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A emenda do Gover
no que convoca a 
Constituinte corre o 

risco de não ser aprovada 
nos dias 22 e 23, diante da 
possibilidade de o PT e o 
PDT, que ontem fizeram 
uma aliança em favor da 
Constituinte exclusiva, 
contar com o apoio da ala 
malufistadoPDS. 

Os dois pequenos parti
dos, que ainda contam 
com a facção mais des
contente do PMDB, que 
tem agora no relator Flá
vio Bierrembach (SP) 
seu lider mais expressi
vo, iniciaram ontem mes
mo uma campanha de 
mobilização em favor do 
parecer de Bierrembach, 
que será derrotado ama
nhã pela Comissão Mista. 

O PT e o PDT estão con
vencidos de que o movi
mento poderá atrair ain
da outros descontentes 
com os rumos da Nova 
Republica e alcançar o 
quorum de um terço, 160 
deputados, para inviabili
zar a emenda do Gover
no, a exemplo do que fez o 
antigo MDB na votação 
da Emenda da Reforma 
do Judiciário, em 1977, no 
Governo do general Gei-
sel. 

Os petistas, pedetistas, 
malufistas e mais a fac
ção rebelde do PMDB es
tão unidos por uma diver
sificada gama de interes
ses políticos, ideológicos, 
teóricos e pragmáticos. 

No caso do PT, o parti
do de Lula é fiel à sua tese 
de só admitir uma Consti
tuinte autónoma e sobera
na e, por isso, indepen
dente da eleição para o 
Congresso Nacional. Nes
ta Constituinte exclusiva, 
os petistas acreditam que 
o trabalhador terá mais 
condição de influir na ela
boração da nova Consti
tuição. 

Já ao PDT interessa a 
indefinição ou mesmo o 
adiamento da votação da 
Emenda do Governo, por
que assim estará ganhan
do tempo para ver con
cretizada a proposta de 
seu lider máximo, o go
vernador do Rio de Janei
ro, Leonel Brizola. 

Brizola defende a redu
ção do mandato do presi
dente José Sarney, atual-
menie fixado em seis 
anos pela Constituição, 
para dois anoR. a fim do 
que a eleição para a Cons
tituinte seja cpincidente 
com a do Presidente da 
República. 

Os malufistas do PDS, 
que ainda representam 
uma considerável parce
la do antigo partido go-
vernista, apesar de todos 
os revezes sofridos nos úl
timos meses, querem 
"dar o troco" ao Governo 
pela derrota de seu candi
dato, Paulo Maluf, no Co
légio Eleitoral. 

Eles até agora não se 
conformaram não pro

priamente com a eleição 
de Tancredo Neves a 15 
de janeiro último, mas 
com a fatalidade que ma
tou Tancredo e levou ao 
poder o presidente José 
Sarney, a quem conside
ram o maior inimigo, por 
tê-los abandonado no 
meio da tempestade. 

Restam os peemedebis-
tas mais rebeldes, que 
não se conformam com o 
abandono, pela cúpula 
partidária, das teses de
fendidas nas campanhas 
eleitorais e que consis
tiam na defesa de uma 
Assembleia Constituinte 
livre e soberana. 

Com esses peemedebis-
tas estão ainda os chama
dos Juristas do partido, 
como o próprio relator 
Flávio Bierrembach, um 
proícaaor rcnomado de 
São Paulo, que não se 
conforma com o desvio 
dos ritos juridicos que te
ria sido provocado pela 
Emenda Sarney. 

Estes Juristas, bem co
mo dirigentes de entida
des da sociedade civil co
mo da OAB, setores da 
CNBB e o constituciona
lista Raymundo Faoro, 
defendem como princípio 
o fato de que a Constituin
te é um poder originário, 
ou seja. deve atuar sobe
ranamente e não depen
dendo do Congresso, co
mo pretende a Emenda 
Sarney. 


