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Relator admite que pressões 
podem mudar a Coi^âtuinte 

BRASÍLIA — O Relator da Comis
são Mista que examina a convoca
ção da Constituinte, Deputado Flá
vio Bierrenbach (PMDB-SP), acre
dita que a Assembleia não será ex
clusivamente congressual, pois está 
havendo "processo crescente de 
conscientizacão" das lideranças 
politicas nesse sentido, a partir das 
manifestações de entidades da so
ciedade contra uma Constituinte for
mada apenas por Deputados e Sena
dores. 

Bierrenbach pretende conversar 
sobre as ideias apresentadas à Co
missão com os lideres partidários na 
Câmara e no Senado e não descarta 
a possibilidade de contatos com o 
Executivo: 

— Posso até conversar com o Pre
sidente da República, se for o caso — 
admitiu. 

O relator disse também que, seja 
qual for a solução adotada em seu 

trabalho — provavelmente um subs
titutivo à proposta do Governo — de
verá ser "aproveitada pelo estamen
to politico, pela imprensa e pela uni
versidade, com car'ater pedagógico, 
a fim de possibilitar um processo de 
conscientizacão". 

Comentando a opinião do jurista 
Raymundo Faoro expressa na Co
missão Mista — de que é ilegítima a 
convocação da Constituinte pelo 
Executivo — Bierrenbach afirmou 
que "existe uma realidade política 
decorrente da aceitação popular da 
Nova República, que adquiriu a sua 
legitimidade ao longo do processo 
político no último ano e meio": 

— A premissa de Faoro de que é 
melhor rejeitar a emenda vem re
vestida de uma taxa de pureza que 
pouco tem a ver com a realidade do 
momento —.acrescentou. 

Bierrenbach revelou que a emen
da do Deputado Pedro Colin (PFL-
SC), que desvincula as eleições para 
governador e para a Constituinte, 
está obtendo grande apoio no Con
gresso. 

Segundo Bierrenbach, a ideia está 
tendo "até mais simpatia" do que a 
do Deputado Manoel Costa (PMDB-
MG), que prevê o prazo de um ano 
para a desincompatibilização dos 
ocupantes de cargos do Executivo 
que pretendam concorrer à Consti
tuinte. 

Outra emenda que está recebendo 
muito apoio, de acordo com o Rela
tor, é a do Deputado Jorge Uequed 
(PMDB-RS), que prevê anistia am
pla, geral e irrestrita para todos os 
que foram punidos, ainda que admi
nistrativamente, em virtude de le
gislação revolucionária ou em de
corrência de atos derivados de moti
vação política. 

ior a soiuçao auiuaua em seu momenio—.acrescentou. vaçao politica. 

Proposta a divisão da Comissão por setores 
tASÍLIA — A Comissão Provisó- lon Coutinho e o Procurador-Geral a melhor resultado com a divis; BRASÍLIA — A Comissão Provisó 

ria para Estudos Constitucionais po 
dera ser dividida em grupos seto 
riais para estudar assuntos específi 
cos, além da divisão em quatro sub
grupos regionais proposta pelo Pre
sidente, Jurista Afonso Arinos. On
tem, cinco integrantes da Comissão 
— o Consultor-Geral da República, 
Paulo Brossard, o Reitor da UnB, 
Cristóvam Buarque, o professor 
Cândido Mendes, o empresário Odi

lon Coutinho e o Procurador-Geral 
da República, José Paulo Sepúlveda 
Pertence — almoçaram juntos e de
cidiram levar a proposta à próxima 
reunião plenária, no dia 16, no Rio. 

Eles chegaram à conclusão de que 
o trabalho deve ser racionalizado, 
considerando que, em vez de cada 
subgrupo regional — Brasília, Rio, 
São Paulo e Recife — discutir todos 
os temas, a Comissão poderá chegar 

a melhor resultado com a divisão se
torial de seus integrantes. 

Assim, segundo explicou um de
les, os membros ligados à área eco
nómica deveriam ficar encarrega
dos de estudar a estrutura social e 
económica a ser expressa na nova 
Carta: a divisão de poderes e os di
reitos humanos ficariam com os ju
ristas e assim por diante. 

Historiador: O estado de 
sítio cabe ao Congresso 

CNBB já está distribuindo 
cartilha para orientação 

BRASÍLIA — O historia
dor Hélio Silva defendeu 
ontem a transferência para 
o Congresso do poder de de
cretar estado de sítio, hoje 
de competência exclusiva 
ao Presidente da Repúbli
ca. A ideia foi apresentada 
em depoimento à Comissão 
de Constituição e Justiça 
da Câmara, durante simpó
sio sobre temas constitu
cionais. 

Hélio Silva sugeriu tam
bém que as Forças Arma
das passem a garantir os 
poderes constitucionais, 
obedecendo ao Presidente 
da República e ao Congres
so—a redação da Consti
tuinte atual menciona "po

deres constituídos", por
que, segundo Silva, foi feita 
para convaUdar o golpe de 
estado de 1864. 

O historiador defendeu 
ainda a eleição apenas de 
Constituintes em 1986. Ela
borada a Constituição, se
ria eleito o novo Congresso. 
Silva acha que a fórmula 
evitaria que o Congresso le
gislasse em causa própria 
e elevaria o nível da Consti
tuinte, ao permitir que 
muitas figuras relevantes, 
que não se interessam pela 
carreira politica e não gos
tariam de exercer o man
dato parlamentar, pudes
sem prestar sua colabora
ção à Constituinte. 

SÃO PAULO - A Confe
rência Nacional dos Bispos 
do Brasil está enviando às 
dioceses um roteiro de re
flexão sobre a Assembleia 
Nacional Constituinte, pa
ra estimular o debate nas 
comunidades eclesiais. O 
trabalho defende que a 
Constituinte deve ter o ob-
jetivo exclusivo de elabo
rar a nova Constituição, as 
candidaturas avulsas e a 
eleição dos constituintes 
entre maio e junho de 1986. 

A informação é do Bispo 
de Bauru, Dom Cândido 
Paim, Presidente da co
missão de juristas que as
sessora a CNBB sobre o as
sunto. O Bispo analisou on
tem o tema "Povo de Deus 
e Constituinte", na 2f Se

mana de Fé e compromisso 
Social, e endossou as criti
cas do ex-Presidente da Or
dem dos Advogados do 
Brasil Raymundo Faoro. 

A CNBB também forma
rá comissões consultivas 
municipais, integradas por 
representantes dos grupos 
organizados. Cada comis
são municipal elegerá um 
representante para as co
missões estaduais e estas, 
para a comissão nacional. 

— As comissões atuarão 
como um contraponto à As
sembleia Nacional Consti
tuinte, dialogando com esta 
e transmitindo as propos
tas recolhidas junto à popu 
lação — disse o Deputado 
Plínio de Arruda Sampaio 
(PT). 
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