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O anteprojeto que resultará do 
trabalho da Comissão de Estudos -
Constitucionais será "o melhor de to
dos" — garantiu ontem seu próprio 
presidente, jurista Afonso Arinos de 
Melo Franco, procurando encerrar a '„"£ 
discussão sobre a autoridade desse 
grupo de notáveis nomeado pelo pre- m„. v 
sidente Sarney para fazer um ante- •» 
projeto de Constituição. "Todo mun- :" , 
do podia fazê-lo — o Legislativo, a «*-"*» 
Ordem dos Advogados do Brasil — ji- •• 
só nós não podemos?" Ele assegurou / 
que a comissão vai considerar todas • ,_• 
as sugestões recebidas, adiantando 
que serão jogadas num computador 
para exame. 

Afonso Arinos desembarcou on
tem em Brasília para assistir à insta
lação solene da Comissão de Estudos 
Constitucionais hoje às 9h30. "Va
mos fazer o melhor texto" porque o 
grupo nomeado pelo presidente da 
República está composto dos maio
res especialistas do Brasil — insistiu. 

Nem todos os 50 membros da co
missão são da mesma opinião do pro
fessor Afonso Arinos. O jurista Mi
guel Reale, por exemplo, disse ontem 
não acreditar que o trabalho da co
missão resulte em anteprojeto. "Che
garemos a uma plataforma de alter
nativas" — previu, acrescentando 
que diante dessas alternativas os 
constituintes poderão fazer um estu
do, "porque só eles podem optar: nós 
não". Miguel Reale afirmou que toda 
a Nação será ouvida nesse trabalho 
da comissão, que receberá sugestões 
e esclarecimentos de todos os pontos 
do País, para em seguida examiná-
los sem preconceito. 

O professor e historiador Hélio 
Jaguaribe, um dos 50 notáveis, con
corda com Afonso Arinos. Ele enten
de que a comissão deve fazer um an
teprojeto, "uma proposta que a 
Constituinte, soberana, aceite, recu
se ou modifique". O Brasil, segundo 
Jaguaribe, está vivendo a hora da 
instauração de uma democracia so
cial — e este é o propósito que deve 
animar o projeto da comissão. O ex-
ministro da Educação Eduardo Por
tela prometeu que na comissão vai 
defender o espaço da educação, da 
cultura e da comunicação. 

Para o empresário paraibano 
Odilon Ribeiro Coutinho, esta não é 
uma comissão constituinte, mas de 
estudos constitucionais. Por isso, en
tende que seus integrantes devem 
oferecer sugestões, não apenas aos 
constituintes, mas ao povo. 

Depois de instalado solenemen
te, o grupo terá hoje a primeira reu
nião plenária, para discutir seu regi
mento. Segundo Afonso Arinos, além 
das três ou quatro plenárias a comis
são será dividida em grupos, regio
nalmente e por assuntos. Explicou, 
ainda, que terá consultores e asses
sores, mas não terá vogais, como foi 
anunciado. "Vogal é suplente, na lin
guagem administrativa, e a comissão 
não terá suplentes." 
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No começo da noite de ontem, 
quando já terminavam os preparati
vos no salão negro do Ministério da 
Justiça, onde será instalada a comis
são, o ministro Fernando Lyra anun
ciou o nome de um novo membro 
para compor o grupo dos 50 notáveis: 
Hélio Santos, presidente do Conse
lho da Comunidade Negra de São 
Paulo. Ele entrou no lugar do jurista 
Miguel Seabra Fagundes, que, em 
carta ao ministro, alegou motivos dè 
doença para não aceitar sua no
meação. 

Antes de viajar ontem à tarde, 
Afonso Arinos comentou no Rio que 
a nova Constituição deverá observar 
três pontos essenciais, a partir do 
trabalho da Comissão de Estudos 
Constitucionais: o sistema de gover
no — que ele prefere seja o parlamen
tarismo, por "assegurar mais estabi
lidade institucional"; as relações 
econômico-sociais e direitos do cida
dão; e a atuação das Forças Ar
madas. 


