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vm POLITICA 

Constituinte autónoma? E o impasse. 
0 PDS se junta ao PFL contra alterações na proposta de Sarney, que o PMDB não sustenta. Ulysses Guimarães tenta uma fórmula conciliatória. 

Ó PDS não aceita que se contrarie o 
governo do PMDB em matéria de Consti
tuinte. O PFL também não. E o PMDB — 
parte dele — não aceita a posição do gover
no: quer uma Constituinte autónoma, que 
não se confunda com o Congresso, como 
pregam a OAB, a ABI, a CNBB e outras 
entidades civis. 

Essas posições — todas elas intransi
gentes — criaram um impasse que está 
preocupando a cúpula do PMDB, que dia
riamente se tem reunido com o deputado 
Flávio Bierrenbach (PMDB-SP), relator do 
projeto de convocação da Constituinte, para 
tentar uma fórmula conciliadora. 

O assunto foi debatido ontem pelo Con
selho Politico do governo, no qual o presi
dente José Sarney pediu aos líderes do 
PMDB e do PFL que trabalhem a favor da 
aprovação de sua proposta na forma origi
nal,, deixando qualquer alteração para ser 
votada como destaque. Alegou que a convo
cação da Constituinte era matéria de "gran
de magnitude" e que o texto da emenda não 
deveria receber modificações que desca
racterizem seu objetivo básico. 

Foi depois dessa reunião que o líder do 
PDS, deputado Prisco Viana, procurou o 
presidente da Câmara, Ulysses Guimarães, 
para adverti-lo de que os 120 deputados de 
seu partido não apoiarão qualquer desvir
tuamento da emenda Sarney. 

— O PDS não será massa de manobra de 
conchavos que, inclusive, contrariam a po
sição do governo. 

E deu como exemplo a disposição do 
relator Flávio Bierrenbach de apresentar 

substitutivo à proposta do governo para in
cluir a anistia a militares punidos após 64 e 
a criação dos delegados-constituintes, que 
seriam eleitos separadamente dos parla
mentares. 

Se os 120 deputados do PDS se juntarem 
aos cem do PFL, o PMDB não conseguirá 
mais os 320 deputados necessários para 
aprovar qualquer emenda, além de 46 sena
dores — dois terços de cada Casa. 

E está difícil, por outro lado, convencer 
o relator Flávio Bierrenbach a não apresen
tar seu substitutivo e deixar algumas emen
das para serem votadas em separado, con
trariando assim o governo. Ele estava até 
mal-humorado ao comentar o assunto: 

— Sou relator do Congresso e não do 
governo. 

Impasse 

Bierrenbach reafirmou que se não hou
ver acordo entre o Palácio do Planalto e as 
lideranças, não deixará de cumprir seu "de
ver", apresentando um substitutivo à comis
são mista. 

— O plenário da comissão e o plenário 
do Congresso que decidam. 

O relator esteve anteontem à noite na 
casa do presidente da Câmara, Ulysses Gui
marães, conversando com ele, com José 
Fragelli, presidente do Senado, com o líder 
Pimenta da Veiga, com o deputado Cássio 
Gonçalves (PMDB-MG), relator da comissão 
das prerrogativas do Congresso, e com o 
jurista Miguel Reale Júnior. 

Bierrenbach disse a eles que nos seus 
contatos com representantes de entidades 
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civis sentiu, "nitidamente", a posição favo
rável à Constituinte autónoma. Afirmou ain
da ter constatado que é negativa a imagem 
do Congresso junto à sociedade civil e citou 
a OAB, a ABI, a CNBB, os sindicatos e ou
tras entidades "representativas" como de
fensoras da Constituinte autónoma. 

— Não podemos ignorar a posição das 
entidades representativas da sociedade ci
vil — insistiu o parlamentar. 

A fórmula conciliadora surgiu de suges
tão do jurista Miguel Reale Júnior: eleger-
se uma Assmebléia Constituinte e, após a 
conclusão de seu trabalho, seus membros 
seriam submetidos a um referendo popular, 
que decidiria se completariam ou não 
os mandatos de senador e de deputa
do. 

Bierrenbach não aceitou a proposta de 
imediato e disse queU-ria pensar a respeito. 

Divergências 
O entendimento, contudo, parece difí

cil. As divergências surgiram ontem até 
mesmo no relato da reunião do Conselhho 
Político: os líderes do PFL diziam uma coi
sa, o PMDB apresentava outra versão. 

José Lourenço, líder do PFL na Câmara, 
anunciou, por exemplo, que o Conselho Po
lítico decidira apoiar a emenda Sarney na 
sua proposta original, sem nenhuma altera
ção, pois o presidente da República teria 
considerado uma "incoerência" a utilização 
de sua proposta para a introdução de ques
tões que fogem às suas finalidades. 

Lourenço até anunciou como deverá 
trabalhar sua bancada, caso o relator Flá
vio Bierrenbach insista em seu substitutivo: 
primeiro, tentará rejeitá-lo na comissão 
mista. Se não conseguir, vai pedir que se 
vote em plenário primeiro a emenda origi
nal, com destaque para o substitutivo. Na 
segunda votação, o PFL se retirará do ple
nário para não dar quórum à votação. 

A versão de Humberto Lucena, líder do 
PMDB no Senado, foi inteiramente diferen
te: disse que a orientação é buscar uma 
"fórmula conciliatória" entre a posição do 
Congresso e à das entidades civis. E ficou 
decidido que Ulysses Guimarães irá conver
sar com os líderes de todos os partidos e 
com os dirigentes da OAB, ABI, CNBB, sin
dicatos e outras entidades para evitar o im
passe entre elas e o Parlamento. 

Utopia 
A tese da Constituinte autónoma, defen-

dida por Bierrenbach e pela OAB, encon-

trou ontem duros críticos no jurista Sobral 
Pinto e nos senadores Amaral Peixoto, pre
sidente do PDS, e Murilo Badaró (PDS-MG). 

— O grande problema que surge é este: 
quem vai legislar? — perguntou Peixoto. 
Outro: seriam duas eleições, uma para a 
Constituinte e outra para o Congresso? Os 
candidatos poderiam disputar cadeiras nas 
duas Casas ao mesmo tempo? Se você coloca 
os melhores na Constituinte, o Congresso 
será mais fraco e vice-versa. 

Sobral Pinto e Badaró disseram estar 
com a emenda Sarney, que dá poderes cons
tituintes ao Congresso a ser eleito em 1986. 
Sobral lembrou que suas discordâncias com 
a OAB são constantes — "discordamos mui
to e em vários pontos", enquanto Badaró 
afirmou que "os pilares de nossa democra
cia se assentam nos partidos". 

Para o ministro Fernando Lyra, da Jus
tiça, a proposta da OAB é "utópica". Primei
ro, porque o Congresso não vai aprová-la; 
segundo, pelo custo de duas eleições; ter
ceiro, pela dicotomia entre dois poderes 
legiferantes. "As pessoas responsáveis por 
essa proposta parecem desconhecer o pro
cesso político brasileiro." 

O deputado Cardoso Alves, secretário-
geral do PMDB, disse que os que pregam 
"Constituinte autónoma, delegados-consti
tuintes, mandatos curtos e outros artifícios 
estão querendo Constituinte sem povo. Que 
venham para os partidos e se candidatem. 
Tancredo Neves se comprometeu a trans
formar o Congresso de 86 em Constituinte. E 
o povo rr aplaudiu. Esse o pacto. O mais é 
estratagema, elitismo". , 


