
Í3 0W4W& s 
Sábado, 19-10-85 — O ESTADO DE S. PAULO 
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Constituinte: veja a solução do PMDB. 

Usando de um artifício e passando por cima do Regimento da Câmara, o PMDB nem examinou o parecer Bierrembach e aprovou um outro, já criticado. 
Um pedido de preferência pa-

jra votação do substitutivo prepara
do pelo PMDB, subscrito pelos lí
deres do partido, do PFL e do PDS, 
evitou, ontem, a votação na comis
são mista do substitutivo apresen
tado à emenda da Constituinte do 
governo pelo deputado Flávio 
Bierrembach. Com isso, o deputa
do paulista foi destituído do cargo 
de relator e as lideranças da Alian
ça Democrática indicaram o vice-
líder do PMDB na Câmara, Valmor 
Giavarina, para substituí-lo. Foi 
aprovado o substitutivo oficial por 
16 votos contra três — dos deputa
dos Flávio Bierrembach, Milton 
Alves (PDT) e Siqueira Campos 
(PDS) —, que atribui poderes cons
tituintes ao futuro Congresso, con
cede anistia a militares e civis sem 
reintegrá-los e amplia os prazos de 
desincompatibilização. 

Foram quase oito horas de dis
cussão sobre a matéria, em que não 
faltaram acusações ao PMDB por 
ter desrespeitado o Regimento In
terno para conseguir a aprovação 
do substitutivo oficial e renegado 
antigas bandeiras partidárias, co
mo a anistia ampla, geral e irrestri
ta. Os debates foram assistidos pe
los líderes do PMDB, deputado Pi
menta da Veiga; do PDS, deputado 
Prisco Viana; do PFL, senador Car
los Chiarelli, e pelos presidentes 
da OAB, Herman Baeta, e de várias 
seções regionais da entidade. 

Inconformado com o comporta
mento dos líderes da Aliança De
mocrática, que não mediram esfor
ços para evitar a votação do substi
tutivo de Bierrembach, recorrendo 
para isso a um pedido de preferên
cia para exame do parecer oficial^ 
Herman Beta disse que a OAB ini^ 
ciará imediatamente uma campa
nha nacional para denunciar o 
comportamento do PMDB na co
missão mista, buscando evitar que 
os seus representantes no órgão se
jam eleitos para a Constituinte. 
Além da destituição indireta do re
lator, sem que o seu parecer fosse 
sequer votado, o líder interino do 
PMDB no Senado, Hélio Gueiros, 
promoveu a substituição na comis

são do senador Alcides Saldanha 
pelo senador Martins Filho sem 
que a providência fosse comunica
da ao plenário do Congresso, como 
determina o Regimento. 

Aprovada a preferência para o 
substitutivo preparado pelas lide
ranças aliancistas, Flávio Bierrem
bach considerou-se destituído do 
cargo de relator e deixou a mesa 
dos trabalhos. Antes, porém, entre
gou à sua presidência uma mala 
contendo 70 mil telegramas e car
tas, enviados de todas as partes do 
País, pedindo a Constituinte exclu
siva, apenas para preparar a nova 
Carta, e a anistia ampla, geral e 
irrestrita. 

Ao justificar o seu substitutivo, 
Bierrenbach explicou não perten
cer ao executivo, mas que somente 
integra partido que lhe dá apoio, o 
que lhe permite comportamento 
independente e harmónico. Ele 
disse ter observado todo o ideário 
do PMDB na elaboração do substi
tutivo, bem como o pensamento dos 
seus principais líderes nos últimos 
20 anos, além de "ter lido, relido e 
trelido os discursos e pronuncia
mentos do deputado Ulysses Gui
marães e do falecido Tancre Ne
ves". E desafiou os integrantes da 
comissão a apontarem uma só in
coerência entre o seu substitutivo 
e o pensamento do PMDB históri
co. Ninguém respondeu. 

Logo após a instalação dos tra
balhos, às 9 horas, o presidente da 
Câmara, ̂ Ulysses Guimarães, com-
paraceu ao recinto para explicar 
que a ideia da comissão represen
tativa da Constituinte para legislar 

/ordinariamente durante o seu fun
cionamento não era sua, mas está 
contida no artigo 46 da atual Carta. 
Segundo afirmou, será possível o 
desempenho simultâneo das fun
ções da Constituinte e do Congres
so. Mas acrescentou que a iniciati
va não pode servir de argumento 
para retardar a convocação da 
Constituinte. O líder Hélio Gueiros 
manifestou-se contra a ideia, sob a 
alegação de que não se pode privi
legiar um pequeno grupo na Cons
tituinte. 

Flávio Bierrembach criticou o 
substitutivo do PMDB afirmando 
que ele era "espírita" e havia sido 
preparado "na calada da noite". 
Embora não integrasse a comissão, 
o vice-líder do PT, deputado José 
Genoíno, advertiu que a Nação es
tá dividida diante da Constituinte 
e "o Congresso tem de ter a cora
gem e a dignidade de compreender 
isso e. consultá-la sobre como deve 
ser a futura Assembleia". Durante 
toda a discussão, Genoíno foi prati
camente o único parlamentar a de
fender o substitutivo Bierrembach 
e criticar o PMDB pelo modo como 
agia em relação ao Regimento, a 
ponto de ser acusado por Hélio 
Gueiros de estar "tumultuando os 
trabalhos". 

