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Comité acelera mobilização para atopró-Çonstituiníe. 
Reportagem Local 

No próximo dia 
30, às 19 horas, um 
ato público no pátio 
interno da Facul
dade de Direito do 
Largo de São Fran
cisco vai acender 
uma pira que só 

y v f ^ s e r á a p a g a d a 
ifiM quando o País tiver 

uma nova Consti
tuição. É o que 
promete o presi
dente da seçâo pau

lista da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Márcio Thomaz Bastos, 49, 
para a primeira manifestação pela 
convocação de uma Assembleia Na
cional Constituinte em São Paulo. "O 
depósito de óleo da pira que escolhe

mos é bem grande, o que significa 
que não temos pressa. Queremos que 
a convocação seja imediata, mas que 
a sociedade tenha todo o tempo 
necessário para discutir qual Consti
tuição lhe serve." 

A partir desta semana, mil carta
zes convidando para o ato estarão 
sendo distribuídos pela cidade. Num 
fundo cor-de-abóbora aparecem os 
dizeres "Assembleia Nacional Cons
tituinte — quando, como, por quem". 
"São as perguntas que a Nação 
precisa ver respondidas agora que o 
presidente está eleito", afirmou Bas
tos. A organização do ato público está 
a cargo da OAB-SP, da Associação 
dos Advogados e do Instituto dos 
Advogados de São Paulo, com apoio 
do Centro Académico 11 de Agosto, 
da Faculdade de Direito da USP. 

Também nesta semana o comité 
formado por essas entidades vai se 
desdobrar em reuniões com os sindi
calistas (ainda hoje), com outras 
entidades da sociedade civil (na 
quarta-feira) e com os deputados 
convidados para o ato, em data a ser 
acertada. Também deve ser fechada 
a lista de oradores. "O interesse em 
participar já é tão grande que eu 
posso adiantar uma coisa: ninguém 
conseguirá falar mais que cinco 
minutos", afirmou Bastos. 

Para o presidente da OAB paulista, 
o ato do dia 30 é "apenas mais um 
passo numa velha luta pela Consti
tuinte". Ele lembra que em 83, 
quando o País ainda sonhava em ter 
um presidente civil, a OAB realizou 
um congresso nacional de advogados 
pela Constituinte. No ano passado, 

em São Paulo, a entidade promoveu 
um ciclo de estudos sobre o assunto. 
E na noite do dia 30, quando a pira 
for acesa, suas propostas serão 
mostradas. Para a OAB, a Consti
tuinte deve ter "candidatos avulsos, 
voto de analfabetos e ser independen
te do Congresso eleito". 

Entre os convidados para o ato, 
Márcio Thomaz Bastos espera ver o 
jurista Miguel Seabra Fagundes, 
ministro da Justiça no governo Café 
filho. "Ele é um dos homens que 
mais entendem de Constituição no 
Brasil, e sua presença seria impor
tante", garante o advogado. Entre os 
partidos políticos, PT e PMDB já 
estão se mobilizando para garantir o 
comparecimento, mas ainda não fo
ram escolhidos os oradores oficiais. 

Movimento criará assembleias municipais 
Reportagem Local 

Assembleias municipais pró-Cons-
tituintes serão instaladas, a partir de 
16 de março, um dia após a posse de 
Tancredo Neves, em todas as cidades 
brasileiras. Campanha neste sentido 
será realizada pelo Movimento pró-
Constituinte do Rio de Janeiro e por 
sua coordenação paulista — ainda em 
fase de organização. Os detalhes 
devem ser definidos nas reuniões do 
próximo dia 26, em Duque de Caxias 
(RJ), por ocasião do ato público de 
lançamento da campanha pela Cons
tituinte, e do 28, às 20 horas, na 
Câmara Municpal de São Paulo. 

A ideia básica discutida entre os 
dois movimentos (do Rio e de São, 

Paulo) e o bispo de Bauru, São Paulo, 
d. Cândido Padin, 70, que está 
coordenando provisoriamente a arti
culação paulista, é a de que sejam 
instaladas "assembleias legislati
vas", mesmo oficiosamente, em to
dos os municípios brasileiros. O papel 
desses organismos, criados pelas 
entidades representativas da socie
dade civil, será o de discutir, desde 
agora, todos os aspectos ligados à 
nova Constituição, começando pelos 
chamados pré-requisitos (remoção 
de leis que dificultam a plena rede-
mocra tização nacional). 

