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FOLHA DE S. PAULO roo UríiC^ -feira, 17 de 

Há tempo para divulgar nomes da Comissão, diz 
Da Sucursal de Brasília 

O presidente José Sarney, 55* 
resolveu adiar, pelo menos até a 

Sróxima semana, a divulgação do ato 
e criação da comissão especial que 

preparará o anteprojeto da Constitui-
*" ção, a ser presidida pelo jurista 

Afonso Arinos. Ontem, Sarney definiu 
em cinquenta o número de integran
tes do grupo de trabalho e chegou a 

a brincar com os repórteres que lhe 
o cobraram o anúncio: "Vocês estão 
o criando muito suspense. Há tempo.'' 
i A instalação da comissão se dará a 
• 15 de agosto e, de acordo com um 

auxiliar próximo do Presidente, há 
tempo suficiente para definir suas 
atribuições e indicar os componentes. 

' Originalmente, o ex-presidente Tan-
' credo Neves havia idealizado a co

missão com 33 membros. Posterior
mente, o ministro da Justiça, Fer
nando Lyra, em conversa com o 
jurista Afonso Arinos, julgou quaren
ta o número ideal. Sarney acabou 
ampliando para cinquenta. 

Comissão: "monstro" 
Está claro, entre os assessores do 

presidente José Sarney que cuidam 
do assunto que a intenção, no Palácio 
do Planalto, é esvaziar o impacto do 
anúncio para que a comissão não 
acabe transformando-se em um 
"monstro" que roube atribuições do 
Congresso a ser eleito com poderes 
constituintes em novembro de 1986. A 
decisão presidencial de aumentar a 
comissão em mais dez pessoas é 
atribuída no Planalto à necessidade 
de ampliar a representatividade, 

EBN explica o telex da "assinatura" do decreto 
"A noticia foi distribuída às 15h30 

e, naquele momento, a informação 
disponível era aquela". Assim o 
presidente da Empresa Brasileira de 
Notícias (EBN), Carlos Marchi, 37, 
explicou ontem o telex distribuído 
pela agência noticiosa, que informa
va que o presidente José Sarney 
havia assinado anteontem o decreto 
instituindo a comissão do Executivo 
responsável pela elaboração de su
gestões para a nova Constituição. A 
informação foi desmentida no mesmo 
dia pelo Palácio do Planalto. 

Segundo Marchi, embora a EBN 
seja uma empresa estatal, as notícias 
por ela veiculadas não têm caráter 
oficial. "Quem dá informações ofici

ais são os porta-vozes do Palácio do 
Planalto ou dos ministros, não a 
EBN", assinalou. 

A notícia da EBN foi calcada em 
declarações do ministro da Justiça, 
Fernando Lyra. Após audiência com 
o presidente José Sarney, na manhã 
do dia 15 de julho, ele afirmou que já 
estava assinado o decreto instituindo 
a Comissão Constitucional. No final 
da tarde desse mesmo dia, no 
entanto, o assessor de imprensa para 
assuntos económicos do Palácio do 
Planalto, Frota Neto, e o assessor 
especial da Presidência, Célio Borja, 
informaram que o mesmo decreto 
não recebera sanção presidencial. 

evitando ausência de segmentos ex
pressivos da sociedade. 

O ministro-chefe do Gabinete Civil, 
José Hugo Castelo Branco, não quis 
fazer comentários sobre o estágio 
atual deste grupo de trabalho que 
será formado e jogou a responsabili
dade para o ministro Fernando Lyra: 
"Tenho que me comunicar com ele. 
Compete ao Lyra divulgar, assim que 
o presidente Sarney definir os no
mes." 

O esboço do decreto que circulou 
ontem no 4° andar do Planalto prevê, 
no parágrafo 1° do artigo 3°, que a 
comissão poderá se subdividir em 
subcomissões, para especialização e 
facilidade de trabalho. Poderão, ain

da, ser designados pela presidência 
da comissão "relatores especiais e 
relator geral dos trabalhos." Está 
definido que serão gratuitos e se 
considerarão relevantes os serviços 
que prestarem os componentes da 
comissão. 

