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% Sarney define a mensagem que Q 
A Constituinte pode ser convo

cada logo para 1986, depois que o 
. ministro da Justiça, Fernando 
Lyra, entregar hoje ao presidente 
José Sarney, ná reunião do Con-

. selho Político, a - minuta do 
decreto-lei,que cria a Comissão 
de Reforma Constitucional en
carregada de elaborar 'o esboço 
da futura Constituição a ser sub
metido à Assembléia Nacional 
Constituinte. -

A informação foi confirmada 
ontem por uma fonte governa
mental ao esclarecer, que foi soli
citada ao ministro Lyrà uma 
"minuta simples", sem a inclu
são de medidas de regulamenta
ção do «funcionamento da comis
são, mas que è possível a convo
cação logo da eleição da Consti
tuinte; 
, Conforme o informante, situa
do em posição de destaque na cú-

.púla de decisão governamental, 
os detalhes sobre o funcionamen
to da comissão começam a ser 
discutidos no Conselho Político, e 
só após uma decisão presidencial 
poderão ser encaminhados a uma 
formulação jurídica. O mesmo 

. deve ocorrer em relação a con
trovertida discussão a respeito 
da responsabilidade pela convo
cação da Constituinte: do Execu
tivo; dõ Legislativo ou conjunta. 

A noite, uma liderança gover-
nista no Congresso, esclareceu 
que Lyra estava dando "os últi
mos retoques" na minuta Junto 
com o procurador-geral da Repú
blica, José Paulo Sepulveda Per
tence, observando que "ela será 
mesmo simples". Mas o ministro 
deve levar a Sarney também um 
segundo documento, anexo, com 
uma relação de nomes indicados 
pelo ex-presidente Tancredo Ne
ves para compor a Comissão. 
DEPENDE DE SARNEY 

É possível porém, que o Conse
lho delibere hoje apenas pela 
criação da Comissão e.seu prazo 
de funcionamento — ate 15 de no
vembro, podendo deixar às de
mais questões — regulamentação 
de seu funcioriam'ento?nomes que 
a comporão e convocação da 
Constituinte —/para posterior, de: 

cisão! A discussão inicial desses 
assuntos poderá demonstrar a 
necessidade de que' sejam ama
durecidos em debates por mais 
um tempo. ' " • 

Afofa isso, o Conselho tem. ou
tros problemas de maior urgên
cia a tratar, como a regulamen
tação das eleições nas capitais — 
inclusão ou não dos dois turnos 
nessas eleições também, regula
mentação da propaganda eleito
ral na televisão (Lei Falcão). 

A previsão é que a abordagem 
do problema da Constituinte só 
vai prosperar na reunião se Sar
ney decidir estimulá-lo. O minis
tro Fernando Lyra, que é herdei
ro dás orientações de Tancredo 
para a'criação-* funcionamento 
da Comissão dé Reforma Consti
tucional jã tomou a Iniciativa, èm 

quanto as lideranças da Aliança 
Democrática no Congresso não 

• avançaram' mas no tema- da 
Constituinte, esperando pelas 

s manifestações do Presidente, na 
presunção de que Sarney aguar
da a abertura de espaço político 
— ocupado pelas iniciativas • de 
Lyra a respeito — para assumir a 
frente dó processo Constituinte. 

. NOMES 
A primeira iniciativa de Sarney 

para colocar sua marca pessoal 
na questão da Constituinte — co
mo observou a. fonte ygoverna» 
mental — foi a ampliação do nú
mero de integrantes da Comis
são, previsto por Tancredo entre 
25,a 30 nomes, e que agora deverá 
atingir a casa dos 50, somando aS 
indicações de Sarney as de Tan
credo., " . 

Os nomes provavelmente serão 
decididos hoje. Além de alguns 
nomes jã anunciados, como os 
dos juristas Paulo Brossard, Pau
lo Bonavides, Miguel Reale, Sea-
bra Fagundes, Saulo Ramos e Jo
sé Meira, mais os da vereadora 
carioca Benedita da Silva (PT), o 

' ex-depütado paraense Ferro Cos
ta (amigo de Sarney), o secretá
rio de Trabalho do Rio, Carlos Al
berto de Oliveira, foram aponta
dos como certos também os do 
economistas Celso Furtado, o ex-
presidente do PMDB de Pernam
buco, Pinto Ferreira, e o do edu
cador Paulo Freyre. 

