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Pacto de transição 
Procura-se um substituto legal 

para o presidente da República. 
Desde que o presidente José Sar
ney assumiu o Governo, há pouco 
mais de três anos, a função de vice-
presidente da República vem sendo 
exercida pelo presidente da 
Câmara, deputado Ulysses 
Guimarães. Essa solução cons
titucional tem se revelado 
engenhosa, politicamente, porque 
permite uma convivência mais 
próxima entre os dois principais 
responsáveis pela condução da 
transição política. Assim, agindo 
preventivamente, o Governo e o 
presidente Sarney estudam fór
mulas que possam manter o 
deputado Ulysses Guimarães na 
condição de segundo homem na 
hierarquia de poder. 0 mandato 
dele como presidente da Câmara 
termina em fevereiro de 89 — e, 
junto com o mandato, as 
prerrogativas de substituto legal 
do presidente da República. 

A ideia de se efetivar o 
deputado Ulysses Guimarães na 
função de vice-presidente surgiu, 
pela primeira vez, quando a Cons
tituinte aprovou o sistema de 
Governo presidencialista e o man
dato presidencial de cinco anos. 
Alertado pelo presidente do 
Senado, Humberto Lucena, o 
presidente Sarney passou a se 
preocupar com o destino político 
do todo-poderoso presidente do 
PMDB, da Câmara e da 
Constituinte. 

Derrotado o parlamentarismo, 
ele perdia a perspectiva de vir a 
assumir o poder, de imediato, como 
primeiro-ministro. Além disso, 
perderia em dois ou três meses o 

cargo de presidente da Constituin
te, em dez meses o de presidente da 
Câmara, restando-lhe apenas o de 
presidente nacional do PMDB. 

Era .necessário iniciar, o quanto 
antes, uma articulação eficiente 
para viabilizar a eleição de 
Ulysses Guimarães para o cargo 
vago de vice-presidente da 
República. Lembrou o presidente 
do S enado que o instrumento legal 
para se atingir tal objetivo seria 
uma emenda já apresentada ao 
projeto de Constituição, na parte 
das disposições transitórias, pelo 
deputado João Agripino (PMDB-
PB). Tratava-se de proposta 
para que o vice-presidente da 
República fosse escolhido, pelo 
voto indireto da maioria do 
Congresso, assim que a Cons
tituinte, aprovasse e promulgas
se a nova Constituição. 
Casuisticamente, a emenda 
Agripino estabelecia que o can
didato a vice-presidente seria in
dicado, em Convenção Nacional, 
pelo partido ao qual pertence o 
presidente — isto é, o PMDB. 

Na Constituinte, a proposta da 
eleição indireta do vice-presidente 
da República chegou a sensibilizar 
setores importantes do PMDB e 
de outros partidos, como o PFL, 
o PTB, o PDT e o PDS. Argumen-
tava-se, então, que a escolha 
imediata de um vice-presidente 
viria preencher um vazio cons
titucional que, no futuro, poderia 
colocar em risco a estabilidade das 
institituições políticas. Em caso de 
impedimento do atual presidente 
da República, quem assumiria o 
Governo em caráter permanente? 

Tais argumentos iriam de encon
tro, porém, à posição dos setores 
mais à esquerda do PMDB, que 
viram na proposta de eleição indiíeta 
do vice-presidente uma tentativa 
do Governo de cooptar o deputado 
Ulysses Guimarães. Se concor
dasse em aceitar a condição de can
didato indireto, ele estaria firman
do um compromisso de apoio 
político ao presidente Sarney. 

As reações da esquerda do 
PMDB não estimularam o 
deputado Ulysses Guimarães a 
seguir em frente. No encontro que 

' teve esta semana com o presidente 
Sarney, no Palácio da Alvorada, 
ele disse que não poderia aceitar a 
proposta dò Governo, endossada 
pelos setores políticos mais conser
vadores. A emenda João Agripino, 
portanto, preparada para servir a 
um figurino determinado, entrava 
em processo de definhamento. A 
solução possível para a questão de 
substituto legal do presidente 
passaria a ser outra: em vez de se 
eleger indiretamente um vice-
presidente, por que não permitir a 
reeleição para a presidência da 
Câmara? 

A proposta que passa a ter 
preferência do Governo e da 
maioria do PMDB ainda não foi 
apresentada. Trata-se de emenda 
do deputado Genebaldo Corrêa, do 
PMDB da Bahia, que torna 
possível a reeleição para os cargos 
de direção da Câmara e do Senado. 
Ela deverá ser aprovada no segun
do turno de votação, abrindo 
caminho para que o presidente 
Sarney e o deputado Ulysses 
Guimarães possam manter o seu 
pacto de transição. 


