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Desacordo no Congresso dificulta votação da^omútumte 

Da Sucursal de Brasília 

As 22h de ontem ainda era incerta a 
votação, em segundo turno, do substi
tutivo do deputado Valmor Giavarina 
(PMDB-PR) —aprovado em primei
ro turno de votação à lhlu da 
madrugada de ontem—, convocando 
a Assembleia Constituinte congres-
sual. O líder do PMDB na Câmara, 
Pimenta da Veiga (MG), e o presi
dente do PMDB e da Câmara, 
Ulysses Guimarães, queriam conti
nuar os trabalhos durante a madru
gada de hoje e votar o substitutivo. 
Um grupo de vice-líderes do PMDB 
articulava a retirada da bancada do 
plenário para não dar quórum à 
votação. Se não houvesse quórum 
para a apreciação da matéria, nova 
votação seria convocada para logo 
depois do 15 de novembro. 

Reunido com líderes do PFL e 
PMDB no Palácio do Planalto, às 
17h, o presidente José Sarney orde
nou a aprovação, sem nenhuma 
alteração, do substitutivo de Valmor 
Giavarina —cujo texto é fundamen
talmente o mesmo da proposta do 
governo, atribuindo poderes consti
tuintes ao Congresso eleito em 1986. 
Os viee-llderes do PMDB discorda
ram e tentaram, sem êxito, conven
cer Veiga e Ulysses a não aprová-lo, 
para evitar danos eleitorais aos 
candidatos peemedebistas às eleições 
municipais —particularmente ao se
nador Fernando Henrique Cardoso, 
que não participou da reunião no 
Planalto. 

Madrugada 
Era lhlu de ontem quando o 

presidente do Congresso, senador 
José Fragelli (PMDB-MS), anunciou 
para uma plateia de senadores e 
deputados visivelmente cansados a 
aprovação do substitutivo do deputa
do Valmor Giavarina (PMDB-PR) 
convocando a Constituinte congres-
sua'1. Foram 399 votos favoráveis e 61 
contrários. A decisão não era, porém, 
definitiva. Houve apenas a aprovação 
em primeiro turno; é necessária a 
votação em segundo turno. 

Aliás, nem o primeiro turno havia 
sido completo: não foram votados os 
destaques —ou seja, as propostas .dos 
parlamentares que podem ou não 
entrar no texto final. Havia em pauta 
43 destaques, o mais importante 
deles ampliando a anistia concedida 
era 1979, para civis e militares (do 
qual o governo discorda). Votou-se, 
como determina o regimento, quais 
destaques seriam apreciados em seu 
mérito. Foram aprovados apenas 
seis, entre os quais o da anistia. 
Terminada a votação do substitutivo, 
encerrou-se a sessão sem que eles 
fossem apreciados. Não havia mais 
quórum. 

Uma falta de quórum providencial. 
O presidente José Sarney conversou 
com o presidente da Câmara, Ulysses 
Guimarães, por telefone, preocupado 
com o destaque sobre a anistia: "Não 
havia acordo? O que aconteceu?" 
Houve, de fato, algo inesperado: as 
lideranças do PDS, PMDB e PFL, 
partidos com número suficiente para 
garantir a aprovação de uma emenda 
constitucional (2/3 dos parlamenta
res da Câmara e do Senado), acerta
ram o acordo, votariam o substituti
vo sem maiores modificações. Ocor

re, entretanto, que o requerimento de 
destaque para a emenda Uequed, que 
alarga a anistia, foi aprovado em 
plenário —e com o voto do próprio 
Ulysses Guimarães. A emenda tinha, 
então, condições de ir à votação. 

Diante dessa aprovação, o presi
dente José Sarney aconselhou a 
suspensão da sessão —isto foi obtido 
através da falta de quórum. Daí os 
destaques não entraram em votação 
no primeiro turno, 0 que abriu a 
possibilidade para uma nova rodada 
de negociações. 

