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Texto sai no 
"Diário da 
Constituinte" 

BRASÍLIA — A nova Cons
tituição entra em vigor na data 
de hoje, com a sua promulga
ção, que é o ato pelo qual o pre
sidente da Assembleia Nacional 
Constituinte, Ulysses Guima
rães, ao assinar os originais da 
Carta a torna pública. 

A s s e s s o r e s da mesa da 
Constituinte disseram que bas
taria, portanto, o ato da assi
natura, na sessão solene de ho
je, para pôr em vigência o novo 
texto constitucionasl. Mas, pa
ra evitar dúvidas, o texto será 
também publicado no Diário da 
Assembleia Nacional Constituinte 
com a data de hoje. 

O último número desse Diá-. 
rio, o 303, circulou com a data de 
30 de agosto e publicou as atas 
das sessões r ea l i zadas pela 
Constituinte nos dias 28 e 29 da
quele mês. A redação final foi 
aprovada na madrugada de 2 de 
setembro. 

O deputado Cássio Cunha 
Lima (PMDB-PB) poderá ser 
um dos primeiros a se beneficiar 
dos dispositivos da nova Consti
tuição promulgada hoje, junto 
ao Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Seu recurso, que contes
ta a impugnação de sua candi
datura a prefeito de Campina 
Grande pelo fato de ser filho do 
atual prefeito, deve ser um dos 
primeiros a serem julgados pelo 
plenário do TSE na sessão de 
amanhã. Cássio deve se benefi
ciar do artigo 59 das Disposições 
Transitórias da nova Carta, que 
permite a eleição de parentes do 
t i tu la r de cargos como presi
dente, governadores ou prefei
tos. 

HABEAS DATA 

O gaúcho Wilson Afonso 
Kopp Santos quer ser o primei
ro a ser beneficiado pelo recurso 
de habeas data, criado pela nova 
Constituição. O recurso permi
te que os cidadãos tenham aces
so a informações de órgãos pú
blicos, como o Serviço Nacional 
de Informações (SNI). 

Advogado e ex-funcionário 
do Banco do Brasil, Wilson San
tos, enviou ontem, via telex, um 
recurso de habeas data ao proto
colo do Supremo Tribunal Fe
deral (STF), para saber o moti
vo de sua demissão do banco, em 
1964. Por ser um recurso novo, o 
habeas data ainda não tem estru
tura jurídica definida, e o pri
meiro caso deve criar jurispru
dência para o julgamento dos 
demais. 
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Márcio: objetivo è preservar pontos positivos 
Osvaldo juruo/AE-1 i/12/87 

Comparato: Carta "constituída no pecado' 

OAB defende avanços da Lei 
PAOLA GENT1LE 

PORTO ALEGRE — A Or
dem dos Advogados do Brasil 
(OAB) pretende t ransformar 
sua Comissão Pós-Constitucio-
nal, responsável pela análise do 
texto constitucional e por su
gestões às legislações comple
mentar e ordinária, em uma câ
mara permanente. O objetivo, 
segundo o presidente nacional 
da OAB, Márcio Thomaz Bas
tos , é g a r a n t i r a defesa dos 
avanços do novo texto constitu
cional, evitando interpretações 
erradas que possam terminar 
em ineficácia da Constituição. 

Da " C a r t a de Por to Ale
gre", documento que os advoga
dos apresentarão amanhã, du
rante encerramento da XII Con
fe rênc ia N a c i o n a l da OAB, 
constará uma condenação às 
tentativas do Poder Executivo 
de atingir os trabalhos consti
tucionais. "Precisamos preser
var os pontos positivos da nova 
Carta, apesar de suas falhas, e 
apresentar sugestões de mudan
ças. É para isso que a Câmara 
Pós-Constitucional vai traba
lhar", afirmou o presidente. 

O advogado alagoano Her-
mann Assis Baeta, ex-presiden-
te da OAB e membro da comis
são, espera, através dela, pres
sionar o Congresso e os três po
deres (Executivo, Legislativo e 
Judiciário) a implementarem 
as novas regras. Sugeriu tam-

Cabral alerta para ameaças 
BRASÍLIA — Caberá à opi

nião pública assegurar o cum
primento da nova Constitui
ção, que está ameaçada por um 
pequeno grupo que não deseja 
ver efetivados os seus avanços. 
Essa foi a principal conclusão a 
que chegaram os debatedores 
no último dia do seminário O 
Novo Legislativo e a Opinião 
Pública, ontem, no auditório 
Petrônio Portela, do Senado 
Federal. "Essa foi a primeira 
Cons t i tu ição bras i le i ra que 
par t iu do nada, somente das 
sugestões do povo. Ela não tem 
dono. Cada um de nós é seu 
co-proprietário e cabe a nós 
exigir o seu cumpr imen to" , 
disse um dos debatedores, o de-
p u t a d o C a b r a l (PMDB-AM), 
relator da nova Constituição. 