"O debate sobre a Constituinte — 
diz Padin — precisa descer o 
máximo possível às bases e o próprio 

No Rio, todos os partidos 
participam da campanha 

Da Sucursal do Rio 

Todos os partidos políticos estão 
participando da preparação do ato 
público de lançamento do Movimento 
Nacional Pró-Constituinte, marcado 
para o dia 26 em Duque de Caxias 
(RJ), inclusive a prefeitura local, 
que está nas mãos do PDS. Mas o 
principal trabalho de convocação 
está sendo feito pela diocese e pelas 
paróquias. O Bispo de Duque de 
Caxias, d. Mauro Morelli, um dos 
fundadores do movimento, percorreu 
nos últimos 15 dias todas as igrejas e 
comunidades de base, discutindo a 
importância e o papel da Constituin
te, e acredita que pelo menos 20 mil 
pessoas esíaráo na Praça do Pacifi
cador no dia do comício. 

Lula, Brizola e Ulysses 

Já garantiram a presença o gover
nador Leonel Brizola e o presidente 
do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. O 
presidente do PMDB, deputado Ulys-
ses Guimarães, será convidado hoje 
em Brasília pelo próprio d. Mauro 
Morelli, que ainda terá um encontro 
com o senador Marco Maciel, da 
Frente Liberal. São esperados ainda 
para a manifestação representantes 
de todos os partidos legais e clandes
tinos, das associações de moradores, 
dos sindicatos, da CUT, da Conclat, 
da OAB e da ABI. D. Mauro Morelli e 
Jó Rezende, presidente da Federação 
das Associações de Moradores do 
Estado do Rio de Janeiro (Famerj) 
serão dois dos principais oradores. 

A diocese de Caxias e a Famerj, 
que congrega mais de 600 associações 
de moradores, são as principais 
responsáveis pela realização do ato, 
que conta ainda com uma grande 
ajuda da OAB-RJ. Apenas nesta 
semana os partidos políticos e outras 
entidades começaram a se engajar 
mais ativamente. Na sexta-feira à 
noite, foi realizada uma reunião 
preparatória com a presença de 
representantes de 30 entidades. Desta 
reunião saiu uma comissão respon
sável pela mobilização, que produzi
rá cartazes e panfletos. 

O núcleo que coordena o movimen
to ainda não adotou qualquer "slo-
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D. Mauro espera 20 mil pessoas 

gan", mas é provável que prevaleça 
a ideia de "Constituição com partici
pação". 

Jornal 

A Famerj distribuiu na última sema
na 50 mil exemplares de uma edição 
extra do seu jornal, com a reprodu
ção do manifesto de lançamento do 
movimento e uma convocação para o 
ato público em Caxias. Na diocese, D. 
Mauro e seus párocos já tiveram 
encontros com centenas de comuni
dades de base, grupos de famílias e 
grupos de operários. Neste fim-de-
semana.foi realizado um encontro de 
jovens, cujos temas principais foram 
Constituinte e o ato público de sábado 
que vem. 

A diocese distribuirá, durante a 
manifestação, as letras de diversas 
músicas a serem cantadas, entre as 
quais composições de Geraldo Van-
dré e Milton Nascimento. 

A Prefeitura de Caxias montará o 
palanque e fornecerá o sistema de 
iluminação. O Município de Duque de 
Caxias é considerado área de segu
rança nacional e seu prefeito é o 
deputado Hyldekel de Freitas, do 
PDS. O sistema de som será levado 
do Rio, cedido pelo PDT ou pelo 
governo do Estado. 

povo deve autoconvocá-la, não espe
rando que o governo a faça. Somente 
assim, teremos condições — pela 
primeira vez na história do Brasil — 
de influir decisivamente na discussão 
dos pré-requisitos da nova Carta, na 
definição dos constituintes e na 
elaboração e estrutura do teto consti
tucional". 

Cartilhas 

Para popularizar o debate sobre a 
Constituinte, os movimentos carioca 
e paulista publicarão cartilhas, áudi-
o-visuais e organizarão debates em 
associações amigos de bairros e 
Comunidades Eclesiais de Base. A 
r.limeira cartilha será publicada no 

Rio de Janeiro sobre a história das 
Constituições brasileiras e seu cará-
ter autoritário. "Todas as manifesta
ções de criatividade nesta campanha 
aéreo bem recebidas", diz Padin. 

Outro esforço conjunto será em 
favor do debate económico em função 
da Constituinte. Os movimentos do 
Rio e São Paulo pretendem levar esta 
discussão aos sindicatos e organiza
ções dos trabalhadores. E vão pro
por, por exemplo, que a nova Consti
tuição inclua um artigo garantindo 
que a população será sempre consul
tada, em plebiscitos, sobre decisões 
fundamentais da política económica 
brasileira, como é o caso das deci
sões ligadas à dívida externa. 