Esta é a íntegra do substitutivo 
Giavarina, aprovado em primeiro 
turno pelo Congresso na madrugada 
de ontem 

Art. 1°. Os membros da Camará dos Deputados 
e do Senado Federal, sem prejuízo de suas 
atribuições constitucionais, reunir-se-ão, única-
meralmente, em Assembleia Nacional Constituin
te, livre e soberana, no dia 1* de fevereiro de 1987, 
na sede do Congresso Nacional. 

Art. 2". O presidente do Supremo Tribunal 
Federal instalará a Assembleia Nacional Consti
tuinte e dirigirá a sessão de eleição do seu 
presidente. 

Art. 3". A Constituição será promulgada no 
curso da primeira sessão legislativa da 48* 
legislatura, depois de aprovada, em dois turnos de 
discussão e votação, pela maioria absoluta dos 
membros da Assembleia Nacional Constituinte. 

Art. 4°. É concedida anistia a todos os 
servidores públicos civis da administração direta 
e indireta e militares, punidos por atos de 
exceção, institucionais ou complementares. 

1°. É concedida, igualmente, anistia aos 
autores de crimes políticos ou conexos e aos 
dirigentes e representantes de organizações 
sindicais e estudantis, bem como aos servidores 
civis ou empregados que hajam sido demitidos ou 
dispensados por motivação exclusivamente politi
ca, com base em outros diplomas legais. 
. 2°. A anistia abrange os que foram punidos ou 

processados, pelos atos imputáveis previstos no 
caput, praticados no período compreendido entre 
2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. 

3°. Aos servidores civis e militares serão 
concedidas as promoções, pelo principio de 
antiguidade, na reserva ou aposentadoria, ao 
posto, cargo ou graduação a que teriam direito se 
estivessem em serviço ativo, e obedecidos os 
prazos de permanência em atividade, previstos 
nas leis e regulamentos vigentes. 

4". A administração publica, a sua exclusiva 
iniciativa, competência e critério, poderá readmi
tir ou reverter ao serviço ativo o servidor público 
anistiado. 

5°. O disposto no caput deste artigo somente 
gera efeitos financeiros a partir da promulgação 
da presente emenda, vedada a remuneração, de 
qualquer espécie, em caráter retroativo. 

6°. Excluem-se das presentes disposições os 
servidores civis ou militares que já se encontra
vam aposentados, na reserva ou reformados, 
quando atingidos pelas medidas constantes no 
caput. 

7°. Os dependentes dos servidores civis e 
militares, abrangidos pelas disposições deste 
artigo, já falecidos, farão jus às vantagens 
pecuniárias da pensão correspondente ao posto, 
graduação, cargo, função ou emprego que teria 
sido assegurado a cada beneficiário da anistia, 
até a data de sua morte, observada a legislação 
especifica. 

8°. A administração pública aplicará os 
dispositivos deste artigo, respeitadas as caracte
rísticas e peculiaridades próprias das carreiras 
dos servidores públicos civis e militares e 
observados os respectivos regimes jurídicos. 

Art. 5°. O art. 151 da Constituição passa a 
vigorar com as seguintes alterações no seu 1°: 

"Art. 151.... 
1".... 

c)a inelegibilidade do titular efetivo ou interino 
de cargo ou função cujo exercício possa influir 
para perturbar a normalidade ou tornar duvidosa 
a legitimidade das eleições, salvo se, se afastar 
definitivamente de um ou de outro no prazo 
estabelecido em lei, o qual não será maior de nove 
meses, nem menor de dois meses, anteriores ao 
pleito, exceto aos seguintes, para os quais fica. 
assim estipulado: 

1) Governador e prefeito—seis meses; 
2) Ministro de Estado, secretário de Estado, 

presidente, diretor, superintendente de órgão da 
administração pública direta ou indireta, incluí
das as fundações e sociedades de economia mista 
— nove meses; quando candidatos a cargos 
municipais—quatro meses; 

3) Para os ocupantes dos cargos previstos no 
número anterior, se já titulares de mandato 
eletivo—seis meses.'' 