Jair Meneguelli, Joaquim 
dos Santos Andrade e Luís An
tónio de Medeiros, presidentes, 
respectivamente, da Central 
Ú n i c a dos T r a b a l h a d o r e s 
(CUT), da Confederação Geral 
dos Trabalhadores (CGT) e do 
Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Paulo, garantiram na ma
nhã de ontem que vão articular 
a mobilização dos trabalhado
res durante a elaboração das lei 
complementares e ordinárias. 
Os três participaram do painel 
Grupos de Pressão no Encami
nhamento das Reivindicações 
de Classe. Segundo Meneguelli, 
"o movimento sindical pecou 
durante os t raba lhos da As
sembleia Nacional Constituin
te, pois tinha potencial para fa
zer muito mais pressão". 

bém a criação de cursos abertos 
em todas as subseções: "A popu
lação precisa conhecer para rei
vindicar seus direitos", disse o 
advogado. 

NA DEFESA 
Na opinião do jurista Fábio 

Konder Comparato, professor 
de Direito Comercial da Facul
dade de Direito da USP, a OAB, 
como entidade à frente da defe
sa da Cons t i t u i ção , deve se 

preocupar com a garan t ia do 
acesso à Just iça pela popula
ção. O jurista advertiu sobre a 
desigualdade sócio-econômica 
da sociedade brasileira, um dos 
entraves à eficácia da nova Car
ta : "Necessi tamos, antes , de 
uma organização social forte, 
com vitalidade política, o que 
pressupõe um plano de ação, ou 
seja, a institucionalização do 
p l ane j amen to . E os homens 
atualmente no poder não têm 

conhecimentos dos problemas 
sociais para levar avante esse 
vigor político". 

Para Fábio Comparato, a 
Constituição foi "consti tuída 
no pecado", dando-se poderes 
constitucionais ao Congresso 
Nacional. As consequências dis
so seriam a falta de um obje
tivo a ser atingido e as decor
rentes contradições do texto. 
"Ampliou-se o leque de direitos 
sociais, dependentes do Estado. 
Mas este não foi organizado pa
ra atender de modo justo a essas 
reivindicações", disse o jurista. 

Na parte da tarde, os con
gressistas discutiram o papel do 
advogado em diversas questões 
sociais, como a violência urba
na e rural, direito do consumi
dor e proteção ao meio ambien
te, entre outras. O jornalista e 
advogado Flávio Tavares, bra
sileiro radicado em Buenos Ai
res, apresentou a situação atual 
dos direitos humanos na Argen
tina. Ele assistiu a todas as au
diências do julgamento das jun
tas militares e acredita que os 
desvios políticos da doutrina do 
direito, especificamente ao de
clarar não puníveis agentes da 
repressão por estarem cumprin
do ordens, macularam o prestí
gio do governo de Raul Alfon-
sin. "A Lei do Dever de Obe
diência, aprovada e sancionada 
no ano passado, depois do levan
te de oficiais direitistas, com
prometeu a continuidade do re
gime democrático na Argenti
na", concluiu. 

Português vai 
representar 
os visitantes 

BRASÍLIA — Parlamenta
res de pra t icamente todos os 
países das Américas, dos países 
africanos de língua portuguesa, 
de Portugal e da Espanha parti
ciparão hoje das solenidades de 
promulgação da nova Consti
tuição brasileira. O presidente 
da Assembleia da República de 
P o r t u g a l , d e p u t a d o V i c t o r 
Crespo, do Part ido Social De
mocrata, discursará em nome 
de todos os parlamentares es
trangeiros logo após o pronun
ciamento do senador Afonso 
Arinos. O parlamentar portu
guês foi escolhido pelo próprio 
presidente da Constituinte, de
putado Ulysses Guimarães. 

Victor Crespo chegou on
tem a Brasília e ficou durante 
todo o dia na embaixada termi
nando o seu discurso. Segundo o 
porta-voz da embaixada, conse
lheiro Ruy Diniz, o parlamentar 
abordará p r inc ipa lmen te os 
avanços sociais da nova Consti
tuição e falará também da gran
de repercussão em Portugal dos 
trabalhos da Constituinte. On
tem à noite, o embaixador por
tuguês no Brasil, Adriano de 
Carvalho, ofereceu jan ta r em 
homenagem aos deputados Vic
tor Crespo e Ulysses Guima
rães. 

Com exceção do Chile, que 
teve seu parlamento dissolvido 
em 1973 com o golpe do general 
Pinochet, os poderes Legislati
vos de todos os países latino-a-
mericanos estarão representa
dos nas solenidades de hoje. 

A maior delegação de parla
mentares é a dos Estados Uni
dos. J á estão em Brasí l ia há 
dois dias cinco parlamentares 
estaduais, membros da Confe
rência Nacional dos Legislati
vos Estaduais. O presidente do 
Senado do estado de Nevada, 
Willian Raggio, chefia a delega
ção norte-americana. O presi
dente da Câmara dos Represen
tantes dos Estados Unidos, Jim 
Wright, foi convidado por Ulys
ses, mas não pôde vir por causa 
da campanha presidencial. 

Ainda hoje pela manhã de
verão chegar a Brasília vários 
representantes dos Legislativos 
dos países — 32 no total — que 
foram convidados por Ulysses. 

VIAJE PARA 
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