Outros nomes poderão ser dis
cutidos na reunião do Conselho 
Político, sendo apontadas ̂ como 

.indicações prováveis, más'-ainda 
á serem confirmadas, as dos Ju
ristas Antônio Neder, Xavier de 
Albuquerque (ex-presidente do 
Supremo), iJosaphat Marinho, 
Mário Sérgio Duarte Garcia (ex-
presidente dâ OAB), o jornalista 
Barbosa Lima Sobrinho,'o escri
tor Austragésllo de Athayde, e o 
sociólogo Gilberto Freyre. Há 
também nomes em cogitação, 
mas com menor trânsito para se
rem aceitos, caso do economista 
Walter Barellí (do Dieese) ou o 
índio Aílton Krenak, indicado pe
la Associação Brasileira de An
tropologia. . . 
' "A confirmação desses e de ou
tros nomes depende de uma fixa-< 
çâo preliminar do critério de 
composição da Comissão. A idéia 
inicial é de que 50 por cento dos 
integrantes fossem juristas reno-
mados e a outra metade de rèprè-, 
sentantes dá sociedade civil. Nas -
primeiras tentativas de levantar 
esses nomes,' explicou a mesma 
fonte governamental, verificou-. 
se' que só entre os considerados 
"nomes naturais" havia bem 
mais de 30. '• •- . * 

1 O mesmo excesso se verifica 
com os representantes dá socié* 
dade civil. Não se pretende Indi
car, represenantes por entidades, , 
mas a idéia é que os vários seg- , 
mentos sociais estejam represen-

>íàdos pÔr".Índicáçâò do presidente •. 
túcionaljàtompu a iniciativa, «m aâ Republicai que enfrentará ál-i' 

"ocããiões âfitêrifffêsjídê-abórdar o—^-uniãs^aificuldadés"—*cômõ'"éri-~" 
assunto com Sarney, maso Presi- cohtràr uma-jurista para repre-
dente não quis aprofundar o pro- sentar as mulheres, enquanto a . 
blema.-. . .- . > **>- " V > minoria negra tem nomes de so-

A partir dàí, tanto o ministro bra. '" * "v *V 

Womes podem pão sair 
'nicípàis, com dezenas oú "cente
nas de integrantes, proposta pelo 
PT; ou a convocação das)entida
des da sociedade civil para em 
âmbito regional debaterem a fu
tura Constituição. !|..-, "\ 

O estancamento da discussão 
desse problema, conteve' mani

festações da sociedade, quê pode-
• râo transbordar de uma só vez se 
. o processo Constituinte for defini
do em-todos seus contornos hoje 
no Conselho Político. Ontem mes : 

mo, a OAB firmou posição '.'a fa
vor de uma Constituinte llVre, so
berana e autônoma", sustentan
do que o Congresso não deve se 
transformar em Constituinte, 
nem a Constituinte deve exercer 
as funções de Congresso, j 

A entidade de representação 
dos advogados assumiu ainda po
sição pela convocação o iriais rá
pido possível da' Constituinte. \ 
Acredita-se que agora os posicio- -

' namentos dessas entidades da so
ciedade civil devam se-multipli
car como receio de serem margi
nalizadas . da participação • por 
não terem sido ainda convocadas 
a opinar. !' 

,Não será surpresa, conforme a 
fonte governamental, se a indica
ção dos nomes for adiada. Há no
mes cuja, indicação necessaria
mente condicionará o funciona
mento da Comissão..E certo", por 
exemplo, que o presidente da Co
missão será ò Jurista Afonso Ari
nos de Mello Franco, mas a indi
cação do senador Fernando Hen
rique Cardoso, líder do govefno 
no Congresso, para relator, ainda 
é objeto de dúvidas. ' ;. ? .... 