Tadashi Nakagomi 

istia provoca confronto 
Da Sucursal de Brasília 

A inclusão de uma complementa
ção da anistia assinada em 1979 pelo 
presidente Figueiredo, na emenda 
José Sarney, acabou tornando a 
convocação da Constituinte um con
fronto entre o Congresso e as Forças 
Armadas. Um bem articulado movi
mento dos militares cassados junto 
aos congressistas atiçou os brios dos 
peemedebistas. 

Em busca de um acordo, o governo 
ofereceu aos ex-integrantes das For
ças Armadas, expulsos por motivos 
políticos, promoção na reserva. A 
proposta não foi aceita. Eles queriam 
a possibilidade de reintegração, re
posição patrimonial (indenização), 
além da promoção aos postos que 
hoje estariam ocupando caso não 
tivessem, sido excluídos de suas 
corporações. 

Os assessores parlamentares das 
três Armas eram procurados ontem, 
insistentemente, pelos parlamentares 
inconformados com a intransigência 
do Palácio do Planalto. Informal
mente, contudo, eles respondiam que 
a sua função havia sido apenas a de 
fornecer subsídios técnicos para as 
decisões dos políticos. Segundo um 
deles, as estimativas dos custos de 
indenizações e recontratações se ele
variam à casa dos Cr$ 3 trilhões. 

No fim da noite de ontem, o 
deputado Francisco Pinto (PMDB-
BA) encontrou-se com o assessor 
parlamentar do Exército, tenente-co-
ronel Cyro Albuquerque. Depois de 
dirigir ao oficial apelos para que as 
negociações fossem retomadas e ou
vir dele explicações sobre a limitação 
de sua competência, o deputado 
baiano aludiu ao "clima de intimida
ção sobre o Congresso para a derru
bada da anistia". (MC) 

Desincompatibilização cria atrito 

No Congresso, Pimenta e Ulysses conversam antes da reunião com vice-líderes 
' Editoria de Arte 

O que o Congresso aprovou 

Substitutivo Vaimor Giavarina (governo) 
Congresso constituinte: atribuição de 
poderes constituintes ao Congresso 
eleito em 1986 

Data de eleição dos constituintes: 15 
de novembro de 86 
Aprovação da nova Constituição por 
maioria absoluta dos membros da 
Constituinte em dois turnos de votação 

A nova Constituição será promulgada 
na primeira sessão legislativa da 48* 
legislatura (Io fevereiro de 1988) 

O que o Congresso rejeitou 
Proposta Flávio Bierrenbach 
Plebiscito: através de um plebiscito 
em março de 1986 a população 
escolheria a Constituinte independente 
ou o Congresso constituinte 

Data de eleição dos constituintes: 7 de 
setembro de 86 
Referendum popular sobre os temas 
constitucionais que, rejeitados, 
tenham obtido o voto favorável e 
sejam objeto de destaque solicitado 
por, no mínimo, 2/5 (dois quintos) dos 
constituintes 

À Constituinte decidirá sobre sua 
própria organização e fixará o prazo 
para a conclusão dos trabalhos 

Da Sucursal de Brasília 

O substitutivo do deputado Valmor 
Giavarina à emenda Sarney, que 
convoca a Assembleia Nacional 
Constituinte, abre mais um foco de 
atrito entre o PMDB e o PFL. Este 
último se sente discriminado porque 
a proposta estabelece o prazo de seis 
meses de desincompatibilização para 
os ministros que já detém mandato 
eletivo e desejam se candidatar às 
eleições e de nove meses para os que 
não são detentores de mandatos. 