Lyra 
As 18 h, o ministro Fernando Lyra 

recebeu um telefonema do Presiden
te, durante o qual ouviu de Sarney a 
informação de que não havia "mais 
nenhum problema" em relação ao 
texto do decreto e à lista dos 
integrantes da comissão, que ele 
decidira ampliar para cinquenta in
tegrantes. Este telefonema chegou ao 

Documento desaprova forma 
de convocar Constituinte 

conhecimento dos repórteres através 
dos assessores do ministro, pois este 
mais uma vez evitou conced u entre
vista à imprensa, esperada desde 
segunda-feira. Contrariando a sua 
rotina de dois expedientes completos, 
Lyra somente chegou ao Ministério 
às 16 h, recusando-se a atender aos 
pedidos dos repórteres. 

Também procurado pelos jornalis
tas, o chefe de gabinete do ministro, 
Cristovam Buarque, mostrou-se la
cónico e seco nos seus comentários, 
insistindo em que não tinha nenhuma 
informação sobre o assunto; que não 
conversou com o ministro sobre a 
comissão; que estava entregue ape
nas à rotina da sua função e que não 
lhe competia opinar a respeito do 
tema. 

Pimenta da Veiga 
O líder do governo na Câmara, 

Pimenta da Veiga, 37, igualmente 
tentou esquivar-se dos repórteres, 
afirmando, após encontro de vinte 
minutos que manteve com o ministro, 
que "esse tema não constou da 
conversa." Minutos depois, Pimenta 
traiu-se, observando: "Eu cheguei a 
indagar dele a razão da demora, e ele 
respondeu que o presidente Sarney 
estava examinando alguns aspectos 
da questão". 

O líder governista disse que não 
pretende propor nenhuma comissão 
da Câmara para a elaboração de um 
esboço de Constituição —• como 
pretende o Executivo — mas apoiará 
o deputado Alencar Furtado, se ele 
formalizar sua proposta de funcio
namento dessa comissão naquela , 
Casa do Congresso. J 

Da Reportagem Local 
Pela primeira vez desde a instala

ção do novo governo, entidades 
representativas de vários setores da 
sociedade civil vão reunir-se e subs
crever um documento desaprovando 
a intenção do presidente Sarney de 
nomear uma comissão para elaborar 
um anteprojeto constitucional e 
transformar o Congresso a ser eleito 
em 1986 em Assembleia Constituinte. 

O documento, redigido pelo jurista 
Goffredo da Silva Telles Júnior, autor 
da célebre "Carta aos Brasileiros" 
(1977), é intitulado "Carta dos Brasi
leiros ao Presidente da República e 
ao Congresso Nacional" e será lido 
hoje, às 16h, em sessão pública, no 
auditório da seção paulista da Ordem 
dos Advogados do Brasil, na praça da 
Sé, centro de São Paulo. Várias das 
entidades subscritoras estarão pre
sentes, segundo Goffredo, que espera 
também o comparecimento do presi
dente nacional da OAB, Hermann 
Assis Baetta. 

"A conversão do Congresso Nacio
nal em Constituinte não é a convoca
ção da Constituinte", disse ontem 
Goffredo, sintetizando uma das colo
cações do documento. A outra é a não 
concordância com a comissão encar
regada de elaborar um anteprojeto 
de Constituição, pois "qualquer inici
ativa dos poderes públicos no sentido 
de influir sobre a Constituinte, que se 
deseja aberta aos apelos do povo, 
deve ser desaprovada''. 

A "Carta" redigida pelo jurista 
afirma que "os poderes constituintes 
do Congresso são somente aqueles 
que a Assembleia Constituinte lhe 
delega por meio da Constituição, e se 
limitam ao poder de emendar a 

ffredo lê hoje o protesto 

Constituição em vigor. São, pois, 
poderes constituintes derivados, e 
nunca o Poder Constituinte 
originário." Classificando como 
"espúria" a Constituinte formada 
pelo Senado e Câmara, o documento 
explica que "a própria existência e 
composição destas Câmaras resul
tam do que for decidido pela Consti
tuinte." 

Goffredo preferiu não antecipar 
os nomes das entidades que apoiam o 
documento, dizendo apenas que "são 
sindicatos, centros de estudo e asso
ciações de diversas categorias pro
fissionais", além de "numerosos ad
vogados". Segundo o jurista, "a 
grande esperança é organizar 
movimento nacional pela convocaçãij 
de uma Assembleia Constituinte au 
tônoma, livre e soberana". 
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