Na concepção de Tancredo^ a 
indicação de seu líder para rela
tor era fundamental pois serviria 
de ponte entre a Comissão e o 
Congresso. Isso permitiria ;què, 
numa via de mão-dupla, o sena
dor pudesse levar,à área parla
mentar a orientação dos traba
lhos da Comissão (e vice-versa) 

• de modo a não serem adotadas 
posturas conflitantes. Agora, co
mo as funções do relator não fo
ram explicitadas, há quem enten
da na cúpula governamental que 
o Legislativo não deva ter repre
sentantes na comissão, assim co
mo outros sugerem a indicação 
de um representante do Senado e 
um da Câmara. 

Mais uma concepçãoxde Tan
credo'èm discussão será a 'de 
"déselitizaçâó" da Comissão. 
Em princípio se pretendia sé se
parar o processo dè montagem de ' 
uma minuta de Constituição — 
"trabalho técnico que só pode ser 
feito por juristas" — do debate 
constituinte propriamente dito, a 
ser feito por todos — "de maneira 

"TIvre^os^écnicos^ò-escTevam-o-que^ 
o povo estabelecer". »' . 

Por isso, se pensava também 
em descentralizar o funciona
mento da comissão, com várias 
propostas em exame (suspenso), 
caso do desdobramento da Co
missão em subcoomissões regio
nais, para dar representativida- -
de federativa aotrabalho; a com 
vocação de assembléias'mu^ < 

CONVOCAÇÃO 
' ' / • - 1 

O Conselho'Político deve deci
dir pela convocação imediata da 
Constituinte para 1986. Segundo a 
fonte governamental essa seria a 
tendência, em função de avalia
ções feitas na área parlamentar. 
Mas, em contrapartida, há inse
gurança quanto à forma de con
vocação da Constituinte. 
*^A'?ídéiardóminante'*é^de*que-a^'' 
iniciativa seja conjunta, tanto do v 
Executivo como do Congresso, ' 
mas receia-se pela colocação do 
problema no Legislativo, onde a 
maioria governista vem encon
trando dificuldades para se man
ter articulada, o que colocaria 
em risco a aprováçãó~da'pfoposta^ 
dó governo rio Seriado e naÇâmá-x 
fa.y uii-r"*:-. ,.».*•> f,.'.d' <-!..„' ; ': ' v y 

O presidente José Sarneyácéf-
tará, hoje, durante reunião do 
Conselho Político, formado por, 
lideres do PMDB e da Frente Li
beral, os termos "projeto Brasil" 
que passará pela ampliação da' 
faixa de negociação com as lide
ranças partidárias; visandOjjfòrT 
talecer o regime'democrático. A-
informação é do líder do PFL nó 
Senado, seriadortCàrlos Chlarelli,, 
que observando que não haverá' 
discriminação contra ,: lideres 
políticos de esquerda ou de direi
ta. O senador informou, ainda,-, 
que até mesmo o líder do PDS ria 
Câmara, deputado Prisco Vlãnà, 
poderá ser convocado, após á* 
reunião, para participar do proje
to Brasil. ' " " '-:•„••' , 

Isto, entretanto," segundo Chia-» 
relli. não significa que o Governo 
pretenda ter o apoio do PDS para 
executar todo o seu programa de 
ação. O senador explicou que o 

"apoio das lideranças dos partidos", 
de Oposição ao Projeto Brasil não 

.implicará no respaldo às ações a 
serem empreendidas pelo Góvèr-

""•hò-:-\-f'''. ' s- "'•'.:*•'. ;••;,, -> •< 

' ' ..; « : ' \ . %•• \ ' ' > ' . ' •" V 

. — A Oposição ao Governo deve : 

continuar. O que não deve nàVer 
:jè oposição ao regime democráti-
* co. Todos deverão assumir com- • 
prõriiissos recíprocos em'favor" 

"• do»processo de redemocratiza-• 
çâo. Isto sem que os partidos per
cam sua identidade política. '•*• ' ; 

Os nomes das lideranças que 
iSèrãq,convocadas serão'exàml- " 
tnádas hoje: Pélò presidente Jòsè 
íSarney; Além"disso; durante â,-
reunião* os, lideres k discutirão o v, 
prazo de convocação e, .provável- ' 

: rnéntè definirão os nomes dôs in
tegrantes da Comissão que elabo
rará o anteprojeto da Constituin
te. O número dos Integrantes, in
formou Chiarem, poderá ser am
pliado de 25 para 40. . • _ ! , 
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