A medida atinge em cheio a Frente 
Liberal, que tem quatro ministros: 
Paulo Lustosa, da Desburocratiza
ção; Aureliano Chaves, das Minas e 
Energia; Marco Maciel, da Educa
ção; e Olavo Setúbal, das Relações 
Exteriores. Apenas Maciel e Lustosa 
são parlamentares: o primeiro é 
senador, com mandato até 1990, e o 
segundo, deputado federal. Os de

mais teriam de deixar o governo em 
fevereiro, enquanto Maciel e Lustosa, 
e diversos ministros peemedebistas, 
em maio. 

Protesto 

A proposta desgostou o PFL e 
também o ministro António Carlos 
Magalhães, que não tem mandato 
parlamentar. Na votação do substitu
tivo de Giavarina, a bancada baiana, 
ligada a Magalhães, absteve-se de 
votar de imediato, num sinal de 
protesto, embora alguns deputados 
tenham participado da segunda vota
ção, com o resultado já definido. 

O PMDB tem muitos ministros 
candidatos à Constituinte ou aos 
governos estaduais, mas cinco deles 
possuem mandato: Pedro Simon, da 
Agricultura; Affonso Camargo, dos 
Transportes; Fernando Lyra, da Jus
tiça; Almir Pazzianotto, do Traba
lho; e Carlos SanfAanna, da Saúde. 

Dois terços dependem de acordo 

Este era o quadro após a aprovação do susbstitutivo do governo em primeiro turno 

Na Capital, um longo dia de negociações 
Da Sucursal de Brasília 

Ào acordar, às 06h30, o presidente 
do PMDB e da Câmara, Ulysses 
Guimarães, telefonou para o líder do 
PMDB na Câmara, deputado Pimen
ta da Veiga, traçando dois objetivos: 
negociar um acordo com o Palácio do 
Planalto em torno da emenda Ue
qued, que alarga a anistia aos 
militares, e garantir quórum para a 
votação do substitutivo que convoca a 
Constituinte. "Não temos tempo a 
perder", disse Ulysses a Pimenta da 
Veiga. 

De fato, não havia tempo a perder: 
sabia-se que dezenas de parlamenta
res estavam com viagem marcada 
para o Exterior. Ninguém imaginava 
que a votação do substitutivo poderia 
ser adiada. "Mandei gente para o 
aeroporto a fim de convencer os 
deputados a não viajar", disse Ulys
ses às I8h00, quando deixou seu 
gabinete para assumir a direção da 
Mesa da Câmara. Antes, telefonara 
para o embaixador da Síria, que 
convidou 32 deputados de origem 
árabe para uma viagem a Damasco. 
Ele propôs o adiamento da viagem 
por 24 horas. 

Pelos gabinetes ministeriais, do 
Congresso, do Palácio do Planalto, 
percorria um temor: a emenda não 

PDT quer coincidência 
entre eleição da ANC 
e do novo presidente 

Dó Reportagem Local 

O PDT vai manter, "por todos os 
meios ao seu alcance", a luta pela 
coincidência entre a eleição da As
sembleia Nacional Constituinte e a 
eleição direta do presidente da Repú
blica, no ano que vem. Foi o que 
anunciou ontem, em São Paulo, o 
presidente nacional do partido, Dou-
tel de Andrade, 60. 

Doutel considera a emenda Sarney 
—aprovada, na madrugada de on
tem, pelo Congresso Nacional— 
"inadequada para a realidade nacio
nal. Essa constituinte vai ser um 
paraíso para as multinacionais e um 
desaguadouro para as correntes eco
nómicas e liberais e não refletirá os 
anseios da grande maioria da socie
dade brasileira". 

