
reformista, que, a meu ver, é o que 
deseja a maioria do povo brasileiro, 
teremos oportunidade de fazer pre
valecer e consolidar definitivamente 
o regime democrático em nosso País 
— afirmou. 

Magalhães fez questão de elogiar 
a escolha do jurista Afonso Arinos 
para presidir a comissão que vai ela
borar um esboço para a futura Cons
tituição e a mensagem encaminhada 
ao Congresso pelo Presidente José 
Sarney, redigida pelo Assessor Célio 
Bona. 

O Governador defende 
a criação de um grande 
partido de centro para 
que a maioria possa ex
pressar sua vontade 

— Acho que o Presidente Sarney 
não poderia ter feito escolha melhor. 
Ambos são professores de Direito 
Constitucional, com larga experiên
cia parlamentar e, acima de tudo, li
berais na exata acepção do termo — 
observou. 

O Governador concordou também 
com Arinos que a ideia da Consti
tuinte é fundamental para que a 
transição se opere em paz. Ele prevê 
debates acalorados "em torno de 
questões como reforma agrária, en
sino pago, relações de trabalho, for
ma de governo e presença do Estado 
na economia, mas está otimista 
quanto à aprovação de uma Carta 
que represente fielmente a média do 
pensamento nacional. 

Magalhães considera possivel re
definir o quadro partidário antes das 

eleições de 86, embora alguns políti
cos achem que a Constituinte será 
extamente o marco zero dessa rede
finição. O Governador acha que se 
até 86 não for estruturado um gran
de partido liberal, de centro, reunin
do todas as forças com essa ideolo
gia hoje espalhadas por vários parti
dos, a maioria do povo brasileiro não 
terá canal para expressar fielmente 
a sua vontade. 

— E a ausência de um partido libe
ral é um risco num País como o Bra
sil, porque pode nos trazer muitos 
impasses — observou. 

Sobre o desconhecimento do gran
de público em relação ao que seja a 
Constituinte, Magalhães entende 
que essa deficiência será satisfato
riamente solucionada através de 
uma grande campanha de esclareci
mento. 

— A meu ver é esse o único cami
nho para nós definirmos com preci
são os limites da obrigação do Esta
do perante a sociedade: a escolha de 
constituintes que representem com 
fidelidade as aspirações do nosso po
vo. 
• Dois especialistas em Direito Constitu
cional, os juristas Celso Bastos e Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho, duvidam do cum
primento das medidas sociais que vierem a 
ser aprovadas pela Constituinte. Segundo 
eles, se a Constituinte fosse eleita hoje, 
seria aprovada uma nova ordem social 
mais justa, porém de difícil aplicação, por
que a estrutura do Pais é conservadora e 
elitista. 
• O Ministro das Minas e Energia, Aurelia-
no Chaves, acha importante que os futuros 
constituintes fixem para a nova Constitui
ção o direito às garantias Individuais, que 
considera fundamental para assegurar a li
berdade do cidadão. 
• Os 900 Promotores, Procuradores e 
Procuradores-Gerais dos Estados que par
ticiparam do 6? Congresso Nacional do Mi
nistério Público, em Sâo Paulo, divulgaram 
documento com 47 propostas para a Cons
tituinte. O documento defende basicamen
te maior autonomia financeira e indepen
dência do Ministério Público. 

deve modernizar o Estado 
Pimenta: Crítica de Arinos é precipitada 

BRASÍLIA - O Líder do PMDB na Câ
mara, Pimenta da Veiga, disse ontem que 
o jurista Afonso Arinos está se precipitan
do ao se queixar de que os partidos não es
tão colaborando nos debates dos temas 
sociais prioritários a serem tratados pela 
Constituinte. Pimenta admitiu que o Con
gresso está dividido quanto â conveniên
cia da criação de uma comissão de juris
tas para elaborar o anteprojeto da nova 
Constituição. E lembrou que o papel da 
comissão é o de sugerir propostas que po
derão ou não ser aceitas pela futura As
sembleia Nacional Constituinte. 

Na entrevista exclusiva publicada pelo 
GLOBO na edição de ontem, Arinos — 
Presidente da comissão que vai elaborar 
o anteprojeto — criticou o comportamen
to dos partidos com relação aos debates 
sobre a Constituinte, afirmando que os ci
vis estão fazendo, hoje, no Congresso o 
que os militares fizeram durante a dita
dura: misturando e confundindo tudo. Pi
menta classificou a afirmação de "preci
pitada e incorreta", lembrando que quem 
provocou toda a discussão sobre a Consti
tuinte e está lutando por isso há anos é o 
Congresso. 

— A crítica que Afonso Arinos faz ao 
Parlamento é muito severa e não me pa
rece correta. Ele está muito preocupado 
com o balizamento da Constituinte. Quem 
não está vivendo a rotina do Congresso, 
não sabe das dificuldades—reagiu. 

Segundo Arinos, os partidos, com repre
sentação do povo, deveriam se mostrar 
mais presentes no sentido de tentar fazer 
com que os temas sociais sejam tratados 
prioritariamente pela Constituinte. O 
Líder do PMDB argumenta que o Con
gresso que fará parte da futura Consti
tuinte ainda será eleito e que, por isso, 
não cabe aos políticos tentar influenciar 
sobre os temas prioritários a serem trata
dos na Constituinte. E explicou: 

— O que tem que ser feito é um grande 
debate nacional. Concordo com Afonso 
Arinos quando diz que os que vão escre
ver a Constituição são os escolhidos pelo 
povo, o Congresso. Mas esse Congresso 
ainda será eleito e, no momento, é preciso 
motivar o povo para o debate nacional, já 
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O Lider do PMDB lembra que a função da Comissão Constitucional é fazer sugestões 

que é ele que vai escolher seus represen
tantes. Os futuros constituintes. 

Afonso Arinos atribuiu a ausência do 
Congresso nos debates da Constituinte ao 
esfacelamento dos partidos, ao desapare
cimento das lideranças e à falta de orató
ria. Pimenta reagiu afirmando que o Con
gresso está passando por uma reacomo-
dação natural diante do impacto da pro
funda mudança em seu papel, que foi des
virtuado na velha República. 

— Ninguém mais do que os políticos 
têm discutido a Constituinte. O Congresso 
está saindo da inoperância que sofreu na 
velha República e está se reacomodando. 
As dificuldades, diante desse contexto, 
são naturais e estão sendo vencidas. Além 
do mais, a Assembleia foi convocada esta 
semana. Portanto, é natural que somente 

agora os partidos venham a participar 
mais aUvamente nisso. Afonso Arinos es
tá se precipitando. Como pode fazer uma 
crítica dessas agora? — indagou Pimen
ta. 

Desde o início dos debates para a convo
cação da Assembleia Nacional Consti
tuinte, a anunciada comissão de juristas 
para elaboração do anteprojeto da Consti
tuição tem sido duramente criticada na 
Câmara por parlamentares de vários par
tidos, especialmente os pequenos partidos 
e a ala esquerda do PMDB. Trata-se de 
uma briga de bastidores entre o Executi
vo e o Legislativo. Os políticos acham que 
o anteprojeto deve sair do Congresso, por 
ser o representante legítimo do povo, e jf 
não de uma comissão de "elite", formada [f 
por juristas. / 


