
§arney quer reforma só 
aposlmipla discussão 

presidente do PDS, senador 
José Sarney, insistiu, ontem na 
necessidade da formação de "uma 
comissão integrada por juristas de 

<renome e parlamentares de todos 
*"-QS partidos, destinada a fazer uma 

%^ampla revisão do atual texto da 
(^Constituição e propor um docu: 
«^nento básico de trabalho como 
gg&ubsidio fundamental para a refor-
g j n a constitucional a ser submetida 

ao Congresso Nacional". 
y j O dirigente do PDS assegurou 
Qque existe uma consciência for

mada em torno de uma reforma 
^^jconstitucional de profundidade, in-
tf^fclusive no Palácio do Planalto. 
^ E m b o r a não sabendo precisar a 
Qpdata de sua realização, asseverou 
£*5que "essa tarefa deve ser feita o 
^ m a i s breve possível e dentro do 

projeto de abertura, será o co
roamento da determinação do 
presidente Figueiredo de fazer des
te país uma democracia". 

O senador Sarney levantou esse 
assunto ao comentar a declaração 
do ex-senador e jurista Afonso 
Arinos em conferência na Comis
são Mista que examina a emenda 
que restitui parte das prerroga
tivas do Legislativo, de que "para a 
nossa tradição jurídica e para o 
nosso prestígio internacional, a 
Constituição brasileira é uma 
nódoa indelével". 

Afonso Arinos expôs também 
seu ponto de vista sobre os diver
sos tratamentos que as consti

tuições deram à imunidade e in 
violabilidade do mandato parla 
mentar. Mas o senador Sarney sé 
fixou no item referente à Cons-; 

tituição, a qual a jurista comparou' 
com a Polaca "de 1937, a mais dur£ 
da República. ••••.• I 

ADAPTAÇÃO ] 

— Há necessidade de adaptar-
se a Constituição à nova realidade 
política, — disse Sarney — umí 
vez que a atual corresponde a un 
período em que o direito consti 
tucional estava em poder da Re) 
volução. Evidentemente que hoje} 
com a extinção do AI -5 e a volta &> 
estado de direito, esses podere.1 

passaram a ser exercidos exclusiví 
e legitimamente pelo povo, atravé. 
do Congresso, que deverá coroar < 
processo de abertura democrática 
com uma reforma constitucional 
em profundidade. 

. Essa iniciativa, segundo disse, 
deve ser de todos os segmentos 
representativos da sociedade. "O 
trabalho de revisão do texto", ob- ; 
servou, "está se processando na 1 
medida em que se forma uma cons- \ 
ciência da necessidade dessa refor- | 

jma, ao mesmo tempo em que se ; 
fixa os pontos mais importantes ; 
que devem ser objeto desse tra- ! 
balho". Citou como exemplo a \ 
emenda das prerrogativas do Con- j 
gresso e o restabelecimento das ) 
eleições diretas para governador, 