Doutel explica doutrinariamente os 
motivos pelos quais o PDT- tatá peter 
eleição simultânea dos constituintes e 
do presidente: "A raiz dos padeci
mentos brasileiros está na ilegitimi
dade do poder". Para o presidente 
pedetista, o PMDB traiu o "mais belo 
movimento de massas da história do 
País, que foi a luta pelas díretas". 

seria aprovada em segundo turno. 
Não haveria quórum para votação. O 
presidente José Sarney, em conversa 
com assessores, dizia: "Já cumpri 
meu papel. Agora, cabe ao Congresso 
decidir. Eles que se entendam na 
data de votação". Durante a conver
sa com assessores, deixou claro que 
não cederia na negociação sobre a 
anistia aos militares. 

Os esforços da Aliança Democráti
ca para fazer votar a emenda 
iniciaram-se pela manhã, com um 
encontro da cúpula do PFL, no 
gabinete do ministro das Minas e 
Energia, Aureliano Chaves. Dele 
participaram Marco Maciel, ministro 
da Educação, o presidente do PFL, 
senador Jorge Bornhausen, e o líder 
do partido no Senado, Carlos Chiarel-
li. 

Ao mesmo tempo, no Congresso, os 
líderes do PMDB na Câmara e no 
Senado reuniram-se no gabinete de 
Pimenta da Veiga para discutir com 
o comando do movimento dos milita
res cassados, uma solução. O líder 
interino do PMDB no Senado, Hélio 
Gueiros, mostrou-se contra a emenda 
Uequed. "A votação do destaque 
ocorreu num clima de votação emo
cional e, por isso, muitos parlamen
tares não conheciam sequer o texto 
da emenda".Disse ainda que os 

Para Bonavides, a 
decisão do Congresso 
Nacional foi infeliz 

Do correspondente em Vitória 

"Foi uma decisão infeliz do Con
gresso Nacional, por quanto se divor
ciou dos anseios, das aspirações mais 
profundas da sociedade brasileira". 
Com essas palavras o jurista cearen
se Paulo Bonavides reagiu à aprova
ção da emenda do presidente Sarney, 
que transforma o Congresso a ser 
eleito em 86 em Congresso constituin
te. 

Paulo Bonavides está em Vitória 
(ES) participando do 6° Congresso 
Brasileiro de Direito Constitucional, 
e como catedrático na matéria, 
preside o painel "Os Poderes Consti
tuintes". O jurista chegou a tomar 
parte na Comissão de Estudos Consti
tucionais criada pelo presidente José 
Sarney, mas acabou se retirando por 
não concordar com os métodos de 
trabalho. 

O catedrático criticou duramente a 
decisão dos congressistas, porque 
"criou um hiato entre a vontade 
nacional e a vontade parlamentar, 
com graves repercussões do ponto de 
vista da legitimidade". 

militares que seriam beneficiados 
não estavam "profissionalmente ap
tos a retornar às atividades". 

Um dos presentes, o vice-líder 
Francisco Pinto, reagiu: "Não po
demos oferecer o pescoço agora. Os 
militares vão querer impor cada vez 
sua vontade ao Legislativo, como 
faziam antes como a Arena ou o 
PDS". Da reunião, nada de concreto. 

Às I7h00, no Palácio do Planalto, os 
líderes da Aliança Democrática reu
niram-se com o presidente Sarney. E, 
de lá, Pimenta da Veiga mostrava-se 
otiniista, ao telefonar para Ulysses 
Guimarães: "As negociações estão 
andando bem. Só falta a parte dos 
marinheiros". 

Momentos depois, o deputado Ulys
ses Guimarães, apesar da falta de 
um, acordo, estava, a exemplo de 
Pimenta, otimista. Em diálogo com o 
deputado Hermes Zanetti (PMDB-
RS), afirmava: "Votamos isso até de 
madrugada, ou não votamos mais. 
Por isso acho que vamos votar". 

Neste mesmo momento, a alguns 
metros de distância, o líder do PT, 
Djalma Bom (SP) mostrava irrita
ção por não ter sido procurado por 
nenhum dos dirigentes da Aliança 
Democrática para discutir sobre o 

andamento das negociações: "Não 
vamos bancar os palhaços, esperan
do a boa vontade do governo. Eles 
estão querendo esvaziar o Congres
so". A ameaça de Djalma, que em 
poucos minutos chegou aos ouvidos 
de Ulysses Guimarães, era retirar 
sua bancada de cinco parlamentares, 
às 19hoo. 

