
OAB teme retrocesso 

menos 
O presidente José Sarney não 

quer interferir nos trabalhos da 
Assembleia Nacional Consti
tuinte, embora como cidadão 
não deixe de emitir suas opi
niões. Mas ontem ele deixou de 
lado a sua posição e disse ao de-
p u t a d o .Lúcio A l c â n t a r a 
(PMDB-CE) que existe "uma 
necessidade de romper com o . 
processo de radicalização, com 
todo respeito à soberania da As
sembleia Nacional Constituin
te". 

Foi a primeira vez que o pre
sidente Sarney reconheceu que 
os trabalhos da Assembleia Na
cional Constituinte estão cami
nhando para o lado radical. Es
sa critica, por sinal, foi feita por 
Sarney, embora nâo de forma 

I tão direta, durante a sua entre-
' vista coletlva no Palácio do Pla-
1 nalto, achando que os consti

tuintes ainda estão com menta
lidade dos anos 50, quando eram 
discutidos os temas que estão 
sendo tratados, e que alguns são 
considerados problemas meno
res. 

Depois de sua queixa, Sarney 
ouviu de Alcântara que é muito 
difícil se conseguir um consenso 
dos constituintes defendendo o 
regime presidencialista, quan
do a tendência da Assembleia 
Nacional Constituinte é aprovar 
0 sistema par lamentar i s ta 
, híbrido, ao contrário do que pre-
| ga o Presidente, Poder Executi-. 
| vo com um parlamento forte. 
i Ele nâo acredita muito no su-
! cesso do presidente do PFL, 
I Marco Maciel, que vem tentan-
1 do costurar um "acerto politi

co" com os partidos, começan
do pelo PT e PDT. 

J O presidente Sarney, que re
cebeu em audiência 19 parla
mentares do PMDB e do PFL, 
vem acompanhando as discus-

i soes com muita atenção, como 
j observou o deputado Aécio Ne-
I ves (PMDB-MG), ao deixar o 
(I gabinete presidencial. Ele saiu 
í surpreendido, porque Sarney 
1 lhe mostrou uma colecão de dis
cursos do ex-presidente Tancre
do Neves sobre o sistema parla
mentarista. Segundo argumen
to de Sarney, Tancredo achava 
que o regime é ideal para paises 
mais evoluídos politicamente. 

radical 
Ao deputado Expedito Ma

chado (PMDB-CE). Sarney dis
se que alguns pontos aprovados 
pelas comissões temáticas pre
cisam ser alterados e para isso 
os partidos serão consultados. = 
Machado acha que é preciso fa- jf 
zer a experiência do parlamen-.c 
tarismo, pois da forma que está £ 
sendo proposto, o primeiro- ? 
ministro vai ser, na realidade, o 
chefe do Gabinete Civil da Pre
sidência, já que vai coordenar 
os ministros com excecâo dos 
militares, que ficam subordina
dos diretamente ao Presidente. 

Ele acha que os pontos consi
derados críticos pelo presidente 
Sarney precisam ser negocia
dos com entusiasmo, porque a 
Constituição nâo pode ser radi
cal nem conservadora, para 
não frustar a população brasi
leira. Com a negociação, ele 
acredita que a nova Carta Mag
na do País pode ser promulgada 
antes da data prevista. 

OPINIÃO 

Ao deputado Aécio Neves Cu
nha (PMDB-MG), neto do ex-
presidente Tancredo Neves, 
Sarney disse que o individualis
mo de alguns constituintes, que 
se preocupam em fazer uma 
Constituição "própria' ' , está 
atrapalhando o andamento da 
Constituinte. 

Embora deixasse claro que 
como Presidente da República 
não pode interferir na Consti
tuinte. Sarney disse que como 
cidadão tem o direito de opinar. 
0 Presidente também fez ques
tão de ressalvar que não estava 
'•criticando" a Constituinte, 
mas simplesmente manifestan
do "apreensão e preocupação". 
Negou ao deputado Aéclo Cu
nha, ainda, que pretenda com 
suas opiniões "tutelar" a Cons
tituinte. 

O Presidente, segundo o rela
to de Aécio, fez um acerto que 
deve ser levado em considera
ção. Para o Presidente, em al
gumas comissões houve avan
ço, e n q u a n t o em o u t r a s 
registrou-se até mesmo um cer
to retrocesso. Acha, também, 
que faltou objetividade nos tra
balhos iniciais da Constituinte. 

Belénr=- O Brasil corre um 
sério risco de um retro
cesso em termos do esta

belecimento de uma nova or
dem económica e social, ad
vertiu ontem pela manhã o 
presidente do Conselho Fede
ral da Ordem dos Advogados 
do Brasil. Márcio Thomaz 
Bastos, ao analisar para a im
prensa o relatório da Comis
são de Ordem Económica da 
Assembleia Constituinte, que 
em sua opinião representa 
"um recuo nâo a ideias avan
çadas ou progressistas, mas 
em relação ao próprio Estatu
to da Terra, um documento de 
1964, concedido sob um regime 
militar". 

Ele defendeu a reforma 
agrária como condição pri
meira para a pacificação no 
campo e disse que "nenhum 
pais pode pensar em democra
cia sem uma reforma agrária 
efetfva, que fixe o homem à 
terra, que crie uma vocação 
agrícola e que propicie Inter
namente um mercado consu
midor". E acrescentou: "O 
Brasil não pode continuar sen
do um shopplng-center inter
nacional. Nflo somos uma Sin
gapura ou Hong Kong''. 

Manifestando a convicção 
de que na passagem das co
missões técnicas para a Co
missão de Sistematização da 
Constituinte muitas imperfei
ções serão corrigidas, Márcio 
Thomaz disse que se o Brasil 

pretende que a próxima Cons
tituição seja a base de um re
gime democrático estável, ela 
deve prever reformas como a 
sindical, urbana, agrária, fis
cal e tributária, porque por si 
só uma constituição não pode 
criar uma democracia, mas 
apenas estabelecer "um plano 
de vôo, a base, o Inicio" para 
um regime democrático que 
contemple não só os direitos 
formais ou uma liturgia for
mal de liberdades, mas os di
reitos substanciais de cada ci
dadão. 

"Nâo podemos conviver em 
pleno fim do século XX com 
uma Constituição que não seja, 
provida de um conteúdo mo
derno do ponto de vista econó
mico e social, suscetfveis da 
criação de um regime verda
deiramente democrát ico ' \ 
concluiu Márcio Thomaz, que 
manifestou preocupação com 
algumas posições conservado
ras aprovadas pelas comis
sões. "E preciso continuar 
uma mobilização nacional, e a 
OAB está empenhada em se 
incorporar a todos os movi
mentos que visam a apresen
tação de emendas populares 
para um aperfeiçoamento da 
proposta final da nova Consti
tuição, sempre çom base em 
posições tomadas nos vários 
congressos nacionais e inter
nacionais de que a OAB tem 
participado. 


