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«Para a emenda Sarney vingar, e 
indispensável um plebiscito após a 
elaboração da Constituinte para o 
povo ratificar ou não o trabalho 
realizado. Não vai ser fácil chegar a 
um resultado que seria o ideal: uma 
•Constituição realmente popular». Es
ta é a opinião do jurista Miguel 
Seabra Fagundes, ex-ministro da 
Justiça do governo Café Filho e con
selheiro da OAB. que hoje se consi
dera «um advogado e nada mais». 

Designado para constituir a Co
missão da Constituinte recusou por 
problemas de saúde e por achar que 
sua contribuição á respeito do assunto 
é dada através de palestras que faz 
pelo Brasil afora sem nenhum interes
se, «pois jamais serei candidato a 
coisa alguma». Hoje às H:'M) horas ele 
se encontra na OAB como relator es
pecial dos debates que terão como 
temas: o «Sistema de Governo», o 
«Poder Kxecutivo. Legislativo» e 
«Forma de participação da comu
nidade no processo decisório». Em 
relação à questão polémica da Cons
tituinte congressual.-Seabra Fagun
des acha que caso a emenda Sarney 
seja aprovada seria indispensável um 
plebiscito após a elaboração da Cons
tituição para o povo ratificar ou não o 
trabalho realizado. 

JBr — O senhor tem dado pales
tras em todo o Brasil à respeito da 
Constituinte. Como o Sr. vê essa 
questão? 
' M.S.F. — Vejo hoje com Um certo 
constrangimento. O grande entusias
mo do povo manifestado exemplar
mente na campanha «Diretas Já» 
parece arrefecer-se um tanto. 
Acredito que se estivéssemos fazendo 
uma campanha para a Assembleia 
Constituinte exclusiva, o povo teria 
maior participação e interesse, o que 
não tem revelado senão dentro de cer
tos limites, pois para o povo a con
vocação do Congresso com poderes 
constituintes significa uma espécie de 
rotina. 

JBr — A Constituinte congressual 

e a exclusiva constituem-se no assun
to polémico do momento. Qual o seu 
posicionamento? 

M.S.F. — Eu acho que as opiniões 
aí podem ser segmentadas em vários 
teores. A mim, me parece que o ideal 
seria uma Assembleia exclusivamente 
Constituinte, até porque teria psi-
cologiamente mais força perante a 
opinião pública. A Constituinte con
gressual me parece aproxirhar-se 
muito do que sempre se vinha pra
ticando, ou seja: o Congresso exercen
do o poder de emenda, que afinal não 
vai ser outra coisa senão isto que já 
vem exercendo através das 2f> emen
das que são hoje as tantas que o Brasil 
conhece como a nossa Constituição 
Federal. 

JBr — O senhor acredita que a 
Emenda Sarney será aprovada? 

M.S .F . — Tudo leva a crer que será 
aprovada pelo menos na sua substân
cia. Agora, quem sabe?,Com certas 
pressões da sociedade civil feita na 
melhor das intenções, poderão influir 
para que o Congresso se sensibilize e 
convoque realmente uma Assembleia 
estritamente Constituinte. 

JBr — Uma dessas pressões seria o 
i parecer do deputado Flávio Bierrem-

bach? 
M.S.F. — E possível que a opinião 

dele influencie como relator. O plebis
cito seria uma fórmula para o impasse, 
embora seja mais um complicador do 
processo, pois será uma interposição 
que vai atrasar um pouco a elaboração 
da nova Constituição. Porém será 
válida pela devolução da deliberação 
da matéria ao povo. 

JBr — Caso a emenda Sarney pas
se na íntegra, a nova Constituição 
poderá ser caracterizada como le
gítima? 

M-S.F. — Não deixaria de ser-
Porém acho que se a emenda Sarney 
vingar, é indispensável um plebiscito 
após a elaboração da Constituinte 
para o povo ratificar ou não o trabalho 
realizado. Não sou tão pessimista ao 
ponto de pensar que tudo se frustará. 