Às 17h30, Ulysses procurou Djalma 
Bom para explicar-lhe que a emenda 
seria votada em poucas horas, pedin
do: "Por favor, não libere a bancada. 
A Constituinte é algo fundamental 
para o futuro da Nação". Djalma 
aparentemente concordou, recla
mando, porém, ter sido colocado "à 
margem dos entendimentos". Até as 
16h30, ninguém, segundo informou, o 
procurara. 

Em meios aos rumores de que, 
apesar dos apelos, os deputados 
estavam abandonando o Congresso 
rumo ao Exterior ou aos seus Esta
dos, muitos deputados já pensavam 
no futuro e, Regimento do Congresso 
à mão, tinham uma "saída": deixar 
a votação para depois de 15 de 
novembro. "Vocês estão loucos", 
desabafou o líder do PFL na Câmara, 
numa conversa com parlamentares 
que previam essa saída. "Como 
vamos explicar que o Congresso não 
convocou a Constituinte?''. 

Qualquer alteração que se pretenda 
fazer na Constituição brasileira de
pende, na prática, de um acordo 
entre a Aliança Democrática e o 
PDS. Isso porque, para se emendar a 
Constituição, são necessários 2/3 
Congresso favoráveis à proposta. Isto 
significa que são necessários 320 
deputados e 46 senadores, número 
que nenhum partido detém sozinho. O 
PMDB, o PFL, que compõe a Alian
ça, mais o PDS são os três maiores 
partidos do Congresso Nacional. 
Além disto, para que não reste 
dúvida a respeito da deliberação, a 
votação tem que ser repetida. Sem 
este segundo turno, a matéria não é 
c o n s i d e r a d a a p r o v a d a . 

Quando não há consenso em torno 
de algum aspecto de qualquer projeto 
em exame —palavra, expressão ou 
mesmo de um artigo inteiro— pede-
se destaque desse aspecto para 
votação em separado, ou seja, fora 
do corpo do projeto a ser apreciado. 
No caso da emenda que convoca a 
Constituinte, foram feitos 43 pedidos 
de destaque. Destes, apenas seis 
foram aprovados. Como o sistema de 
votação eletrônica falhou —e os 

pequenos partidos pediram a verifi
cação de quórum a cada sessenta 
minutos (limite imposto pelo regi
mento)— a sessão prolongou-se pela 
madrugada. 

Problemas como esse são comuns 
nessas votações. O conflito de inte
resse em torno até de uma palavra 
pode gerar verdeiras batalhas regi
mentais em que as normas da 
Câmara, do Senado e das sessões 
conjuntas são conjugadas habilmen
te, pelos grupos em disputa, em 
debates intermináveis em torno de 
interpretações dos regimentos. Um 
pedido de verificação de quórum só 
pode ser encaminhado à mesa por 
um líder partidário ou por grupos de 
vinte deputados ou de cinco senado
res. Esse recurso, normalmente, é 
utilizado por quem deseja obsiruir a 
sessão. Outra forma de se dificultar o 
andamento dos trabalhos, sempre em 
busca de se impedir a aprovação de 
determinada matéria, é a questão de 
ordem. Por este artifício questiona-se 
a correção de condução da sessão ou 
de atitudes tomadas pela mesa dire-
tora. Com isso é possível obter-se 
desde uma simples protelação até a 
anulação de toda uma votação. 

