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Arinos: anteprojeto será para Sarney 

Arinos contesta o 
ministro e diz que 
fará o anteprojeto 

RIO 
AGÊNCIA ESTADO 

O jurista Afonso Arinos afir
mou ontem que está havendo um 
equívoco em relação às atribuições 
da Comissão Constitucional que 
preside, segundo ele idealizada pe
lo presidente eleito Tancredo Ne
ves com a finalidade de preparar 
um anteprojeto de Constituição 
para o Executivo — e não para a 
Assembleia Nacional Constituinte. 
Ou seja: o anteprojeto que a co
missão preparar — se decidir fazê-
lo — será para o presidente Sarney. 

Arinos ressalvou que tem o 
maior apreço e consideração pelo 
ministro da Justiça, Fernando Ly-
ra, mas lembrou que pertence à 
comissão o direito de decidir o que 
será feito em termos de trabalho — 
se propostas isoladas ou a elabora
ção de um anteprojeto. 

"Vou submeter o assunto aos 
integrantes da comissão e o que 
eles decidirem será feito. Se a deci
são for pela elaboração de um an-
te-projeto, vamos encaminhá-lo ao 
presidente Sarney. A Assembleia 
Nacional Constituinte poderá re
quisitá-lo, se quiser. Não será um 
esboço prévio, mas um anteprojeto 
para o Poder Executivo." 

Quanto ao decreto que limita 
as atribuições da comissão, Arinos 
disse que não o conhece, mas que 
"decreto não é lei e não há obriga
ção de cumpri-lo". De qualquer 
forma, disse que não acredita que 
o presidente Sarney faça isso: "Eu 
sou seu amigo". 

As declarações de Arinos fo
ram prestadas ontem à tarde num 
intervalo do "36° Encontro de Líde
res e Pessoas com Poder Decisó
rio", promovido pela Arquidiocese 
do Rio de Janeiro, e encerrado no 
início da noite com palestra do car
deal d. Eugênio Salles. O tema do 
encontro foi "O que a Nação Brasi
leira Espera da Constituinte". 

Afonso Arinos disse que consi
dera o debate sobre a futura Cons
tituição, promovido pela Igreja, 
muito importante, "porque livre de 
condicionamentos políticos". Para 
o jurista, "é fundamental no atual 
momento histórico do País que se
jam eliminados os problemas teo
lógicos entre as duas alas da igre
ja". Em sua opinião, essas diver
gências entre adeptos da Teologia 
da Libertação e Igreja conservado
ra espelham a divsão social: "Se as 
duas alas sentarem para conver
sar, o trabalho do político ficará 
muito mais fácil". 

Arinos lembrou que na Alema
nha do pós-guerra foi a unificação 
interconfessional do catolicismo e 
do protestantismo que possibilitou 
o desarmamento de espíritos e o 
trabalho de reerguimento do País. 

O cardeal do Rio, d. Eugênio 
Sales, afirmou, a propósito do en
contro, que a Igreja está atenta na 
defesa de pontos fundamentais da 
Constituição, como a defesa da fa
mília, da vida, da propriedade e do 
trabralho: "Um dos grandes desa
fios que o Brasil enfrenta é o pacto 
institucional a ser firmado em uma 
nova Carta. A Igreja não pode dei
xar de se preocupar com o proble
ma da convocação de uma Assem
bleia Nacional Constituinte, que 
deve elaborar um texto que preser
ve os valores cristãos, fundamen
tos do povo brasileiro". 

Na parte da manhã, realizou-se 
um painel, sob a presidência de 
Afonso Arinos, com exposição de 
Miguel Seabra Fagundes e a parti
cipação de Célio Borja, Luiz Alber
to Bahia e Hélio Jaguaribe, como 
debatedores. Na parte da tarde, 
outro painel, presidido pelo padre 
Fernando Bastos D'Ávila, tendo 
como debatedoes Hélio Saboya e 
Ricardo Pereira Lira. O encontro 
teve a participação de quase cem 
personalidades do Rio, entre elas 
os candidatos a prefeito Paulo Al
berto e Fernando Carvalho. 
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