
mentares ligados a José Louren
ço observaram que Sarney, ao 
desmentir as cobranças que teria 
feito a Ulysses, permitiu que 
peemedebistas, como António 
Britto, por exemplo, ironizassem 
a atuação do líder do PFL com-
parando-o ao ex-deputado Alci
des Franciscato. (Franciscato 
era um parlamentar que tinha 
acesso ao general Figueiredo; 
contava num dia tudo o que tinha 
ouvido e, no outro, voltava a pú
blico para desmentir o que tinha 
dito.) 

0 desmentido de Sarney pro
vocou também uma nova postura 
no PFL. O próprio Lourenço, que 
sempre defendeu o mandato de 
se is anos para o presidente, 
acrescentou ontem uma ressalva: 
"Isso vai depender do governo". 
Confidencialmente, parlamenta
res do PFL não deixaram de se 
queixar das vacilações de Sar
ney. Se o desmentido do presi
dente foi feito com a intenção de 
d e s a g r a v a r Ulysses , acabou 
agravando a posição do PFL. "Na 
hora em que estamos lutando pe
lo governo na Constituinte rece
bemos um golpe violento. Até pa
rece que o namorado de verdade 
do governo é o PMDB. O PFL é a 
outra", criticou um dirigente 
frentista. "Ou o presidente prefe
re o apoio condicional do PMDB 
ou acha que só o PFL tem o dever 
do apoiar o governo, aconteça o 
que acontecer." 

Na tentativa de acer tar o 
acordo com o PFL sobre o regi
mento interno da Constituinte, o 
líder do PMDB, Luiz Henrique, 
repetiu ontem até a exaustão 
que, com o projeto de decisão, 
seu partido pretende apenas de
fender os trabalhos e as decisões 
da Assembleia — "mas jamais 
propor a redução do mandato do 
presidente". Esse esclarecimen
to Luiz Henrique fez novamente 
ao líder do PFL, deputado José 
Lourenço, com quem se reuniu 
para tratar do assunto. (Henri
que esteve também com o minis
tro Marco Maciel, t ratando do 
acordo.) 

E Lourenço parece ter se 
convencido, dando a impressão 
de que o acordo pode sair. Luiz 
Henrique também deu mostras 
de que o entendimento está pró
ximo: afirmou que outras exigên
cias do PFL seriam atendidas — 
como quorum de maioria absolu
ta (e não mais simples) nas co
missões e subcomissões da Cons
tituinte, além da realização do 
plebiscito após a promulgação e 
não durante a votação da nova 
Carta. 

Mas antes mesmo do encon
tro de ontem com Luiz Henrique, 
Lourenço já parecia convencido 
a votar o parágrafo 7o do Artigo 
57 do regimento, conforme pro
posta do senador Fernando Hen
rique Cardoso. "Uma série de ju
ristas que consultei consideram 
o parágrafo inócuo", justificou. 
"Não estou mais dando impor
tância à referida emenda, por
que é ilegal, inconstitucional. 
Não pode alterar, por maioria 
absoluta, a Constituição, que só 
pode ser emendada por dois ter
ços do Congresso." 

Descoberta 

De fato, essa constatação foi 
feita por vários parlamentares 
que dedicaram-se a ler atenta
mente o preâmbulo do substituti
vo de Fernando Henrique duran
te os feriados do Carnaval — e 
nessa leitura muitos descobri
ram a chave para a solução do 
impasse em torno do tal parágra
fo 7o do artigo 57. O texto consta 
de quatro curtos parágrafos. O 
primeiro fala da "luta do povo 
pelo término do regime autoritá
rio"; o segundo refere-se à emen
da 26, que elegeu os parlamenta
res com poderes de elaborar a 
nova Constituição. 

O parágrafo seguinte diz que 
os constituintes têm o poder de 
"sobrestar medidas que possam 
ameaçar os trabalhos e decisões 
soberanas da Assembleia, no 
cumprimento da missão que lhes 
foi conferida". Sobrestar signifi-
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ca parar, deter; e o termo "medi
das" teria o significado de provi
dências ou ações que possam 
obstar a elaboração da futura 
Constituição. Não estariam com
p r e e n d i d o s nes sas medidas 
quaisquer textos legais, até por
que uma lei se altera ou se revo
ga, mas não se pára ou detém. O 
último parágrafo diz que os cons
tituintes devem dar prioridade à 
elaboração da nova Carta, "que 
sepultará definitivamente a le
gislação antidemocrática do re
gime autoritário". Em outras pa
lavras, a extinção do chamado 
"entulho autor i tár io" se dará 
com a promulgação da nova 
Constituição. 

Feita a descoberta, Luiz Hen
rique espera que o regimento se
ja aprovado na próxima terça-
feira. "Não podemos mais retar
dar a aprovação. A opinião públi
ca não aceitará", disse. E, ontem 
mesmo, viajou a Brasília para 
cuidar da mobilização de sua 
bancada para a votação da maté
ria. Mas alertou que o PMDB não 
abrirá mão do funcionamento da 
Câmara em caráter excepcional 
durante os trabalhos da Consti
tuinte. 

Apoio 

Além disso, Luiz Henrique 
tem outra tarefa pela frente: con
vencer os peemedebistas de que 
o governo Sarney precisa do 
apoio do partido para respaldar 
as propostas de mudanças so
ciais. Mais que uma tarefa, po
rém, a advertência de Luiz Hen
rique serviu ontem para respon
der às versões que surgiram da 
conversa que Sarney manteve 
com Ulyses Guimarães em sua fa
zenda, no último fim de semana. 
Os líderes do PFL interpretaram 
a conversa como uma cobrança 
de apoio ao governo, sob pena de 
represálias. 

"O presidente não diria nun
ca isso a Ulysses Guimarães", 
reagiu Luiz Henrique. "O êxito 
desse período de transição de
pende do entrosamento do gover
no com o PMDB, que é o partido 
que venceu as eleições." De fato, 
o próprio presidente classificou 
a reunião com Ulysses como uma 
"conversa de namorados". 

Esse desmentido de Sarney 
acabou irritando os líderes do 
PFL. "Puxaram o tapete dos nos
sos líderes", lamentou um in
f luen te constituinte do PFL. 
"Mas nossos líderes disseram tu
do o que disseram para defender 
o presidente." E houve mais la-
mentos frentistas: alguns parla-


