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Constituição é driblada 
por dezenas de decretos 

A guerra en
t re o Governo 
e a Assem
bleia Nacional 
C o n s t i t u i n t e 
não terminou 
com a aprova
ção do projeto 
c o n s t i t u c i o 
nal, em segun

do turno. O Palácio do Planalto 
aproveitou a abertura dada pela 
própria Assembleia e, utilizando a 
eficiência do consultor-jurídico da 
Presidência, Saulo Ramos, despe
jou nos últimos dias uma enxurra
da de decretos, torcendo, a seu fa
vor, naturalmente, as determina
ções da n o v a C o n s t i t u i ç ã o 
brasileira. 

Para isso, teve o cuidado de ela
borar um discurso de respeito às 
determinações constitucionais, en
quanto tratava de reconstituir o 
que descontituiram". Essa tática 
estrábica foi denunciada pelo pró
prio autor das "reconstituições", o 
procurador-jurídico Saulo Ramos. 

A linha de produção de decre
tos do Palácio do Planalto foi a for
ma encontrada pelo Governo para 
compensar o seu fraco desempenho 
durante as votações da Assembleia 
Nacional Constituinte. É o caso, 
apenas para exemplificar, da cria
ção da Secretaria de Assessora-
mento da Defesa Nacional, que 
mantém as atribuições e os recur
sos do extinto Conselho de Segu
rança Nacional. 

Para se ter uma ideia da produ
tividade do Governo, só, no mês de 
setembro ele distribuiu mais de 
100 concessões de rádio e televisão 
— foram 85 outorgas em apenas no
ve dias. A explicação é simples:, as 
concessões, de acordo com a Consti
tuição, deverão passar pelo contro
le do Congresso Nacional. 

Esperteza 
A Ilha de Fernando de Noro

nha é um outro exemplo, este para 
traduzir a "esperteza" do Governo. 
Transferida, pela Constituinte, da 
União para c Estado de Pernambu
co, Fernando de Noronha teve os 
seus bens passados para os minis
t é r ios da A e r o n á u t i c a e da 
Marinha. 

O governador Miguel Arraes fi
cou apenas com a ilha em si, e par
te dela somente, porque o presiden
te José Sarnev criou o Parque Na
cional Marinho, e convidou Fer
nando César Mesquita para presi-
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Saulo elaborou decretos que contrariam decisões da Constituinte 

dir a Secretaria Especial de Meio 
Ambiente. 

Essas medidas têm o objetivo 
de compensar — em alguns casos 
carregam uma boa dose de vingan
ça — as derrotas na Constituinte, 
quando até destacados aliados de 
Sarney votaram contra posições do 
executivo. 

O deputado Carlos Sant 'Anna, 
que faz questão de apagar da me
mória as derrotas do Governo, teve 
momentos em que lamentou a difi-
culade de convencer os constituin
tes afinados com o Palácio do Pla
nalto a votarem as teses governis-
tas, impopulares, às vésperas das 
eleições. Ele mesmo votou a favor 
da proibição dos contratos de risco 
e pela licença-paternidade. 

O deputado José Lourenço, lí
der do PFL na Câmara — ele foi a 
voz que mais falou contra a desar
ticulação do Governo e da falta de 
empenho de alguns constituintes 
para aprovar as propostas do Exe
cutivo — votou a favor do direito ir

restrito de greve e da revogação 
dos decretos-leis. 

Empenho 
Marcondes Gadelha, também 

não votou com o Governo, em di
versas questões: ajudou a aprovar 
o direito irrestrito de greve, a revo
gar os decretos-leis e a proibir os 
contratos de risco. 

O senador Saldanha Derzi, 
também. Disse sim à estabilidade 
para os servidores públicos com 
cinco anos de trabalho, à revogação 
dos decretos-leis e à anistia fiscal, 
embora tenha identificado falta de 
empenho do Presidente e dos seus 
ministros para aprovar as maté
rias de interesse do Executivo. 

O líder do Governo r,o Senado 
queria que os ministros de Estado 
acampassem no Congresso Nacio
nal, instalando lá escritórios, para 
exercerem, com mais eficiência, 

. seu poder de "convencimento" jun
to aos Const i tuintes . (Celson 
Franco) 

Aumento visto 
como * 'manobra'* 

A bancada do PSDB no DF en
caminhou ontem aos dirigentes do-. 
Congresso Nacional das Ordem dos 
Advogados do Brasil um pedido de, 
análise do Decreto n° 96.877 de 29: 
de setembro deste ano, que concebi 
deu aumento salarial aos servido- b 
res militares, para compensar as 
perdas provocadas pela incidência.: 
de Imposto de Renda sobre os ren-^ 
dimentos estabelecido no novo tex
to constitucional. 

