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Comissão Constituci 
será instalada 3 Q feira V' 

BRASÍLIA :' 
AGÊNCIA ESTADO 

O presidente José Samey ins
talará às 9h30 de terça-feira, no Mi
nistério da Justiça, a Comissão 
Provisória de Estudos Constitucio
nais, que terá o prazo de dez meses 
para apresentar subsídios à As
sembleia Nacional Constituinte. 
Com 50 membros, a comissão de
verá custar ao governo, este ano, 
Cr$ 2 bilhões, do orçamento do Mi- t 
nistério da Justiça, dos quais Cr$ 1 ' 
bilhão já estão garantidos, en- [ 
quanto a outra metade está em fa
se de negociação. 

Depois de instalada solene
mente, a comissão fará sua primei
ra reunião plenária, quando, acre-
dita-se, discutirá seu regimento. 
Não foi possível saber no Ministé- i 
rio da Justiça qual será de fato a 
programação do primeiro dia de j 
reunião da Comissão de Estudos 
Constitucionais. O principal argu
mento era que o presidente da co
missão, Affonso Arinos, nada ha
via adiantado. 

i 
Desse modo, muitos membros 

da comissão convidados para estar" 
amanhã em Brasília receberam 
suas passagens e informações so
bre hospedagem, mas não sabem o 
que discutirão depois de ouvirem o 
discurso de quatro laudas que será 
lido pelo presidente José Sarney, 
de lauda e meia do ministro Fer- i 
nando Lyra, da Justiça, além do ; 
discurso (de que ninguém no Mi- ; 
nistério da Justiça sabia o tama- j 
nho) do professor Affonso Arinos, ' 
que está sendo esperado para ama- I 
nhã à tarde. I 

A Comissão de Estudos Consti- . 
tucionais vai ser instalada pelo ! 

presidente Sarney com um mem- ' 
bro a menos, porque o escritor 
baiano Jorge Amado está em Lis- [ 
boa. Aliás, talvez o grupo conte, I 
em seu primeiro dia de trabalho, | 
com 48 de seus integrantes, porque ; 
o jurista Seabra Fagundes até sex- \ 
ta-feira não havia coonfirmado o j 
seu comparecimento. 

Nesse dia, no entanto, já se po
dia saber, no Ministério da Justiça, 
que foram gastos para essa primei
ra reunião da comissão pelo menos 
Cr$ 200 milhões. Além das passa
gens, o ministério também paga a 
hospedagem das pessoas que a 
compõem, as quais deveriam ficar 
todas no hotel com o qual o minis
tério mantém convénio. Entretan-

aíguns me? 
fessor Affonso Arinos, recusaram 
esse hotel, dando preferência ao 
Hotel Nacional, um pouco mais 
caro. 

Críticas 

Ministros, governadores, políti
cos, presidentes dos Tribunais Su
periores, constituintes de 1946 in
tegram a lista de cerca de 700 con
vidados para a instalação da Co
missão de Estudos Constitucio
nais, inspirada no presidente eleito 
— Tancredo Neves —, mas já nasci
da polémica e com arestas. Há 
quem duvide da coexistência pací
fica das diversas tendências que 
integram a comissão, escolhida 
sob critérios pouco sistemáticos, 
como costumam dizer alguns de 
seus críticos. A verdade é que, an
tes mesmo de instalada, já teve 
sua primeira renúncia. O advoga
do Fábio Konder Comparato ne-
gou-se a integrar o grupo, enfati
zando, entre seus argumentos, que 
nunca foi convidado oficialmente e 
que ficou sabendo pelos jornais 
que seu nome estava na lista divul
gada no dia 20 pelo ministro Fer
nando Lyra. O ex-deputado e ex-
llder do PMDB, Laerte Vieira, foi 
colocado em seu lugar. 

Aliás, a formação da comissão 
apresentou estranhos erros, não , 
muito bem explicados posterior
mente. No dia 20, Fernando Lyra , 
anunciou, entre os 50 membros, o j 
nome de José Ferreira Cunha co- i 
mo representante da Igreja Protes- j 
tante. Hoje, ninguém sabe quem é • 
essa pessoa, posteriormente subs- | 
tituída por Guilhermino Cunha, de 
fato pertencente à Catedral Pres
biteriana do Rio de Janeiro. 

A verdade é que assessores do 
ministro Fernando Lyra tiveram 
dificuldades para identificar e lo
calizar alguns dos integrantes da 
comissão, formada em mais da me
tade por juristas, professores e es
pecialistas na área de Direito. Essa 
concentração fez surgir uma outra 
crítica ao grupo, que não seria re
presentativo da sociedade, princi
palmente por contar com apenas 
um representante dos trabalhado
res, o presidente da Confederação 
dos trabalhadores da Agricultura 
(Contag), José Francisco da Silva, 
ao passo que há quatro empresá
rios. 

I A falta de representação de 
certos segmentos da sociedade, co
mo negros e índios, também foi cri
ticada. Fernando Lyra, contudo 
mostrou a possibilidade de que 
participem por meio de assessores 
e consultores do grupo. Esse é um 
dos aspectos a ser definido na pri
meira reuniãio plenária da comis
são, do total de quatro que deverão 
ser realizadas: até no prazo de dez 
meses. 