Data não importa, diz Montoro 
Do Reportagem Local 

"É preciso distinguir o essencial do 
acessório. A data, a forma são 
aspectos secundários. O mais impor
tante é que haja um caminho para 
que o Brasil elabore uma nova 
Constituição". Este foi o comentário 
feito ontem, às lOh —durante às 
comemorações do Dia do Aviador, no 
Campo de Marte, zona Norte de São 
Paulo—, pelo governador Franco 
Montoro, a respeito da aprovação, 
pelo Congresso Nacional, dâ emenda 
do governo convocando a Assembleia 
Constituinte para Io de fevereiro de 
1987. 

Para Montoro, "o mais importante 
é que haja uma substituição da Carta 
outorgada por ministros militares 
por uma Constituição elaborada por 
representantes do povo brasileiro". A 
forma como foi convocada a Consti

tuinte —composta por parlamenta
res—, segundo o governador, "pode
ria ser mais perfeita, menos perfeita, 
anterior ou posterior, mas estes são 
acessórios". 

Dizendo que "posso até concordar 
com uma outra fórmula" (para a 
Constituinte), Montoro afirmou que a 
sociedade não ficará sem representa
tividade, "pois será chamada a 
eleger os futuros membros do Con
gresso". Acrescentou que, uma vez 
feita a convocação, "é preciso traba
lhar para que os representantes 
eleitos pelo povo correspondam às 
aspirações e às necessidades do povo 
brasileiro". Segundo ele, "caberá aos 
partidos, às lideranças da sociedade 
civil trabalhar nesse sentido. E hoje é 
tão fácil organizar um partido que 
ninguém poderá ser excluído da 
possibilidade de concorrer e ser 
eleito membro desta futura Assem
bleia". 

Arinos anuncia que Comissão vai 
ampliar prazo para receber sugestões 

Da Sucursal do Rio 

O presidente da Comissão Provisó
ria de Estudos Constitucionais, juris
ta Afonso Arinos de Mello Franco, 79, 
anunciou ontem que deverá ampliar 
o prazo para a coleta de sugestões ao 
anteprojeto da Constituição, porque o 
volume de contribuições tem sido 
muito grande. Pelo cronograma da 
Comissão, este prazo termina em 6 
de dezembro. As sugestões mais 
frequentes apresentadas até agora 
tratam dos direitos sociais, ecologia, 
sistema tributário, federalismo e 
municipalismo. 

Afonso Arinos pretende reunir em 
breve os coordenadores dos grupos 
regionais de Brasília, Minas Gerais, 
São Paulo e Pernambuco que, junto 
com a seção central, no Rio de 
Janeiro, compõem a Comissão. "Ne
nhum deles enviou até agora as 
propostas coletadas", informou o 
jurista, que tem a ajuda de dez 
pesquisadores, bibliotecários e do-
cumentaristas para analisar as su
gestões enviadas ao seu escritório, na 
Fundação Getúlio Vargas, no Rio. 
Esse material está sendo selecionado 

por computadores do Serpro e da 
própria Fundação. 

Afonso Arinos rechaça o argumen
to de que um anteprojeto limitaria a 
Constituinte. "Todas as Constituições 
brasileiras, desde o Império, tiveram 
anteprojetos para norteá-las. Quem é 
contra não sabe nada de Constituin
te." Ele acha que também não 
descaracteriza a Constituinte a subs
tituição do relator do projeto do 
governo, deputado Flávio Bierrenba
ch, que pretendia convocar um ple
biscito para determinar se o Con
gresso teria poderes constituintes ou 
se ela seria independente. 

Segundo ele, a ampliação da anis
tia aos militares não alteraria a 
substância da mensagem do presi
dente Sarney. "Anistia não é matéria 
constitucional e sim de lei ordinária. 
Assim, deverá entrar com disposição 
transitória na Constituição". Mesmo 
assim, Afonso Arinos não vê motivos 
para a reação esboçada por setores 
militares contrários à anistia dos 
colegas cassados. "Ela não fere a 
disciplina, a hierarquia nem a missão 
constitucional das Forças Armadas. 
Afetará apenas o Tesouro, pois as 
verbas deverão ser recalculadas.'' J 