O deputado Geraldo Campos 
afirmou que a "manobra do Palá
cio do Planalto para agradar aos 
militares foi muito clara e contra
ria a isonomia estabelecida na 
Constituição". Por isso, os parla
mentares do PSDB local querem'; 
que a OAB encontre a arguição ju-'* 
adiça necessária para anular esses 
decretos. 

Hoje, os servidores militares 
são isentos do pagamento de Im
posto de Renda sobre o total de 
seus rendimentos (salário base 
mais gratificações e adicionais)" j 
Como o soldo é normalmente muito 
baixo, existe para esses servidores 
isenção total de pagamento de Im
posto de Renda. Geraldo Campos 
explicou que essa foi uma preocu-
Dação da Constituinte, que acabou 
decidindo pela aplicação do Impôs- ' 
to de Renda na Fonte para todo ti
po de assalariado, inclusive Presi-
dente da República, ministros de • 
Estado e membros do Poder 
Judiciário. 

Fraude 
O telegrama, que foi enviado 

ao Congresso da OAB pelo senador 
Pompeu de Sousa e pelos deputa
dos Sigmaringa Seixas, Geraldo 
Campos e Maria de Lourdes Aba
dia, diz que a "transferência da tri
butação dos militares para o Te- ' 
souro Nacional representa uma 
grosseira fraude nos efeitos da no
va Constituição". Campos obser
vou que esse aumento "é discricio- . 
nário e promove um efeito cascata 
em favor dos militares". 

O decreto "ameaça a eficácia 
da nova ordem jurídica", afirmou 
Geraldo Campos. Na sua opinião, é 
necessário encontrar mecanismos 
para suspender os efeitos "de qual
quer medida que altere ou adie a 
a p l i c a ç ã o d o s d i s p o s i t i v o s 
Constitucionais". 

Parecer adia juro tabelado OAB quer garantir avanços 
O Diário Oficial da União de 

amanhã será um dos mais disputa
dos dos últimos tempos. Ele deverá 
trazer o parecer do consultor-geral 
da Presidência da República, Saulo 
Ramos, de que o tabelamento dos 
juros em 12% ao ano, determinado 
pela Assembleia Nacional Consti
tuinte, não poderá ser aplicado, an
tes da sua regulamentação. 

O tabelamento implicaria a re
visão de todas as operações finan
ceiras, o que deverá ser feito a par
tir do momento em que a nova re
gra entrar em vigor: imediatamen
te, caso o Supremo Tribunal Fede
ral decida pela sua auto-aplicação; 
ou quando for regulamentado por 
lei complementar. 

Esse entendimento de que to
das as operações financeiras terão 
que ser revistas é de assessores do 
Palácio do Planalto, ligados à área 
económica. Eles prevêem também 
que o tabelamento dos juros em 
12% impedirá o Governo de execu
t a r p o l í t i c a s d e r e s t r i ç ã o 
monetária. 

Mas isso são prevdsões. En
quanto não vier a aplicação da de
terminação constitucional, ou por 
decisão do Supremo, ou através da 
legislação complementar, o Gover

no se balizará e orientará a área 
privada para seguir as atuais re
gras do mercado. 

O parecer do consultor-geral é 
de que, enquanto não houver a re
gulamentação, permanecem as leis 
do mercado. Ou seja, o tabelamen
to não é auto-aplicável. 

O Banco Central adotará o pa
recer de Saulo Ramos desde que 
aprovado pelo Presidente da Repú
blica, é claro, e orientará os bancos 
privados, no sentido do cumpri
mento da norma governamental. , 

O consultor jurídico da Presi-t 
dência vê a necessidade de duas 
leis para regulamentar o tabela
mento dos juros: uma lei comple
mentar, responsável pela regula
mentação, em si; e uma lei ordiná
ria penal, estabelecendo as penas 
para quem infringir a determina
ção constitucional. 

Para os assessores económicos 
do Palácio do Planalto, o tabela
mento dos juros "será péssimo", no 
que se refere ao combate à infla
ção. Eles entendem que a medida 
provocará um aumento excessivo 
do dinheiro, circulando no merca
do, o que impossibilita a execução 
de uma política de restrição mone
tária. (C. F.) 

Porto Alegre — A Ordem dos 
Advogados do Brasil pretende 
transformar sua comissão pós-
constitucional (que faz a análise do 
texto constitucional com a finalida
de de fazer sugestões às legislações / 
complementar e ordinária) em p-
uma câmara permanente. O objeti
vo, segundo o presidente nacional 
da OAB, Márcio Thomaz Bastos, é 
garantir a defesa dos avanços do 
novo texto constitucional, evitando 
interpretações erradas que possam 
t e r m i n a r em ine f i các i a , da 
Constituição. 