Ulysses e Tancredo já 
planejaram a transição 
HERMANO ALVES 

Repórter do Sucursal de Brasília 

Se depender do presidente eleito 
Tancredo Neves e do PMDB chefiado 
por Ulysses Guimarães, a ordenação 
jurídica do País para a democracia 
se fará por etapas, culminando com a 
eleição de uma Assembleia Nacional 
Constituinte, com poderes ilimitados, 
no dia 15 de novembro de 1986. A 
primeira providência será a de trans
formasse Tancredo Neves num chefe 
de governo despido de poderes ex
cepcionais e responsável perante o 
atual Congresso. 

Para isso, no entanto, na opinião de 
figuras exponenciais do PMDB, como 
o líder Freitas Nobre, o senador 
Pedro Simon, o ex<onsultor geral da 
República, Waidyr Pires, o senador 
Affonso Camargo, o comandante Re
nato Archer etc, há uma série de 
passos essenciais, como a eleição dos 
presidentes da Câmara e do Senado, 
dos líderes do partido e da maioria 
em ambas as casas, da consolidação 
do acordo da Aliança Democrática e 
da negociação com forças oposicio
nistas bem definidas — ou seja, o que 
resta.do PDS e os deputados doPTe 
do PTB. 

Waidyr Pires, por exemplo, consi
dera que "precipitar-se a convocação 
de uma Assembleia Constituinte se
ria um erro de proporções históri
cas". Em tais circunstâncias, julga 
ele, apressar a Constituinte, para 
atender a preconceitos e interesses 
do governador Leonel Brizola ou do 
dirigente metalúrgico Luís Ignácio 
Lula da Silva, apenas garantirá a, 
prevalência das forças conservado
ras e de grupos reacionários. Reco
mendam — ele e os outros — alguns 
exemplos didáticos, tais como a 
publicação dos famosos decretos se
cretos e o ataque imediato à Lei de 
Segurança, à Lei de Imprensa e a 
numerosos outros instrumentos jurí
dicos de caráter discricionário. 

Em seguida, com plena liberdade 
de opinião e com os órgãos de 
comunicação social contribuindo de 
modo decisivo para isso, desencade-
ar-se-ia o grande debate nacional 
sobre a Constituição. Esse debate, 
mobilizando os partidos políticos, os 
sindicatos, as associações cívicas, a 
imprensa, o rádio, a televisão e todos 
os interessados, permitiria formar-se 
uma comissão de alto nível para 

elaborar um anteprojeto, se fosse o 
caso. De qualquer maneira, o atual 
Congresso mergulharia, inevitavel
mente, no debate, e a opinião pública 
teria uma influência decisiva, muito 
superior à que teve na elaboração da 
Carta de 1946. 

Trata-se de preparar uma Consti
tuição no fim de um milénio e na 
esperança de que dure, pelo menos, 
um século. Trata-se, também, de 
não perdermos a Terceira Revolu

ção Industrial" (Renato Archer) e de 
preparar-se uma Constituição infor
mada do fato de ser o Brasil uma 
nação urbana, com uma concentra
ção superior a 70% nas cidades, e 
cem uma maioria de jovens em sua 
população, que será de 200 milhões 
na passagem do século. Para isso, 
enfatizam esses dirigentes do PMDB, 
não fundamentais os pactos sugeridos 
no decorrer das campanhas de Ulys
ses Guimarães e Tancredo Neves, o 
pacto social, o pacto federativo, o 
pacto civil. 

Tancredo Neves, segundo eles, 
tende a exercer a autoridade com 
vigor mas, para que possa fazê-lo de 
maneira legítima, quer começar por 
reduzir a sua autoridade pessoal à luz 
dos instrumentos jurídicos em vigor. 
Despojando-se dos privilégios autori
tários e discricionários, Tancredo 
não só vai contribuir para que 
refloresça o Poder Legislativo, como 
para que o Poder Judiciário alargue 
a sua competência. Em suma, se
gundo Pedro Simon, trata-se de 
instalar no País, de maneira metódi
ca e através da participação popou-
lar nas discussões, um regime demo
crático e uma sociedade aberta. A 
convocatória da Constituinte, feita 
pelo Congresso Nacional, por sua 
proporia iniciativa (fórmula que se 
considera a mais apropriada de 
todas), como parte de um processo 
que incluiria, desde logo, as eleições 
nas capitais, contribuiria para que a 
próxima Constituição fosse mais du
radoura no plano político e profunda 
na questão social. 

Um dos aspectos relevantes seria a 
solução definitiva da grande dicoto
mia republicana, que garantiu, a 
partir de 1891, a intromissão constan
te dos militares na vida politica e o 
exercício da tutela das solitárias 
"instituições nacionais permanen
tes", as Forças Armadas, sobre os 
Poderes do Estado. Assim, quase um 
século depois da sua proclamação, a 
República seria, finalmente, civil. 

