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O governo ainda não decidiu 
quando será formalizado o ato convo
catório da Constituinte que será eleita 
•m 86, embora deva instalar ainda esse 
mês a comissão que vai preparar um 
anteprojeto de reforma da Carta. Os 
conselheiros políticos da Nova Repú
blica acham que não há razão para se 
ter pressa em convocar a Constituinte, 
pois somente dentro de um ano e meio 
ela será eleita, devendo funcionar ape
nas em 87. 

O ministro da Justiça, Fernando 
Lyra, comentou recentemente ainda 
não haver definição sobre quem con
vocará a Constituinte. Se o Executivo, 
através de mensagem ao Cngresso, se 
o Legislativo, ou ambos os poderes em 
proposta conjunta. Assessores presi
denciais, contudo, opinam que o as
sunto deverá ser definido pela comis
são que vai preparar o anteprojeto da 
nova Constituição. 

Inicialmente, o ministro da Justi
ça previu para o dia 15 de maio a insta
lação da comissão constitucional, mas 
a data não foi confirmada pelo chefe da 
Casa Civil, José Hugo Castelo Branco, 
• qual lembra que os convites para 

integrar o órgão ainda não foram fei
tos. É possível que o presidente José 
Sarney já tenha iniciado a seleção de 
nomes que pretende indicar para a co
missão, mas até agora não foram feitas 
convocações oficiais. 

Apenas o ex-ministro Afonso Ari
nos e o líder do governo no Congresso, 
Fernando Henrique Cardoso, estão es
colhidos para as funções de presidente 
e relator da Comissão, respectivamen
te. Seus nomes foram lembrados pelo 
presidente eleito Tancredo Neves, 
mas tampouco Fernando Henrique 
Cardoso respondeu objetivamente. 

No governo José Sarney, a comis
são deverá ser ampliada, passando dos 
25 integrantes inicialmente imagina
dos por Tancredo Neves para cerca de 
50 membros, representando os diver
sos segmentos sociais e não apenas 
juristas. Conforme o ministro Castelo 
Branco, uma Constituição redigida so
mente por juristas seria um texto frio 
e pouco representativo do pensamento 
dos vários setores da vida da Nação. 

O anteprojeto será submetido à 
Constituinte a título de sugestão e não 
como imposição de uma linha oficial 
de pensamento. E amplamente debati
do pelos integrantes da comissão com 
todos os setores da sociedade. À 


