
OAB faz críticas 
à emenda Sarney 
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB) divulgou ontem a "Carta de Brasília"', 
resultante do II Congresso Nacional de Advogados Pró-
Constituinte, onde definem o que consideraram "as gran
des linhas de uma nova Carta Constitucional". São elas: a 
Constituinte Exclusiva, a abrangência dos direitos e 
garantias individuais e sociais sobre as nações indigenas, 
uma Reforma Agrária que não proteja o latifúndio, a 
redefinição do Poder Judiciário e o sindicalismo sem a 
tutela do Estado. 

Em suas primeiras linhas, o texto resultante do encon
tro que se iniciou na terça-feira, lõ, acusa o Poder Le
gislativo e o Executivo. de se unirem e degradarem o povo 
"à condição de espectador passivo e policiado". Segue a 
íntegra da carta: 

Convicção 

"AO rdem dos Advogados do Brasil reuniu em Brasília 
o II Congresso Nacional de Advogados Pró-Constituinte 
com o objetivo de aprofundar o amplo debate nacional 
sobre as condições legitimas de convocação da Assembleia 
Nacional Constituinte, bem como refletir sobre as grandes 
linhas de uma nova Carta constitucional. 

Assim fazendo, os advogados firmam a convicção de 
que a Constituição tem que ser trabalho do povo, como 
consequência inarredável do princípio de que "todo o 
poder emana do povo'*. Daí, a exigência democrática da 
instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte ex
clusiva e não da simples estensão ao Congresso Nacional 
de poderes constituintes originários. 

Todavia, a Nação está a assistir ao acumpliciamento 
do Governo com o Congresso Nacional em que o povo é 
degradado de seu papel natural de protagonista e único 
interessado, à condição de espectador passivo e policiado. 

A marginalização da opinião do povo nas grandes 
decisões politicas significa a usurpação da soberania 
popular pelos remanescentes de velhas e viciadas práticas 
anti-democráticas e oligárquicas que pretendem, a qual
quer preço, manter-se como feitores do povo escravizado, 
mentalidade ainda hoje, preponderante presente no Con
gresso Nacional. 

Desta forma, as condições pré-Constituintes são fun
damentais para garantir que a nova Constituição espelhe 
as exigências básicas do povo e não se limite a manter o 
atual modelo de sociedade que a história quer sepultar. 

Uma Constituição verdadeiramente democrática deve 
assegurar, de modo efetivo e não simplesmente pro
gramático, os direitos e garantias individuais e sociais, 
abrangendo todos os segmentos da sociedade, especial
mente aqueles que hoje estão relegados, como é o caso das 
nações indígenas. 

Uma Constituição verdadeiramente democrática deve 
comprometer-se com uma ordem económica centrada 
sobre o interesse coletivo das maiorias despossuídas e es
tabelecer os mecanismos que assegurem este compromis
so. Assim, a Reforma Agrária há de ter, como objetivo 
maior, não a proteção do latifúndio, porém inserir mi
lhões de brasileiros na cidadania. 

Para tanto, é vital que o poder político democrati
camente estruturado realize as aspirações do povo bra
sileiro e. não se constitua numa forma de alienação da 
soberania popular; destacando os advogados a neces
sidade inadiável da redefinição do poder judiciário. 

Uma Constituição democrática há de ser eminente
mente popular, reconhecendo os trabalhadores, como 
elemento principal do processo económico. A eles se deve 
assegurar, através de organização sindical não tutelada 
pelo Estado, a proteção efetiva de seus interesses e di
reitos. 

Os advogados, fiéis aos princípios democráticos, con
clamam todo o povo e suas organizações a não abrir mão 
de seu inalienável direito, que lhe querem usurpar, de 
construir a Nação e declaram que persistirão na luta por 
uma Constituição legitimia em sua origem e democrática 
e popular no seu conteúdo". 