A confusão aumentou quando 
José Genoíno destacou em voz alta 
trecho do substitutivo do PMDB no 
qual os acontecimentos de mar
ço/abril de 64 são tratados como 
"movimento de redemocratiza-
ção". Walmor Giavarina justificou-
se dizendo que a referência estava 
entre parênteses porque se tratava 
de uma ironia. Mas ficou claro que 
Giavarina não teve sequer conheci
mento prévio do substitutivo, pois 
ele mesmo pediu para votar sepa
radamente um dos artigos, signifi
cando que não concordava com ele. 
Por tudo isso, as lideranças do 
PDS, embora tendo ajudado o 
PMDB e o PFL a aprovar o substi
tutivo, não dispensaram ironias 
diante do desrespeito ao Regimen
to. Bonifácio de Andrada (PDS-
MG): "Perto do que se viu aqui, a 
Arena deve ser considerada libe-
ralíssima". 

Ainda ontem, várias entidades 
se manifestaram apoiando o subs
titutivo de Flávio Bierrembach. O 
Instituto de Engenharia de São 
Paulo divulgou nota, propondo, en
tre outros pontos, que os integran
tes da Constituinte sejam eleitos 
exclusivamente para esse fim — 
mesma tese da Universidade Meto
dista de Piracicaba, da Confedera
ção Nacional dos Diretores Lojis
tas e da Associação dos Advogados 
de São Paulo. 

Os itens principais da nova proposta 

Os deputados e senadores elei
tos em 15 de novembro de 86 se 
reunirão em Assembleia Nacional 
Constituinte unicameral no dia Io 

de fevereiro de 1987 na sede do 
Congresso Nacional. O presidente 
do Supremo Tribunal Federal ins
talará a primeira sessão e a dirigi
rá até a eleição de seu presidente. 
O texto da nova Constituição será 
promulgado no decorrer do ano de 
1987, depois de aprovado, por 
-maioria absoluta em dois turnos. 

Assim funcionará a futura 
Constituinte, segundo os termos do 

.[substitutivo aprovado ontem pela 
comissão mista do Congresso, que 
será votado na próxima semana no 
plenário. O documento mantém as 
linhas básicas da proposta do pre
sidente Sarney, deixando ã'critério 
,da Assembleia definir a participa
ção dos senadores eleitos em 82 e 
sem poderes constituintes expres
sos, assim como o funcionamento 
do Poder Legislativo ordinário du
rante a elaboração da nova carta. 

Sobre a anistia, o substitutivo 
aprovou que alcançará todos os 
servidores públicos civis da adm-
nistração direta e indireta e milita
res punidos por atos de exceção, 
institucionais ou complementares; 
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os autores de crimes políticos e co
nexos, dirigentes e representantes 
de organização sindical ou estu
dantil; servidores civis ou empre
gados que tenham sido demitidos 
ou dispensados por motivação ex
clusivamente política, com base 
em outras leis; e finalmente os pu
nidos ou processados por idênticas 
razões entre 2 de setembro de 1961 
e 15 de agosto de 1979. 

Serão concedidas promoções 
pelo princípio da antiguidade, na 
reserva ou aposentadoria, ao pos
to, cargo ou graduação a que te
riam direito, se estivessem no ser
viço ativo, os servidores civis e mi
litares, desde que obedecidos os 
prazos de permanência em ativida-
des previstas nas leis e regulamen
tos vigentes. Pelo texto original, 
havia a exigência da condição de 
habilitação para as promoções. 

Os anistiados poderão ser 
readmitidos ou revertidos ao servi
ço ativo por exclusiva iniciativa, 
competência e critério da adminis
tração pública, vedada, portanto, a 
reintegração. Mas esse benefício 
só gerará efeitos financeiros a par
tir da promulgação da emenda 
constitucional, proibida a remune
ração de caráter retroativo. Ficam 

excluídos do benefício os que já se 
encontravam aposentados, na re
serva ou reformados quando foram 
atingidos: mas os dependentes dos 
servidores civis e militares já fale
cidos farão jus às vantagens pecu
niárias da pensão correspondente 
ao posto, graduação, cargo, função 
ou emprego que teria sido assegu
rado a cada beneficiário da anistia 
até a data de sua morte. 

No capítulo da inelegibilida
de, o substitutivo estabeleceu que 
titular efetivo ou interino de cargo 
ou função cujo exercício possa in
fluir nas eleições só poderá candi-
datar-se a posto eletivo caso se 
afaste em prazo não superior a no
ve meses. 

Esse prazo de desincompatibi
lização difere para governador e 
prefeito (seis meses), ministro, se
cretário de Estado, diretor, supe
rintendente de órgão da adminis
tração pública direta ou indireta, 
incluídas as fundações e socieda
des de economia mista — nove me
ses ou quatro, este último quando 
candidato a cargo municipal. Po
rém, se os ocupantes de tais cargos 
já forem titulares de mandato ele
tivo, a desincompatibilização serái 
de seis meses antes do pleito. 

*y "zwDB articula seus truques » «<«rruba o parecer e o cargo de Bierrembach. 