São Paulo, 30 de janeiro de 1985 -19 horas 
FACULDADE DE DIREITO DO LARGO SÃO-FRANCISCO 
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Mil cartazes como este estão sendo distribuídos pela Capital convocando ao ato 

Dissidentes não deixarão 
o PT, garante José Eudes 

MARCELO BERABA 
Repórter do Sucursal do Rio 

O deputado federal José Eudes, 37 
anos, do PT do Rio, punido pelo 
partido junto com os deputados 
paulistas Bete Mendes e Aírton 
Soares por terem comparecido ao 
Colégio Eleitoral e votado em Tan
credo Neves para Presidente da 
República, informou ontem que ne
nhum dos três parlamentares pedirá 
o desligamento do partido, como quer 
a Executiva Nacional, e anunciou a 
formação de uma "dissidência de
mocrática" dentro do PT. 

"A direção do partido quer que a 
gente peça o desligamento para que 
possa, na Justiça, conseguir a nossa 
expulsão. Está tudo preparado para 
isto. Esta direção não merece a nossa 
confiança e nenhum de nós pedirá o 
desligamento". José Eudese expli
cou que só não foram expulsos de fato 
porque a legislação não permite, e 
considerou a decisão da direção 
"sectária, estreita e intolerável". Na 
sua opinião, o partido não sabe 
conviver com divergências políticas 
normais. 

Segundo o parlamentar fluminense, 
os três deputados continuarão dentro 
do PT formando a dissidência e 
aguardando as mudanças que deve
rão ocorrer na legislação partidária. 
Não existe ainda qualquer definição 
de sua parte para deixar o PT, mas 
ele pretende exercer os dois anos que 
ainda tem de mandato de forma 
independente, procurando reforçar a 

chamada "Frente Progressista", que 
começa a se formar no Congresso 
Nacional e que já conta com a 
participação de vários deputados da 
esquerda independente do PMDB e 
doPDT. 

José Eudes informou que ainda não 
foi procurado pelo sociólogo Francis
co Weffort, designado pela Comisão 
Política do Diretório Nacional para 
conversar com os parlamentares 
punidos, mas se isto acontecer ele 
não o receberá: "Direi que venha 
discutir com as minhas bases aqui no 
Rio. Pessoalmente, não tenho nada a 
tratar com ele. A minha decisão de ir 
ao Coégio Eleitoral não foi pessoal, 
mas respaldada pelos que, em 82, 
votaram em mim. 

No Rio desde sexta-feira, José 
Eudes tem recebido, segundo infor
mou, dezenas de telefonemas e teíe-
f ramas de apoio por ter votado em 

àncredo Neves e de repúdio à 
decisão da direção do partido. Entre 
estes apoios, ele destacou um longo 
telegrama com mais de 40 assinatu
ras de moradores do seu prédio, em 
Laranjeiras, no Rio. Eleito em, 82 
com 38 mil votos — quase 30% da 
votação do PT no Estado do Rio —, 
esta é a segunda vez em sua curta 
carreira de parlamentar que José 
Eudes atuará de. forma independente. 
De 1978, quando foi eleito deputado 
estadual, até a formação do PT, em 
1980, ele exerceu seu mandato dentro 
do MDB de forma solitária, cercado 
por uma grande maioria de deputa
dos da corrente chaguistas. 

Figueiredo volta a despachar 

hoje no Palácio do Planalto 
Da Sucursal de Brasília 

O presidente Figueiredo, 67, volta 
hoje ao Palácio do Planalto depois de 
um longo afastamento de quase um 
mês. Ele receberá às 15h30 o Núncio 
Apostólico, Dom Cario Furno e, meia 
hora depois, o ministro do Interior, 
Mário Andreazza, para analisar a 
questão do garimpo em terras indí
genas, cuja autorização o Presidente 
concedeu a revogou logo em seguida. 

A longa ausência de Figueiredo 
decorreu da intervenção cirúrgica a 
que se submeteu, no Rio, no início 

deste mês, após o agravamento do 
problema de coluna que vinha sen
tindo há alguns meses. Desde o dia 22 
de dezembro não despacha do Palá
cio do Planalto. Durante o restante 
de janeiro e todo o mês de fevereiro 
dará somente meio expediente. 

O porta-voz da Presidência, Carlos 
Atila, informou que Figueiredo se 
limitará a despachos de urgência, e o 
seu expediente será das 15 às 18 
horas, já que os médicos recomenda
ram uma volta paulatina ao trabalho. 
Ele ainda está sentindo dores causa
das por um traumatismo no nervo 
ciático provocado pela cirurgia. 
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