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A crise do Regimento Interno do 
Congresso constituinte, que reduziu a 
uni fio a Aliança Democrática e 
cindiu o PMDB, também está fazen
do estragos no PDS. Contra a vontade 
da cúpula partidária e do líder 
Amaral Netto (RJ), 65, um grupo de 
quinze constituintes pedessistas quer 
votar a favor do dispositivo do 
Regimento que permite à Constituin
te alterar a atual Carta por maioria 
absoluta de votos. 

A rebelião no interior do PDS, que 
se identifica com a proposta defendi
da pelo chamado grupo "xiita" do 
PMDB, tem como líder o deputado 
Bonifácio de Andrada (MG), 56, 
conservador e antigo malufista. Sob 
seu comando, quinze constituintes do 
PDS permaneceram em plenário 
durante a frustrada tentativa de 
votação do Regimento, na última 
quarta-feira, contrariando a orienta
ção da liderança para que a bancada 
se retirasse. Na próxima sessão de 
votação, prevista para o dia 11 de 
março, o grupo pretende repetir o 
gesto, caso volte a ocorrer um 
impasse na questão do Regimento. 

Bonifácio de Andrada assumiu pu
blicamente a liderança da rebelião e 
já advertiu que o movimento conti
nuará. Mas nega que ele signifique 
qualquer contestação aos líderes atu
ais —Amaral Netto (RJ), na Câma
ra, e Jarbas Passarinho (PA), no 
Senado. Segundo afirmou à Folha, 
sua posição sobre a soberania é 
resultado de "pura convicção", pro
clamada desde a votação, no ano 
passado, da Emenda Constitucional 
de convocação do Congresso consti
tuinte. 

Enquanto Andrada diz que a diver
gência é episódica e se restringe ao 
Regimento, o líder do PDS na 
Câmara considera a rebelião como 
am questionamento de sua liderança. 
Por isso, Amaral Netto já anunciou 
que, se Bonifácio de Andrada colocar 

em plenário mais da metade dos 33 
deputados do PDS, caso se repitam 
os acontecimentos da última quarta, 
vai se considerar destituído do cargo 
de líder. Ele advertiu ainda que o 
comportamento rebelde será anali
sado na reunião da Executiva Nacio
nal do PDS, convocada para o dia 11 
de março pelo presidente do partido, 
senador Jarbas Passarinho. 

Os comentários de Andrada sobre a 
conduta atual do partido evidenciam 
a cisão que ele nega existir. Sem 
citar nominalmente a cúpula parti-

•dária, ele disse que a atuação da 
legenda está "muito parecida" com a 
do PFL. "Os liberais de hoje são os 
homens que estiveram no poder 
durante o regime militar, e acompa
nhá-los agora revive velhos tempos", 
afirmou, numa alusão à antiga Are
na, formada pelos parlamentares 
hoje divididos entre o PFL e o PDS (e 
mesmo no PMDB). Segundo Andra-' 
da, uma parcela do PDS "quer novos 
horizontes, sair da linha atual e 
ajustar-se aos novos tempos". 

A rebeldia de Andrada surpreende 
os políticos por dois motivos: pela 
sua origem política (é filho do líder 
da antiga UDN, José Bonifácio) e por 
seu comportamento em dois manda
tos como deputado federal (votou 
contra as diretas e em Paulo Maluf 
no Colégio Eleitoral). Mas alguns 
lembram sua condição de professor 
de Direito e o fato de que, no meio 
académico, prevalece o entendimen
to da soberania da Constituinte. A 
amigos, Andrada deu a explicação: 
está perdendo liderança em Barba-
cena (MG) para os políticos jovens e, 
agora, tenta adaptar-se aos novos 
tempos com teses avançadas. De 
qualquer forma, a transformação é 
indisfarçável: o direitista que, como 
vice-líder do PDS, sempre justificou 
os atos de governos passados, é hoje 
elogiado pelo deputado José Genoino 
(PT—SP) e visto em confabulações 
com parlamentares de esquerda. 