Da "Carta de Porto Alegre', do
cumento que os advogados apre
sentarão 5 a feira no encerramento 
da XII Conferência Nacional da 
OAB, constará uma condenção às 
tentativas do Poder Executivo de 
atingir os trabalhos constitucio
nais. "Precisamos preservar os 
pontos positivos da nova Carta, 
apesar de suas falhas, e apresentar 
sugestões de mudanças. E para is
so que a câmara pós-constitucional 
v a i t r a b a l h a r " , a f i r m o u o 
presidente. ' 

Pressão 
O advogado alagoano Her-

mann Assis Baeta, ex-presidente 

Parlamentares se preocupam 
em apressar regulamentação 

Apesar de ter aprovado uma 
longa série de direitos que muda
rão de imediato a vida dos brasilei
ros, a Constituinte deixou sem 
uma solução precisa 179 pontos da 
nova Constituição, que serão regu
lamentados futuramente por leis 
ordinárias ou complementares. Em 
alguns casos, os constituintes fixa
ram as regras básicas para a futu
r a lei, como na definição de compe
tência do Conselho de Defesa Na
cional. Mas, na maioria das vezes, 
jogou no escuro, ao adiar a solução. 
É o caso da revisão do valor do sa
lário mínimo. 

Tanto o deputado Ulysses Gui
marães, presidente da Constituin
te, e do PMDB, como os líderes par
tidários estão preocupados com es 
te problema. A partir de hoje Bra
sília começa a viver um recesso in

formal. As eleições municipais de 
novembro estão monopolizando a 
maioria dos parlamentares. Certa
mente, não haverá quorum para 
votar esta legislação no final deste 
ano. O pior é que a eleição presi
dencial prevista para o ano que 
vem deve manter afastados de Bra
sília muitos parlamentares. 

Solução 
Uma solução provisória foi 

aprovada para as demissões imoti-
vadas e sem justa causa: a elevação 
da multa sobre o FGTS de 10% pa
ra 40%. Mas apenas a lei comple
mentar vai fixar uma proteção de
finitiva para o trabalhador. O mes
mo acontece com o aviso prévio 
proporcional ao tempo de serviço 
do empregado. Enquanto o Con
gresso não aprovar uma lei ordiná
ria, os patrões continuarão pagan

do apenas um salário. 
A economia do País funcionará 

em meia-marcha até que o Con
gresso encontre uma solução defi
nitiva para alguns pontos por uma 
lei ordinária. As empresas multi
nacionais saberão qual a participa
ção do capital estrangeiro admiti
da na economia. Novos setores, co
mo 0 da informática, poderão ser 
estabelecidos por lei. 

A Constituinte foi generosa ao 
fixar o quorum necessário para a 
votação destas leis, metade mais 
um dos parlamentares (280 votos) 
poderão aprovar 148 das 179 leis. 
São as leis ordinárias. Outros 31 
pontos só serão resolvidos por lei 
complementar, que exige a aprova
ção de 3/5 dos votos da Câmara e do 
Senado. 

da OAB e membro da comissão, es
peca poder pressionar o Congresso 
Níaciúiial e os trè^ Poderes, através 
do trabalho da Comissão, para a 
implementação das novas regras. 
Sugeriu também a criação de cur
sos abertos em todas as subseções 
da OAB: "A população precisa co
nhecer para reivindicar seus direi
tos", disse. 

Na opinião do jurista Fábio 
Konder Comparato, professor de 
Direito Comercial da Faculdade de 
Direito da USP, a OAB, como enti-
dade que se coloca à frente da defe- I 
sa da Constituição, deve se preocu
par com a garantia do acesso à Jus
tiça pela população. Na discussão 
sobre os direitos humanos, ontem, 
em Porto Alegre, o juris ta advertiu 
sobre a d e s i g u a l d a d e socio
económica da sociedade brasileira, 
um dos entraves para a total eficá
cia da Nova Carta: "Necessitamos 
antes de uma organização social 
forte, com vitalidade política, o que 
pressupõe um plano de ação, ou se-
ja, a institucionalização do planeja
mento. E os homens que estão 
atualmente no poder não têm co
nhecimento dos problemas sociais 
para levar avante esse vigor 
político". 

MTb criará 
central de 

informações i 
Recife — O Ministério do Tra-

balho orientou suas delegacias em 
todo o País que não tomem decisões 
isoladas a partir do dia 6, quando 
entra em vigor a nova Constitui
ção. O Ministério comprometeu-se 
a criar em Brasília uma central de 
operações que terá a função de 
orientar suas delegacias em todo o 
País, em caso de dúvida, criando 
um critério nacional de procedi
mento no que se refere ao cumpri
men to das novas conquis tas ' 
trabalhistas. 

A informação é do delegado es'-; 
tadual do Ministério em Pernam
buco, Gentil Mendonça. Ele expli
cou que a decisão do Ministério 
ocorreu em função das dúvidas ain-; 
da existentes a respeito do paga
mento de 40% sobre o saldo do 
FGTS para os trabalhadores demi-' 
tidos e de 30% de abono para os em-' 
pregados que entrem de férias á' 
partir do dia 5. 


