
SanfAnna não percebeu 
malícia no parágrafo Tf2 

BRASÍLIA 
AGÊNCIA ESTADO 

"Não sou responsável por uma 
vírgula, sequer, do paragrafo 7o do 
artigo 57 do regimento da Consti
tuinte", deíendeu-se ontem o depu
tado Carlos SanfAnna (PMDB-BA), 
líder do governo na Câmara. Ao saú
de audiência com o presidente Sar-
ney, SanfAnna justificou que atuou 
na questão da soberania da Consti
tuinte apenas como parte interme
diária, entre o grupo Pró-Soberania e 
o governo. 

Ao defender-se de acusações, se
gundo as quais teria sido ele um dos 
redatores do parágrafo 7o que permi
te aos constituintes modificar a 
Constituição atual, SanfAnna afir
mou: "Não sou responsável pelo fe
chamento nem pela reabertura des
sas negociações. O acordo que inter
mediei, fiz por palavras, nada escre
vi". Segundo explicações do deputa
do, inicialmente ficou acertado que o 
preâmbulo do regimento conteria 
um ato declaratório da soberania. 

Foi o deputado Nelson Jobim 
(PMDB-RS), segundo Carlos San
fAnna que, durante reunião na qual 
foi examinado um texto curto, que 
seria o ato declaratório, defendeu o 
argumento segundo o qual um sim
ples ato não seria suficiente, levan
tando a necessidade de ser instru
mentalizada essa decisão. Prevale
ceu, então, de acordo com o líder da 
maioria, que era preciso um artigo 
para definir a soberania da Consti
tuinte. Daí, o grupo Pró-Soberania 
pediu tempo para preparar um pará
grafo, o sétimo, apresentando-o em 
outra reunião, à tarde, datilografado 
em folha avulsa, lido em voz alta pelo 
senador Fernando Henrique Cardoso 
(líder do PMDB no Senado), do docu
mento foram tiradas cópias e distri
buídas entre os presentes, dentre 
eles Carlos SanfAnna. 

"Se alguma falha houve de mi
nha parte, foi não ter percebido a 
sutileza do parágrafo, porque não te
nho treino para sutilezas de redação 
jurídica, para perceber de imediato 
que o que estava escrito não combi
nava com o acordo verbal", argu
mentou o deputado. Aliás, segundo 
SanfAnna, somente quatro horas 
depois de apresentado o parágrafo é 
que ele foi advertido para a redação 
jurídica, inclusive pelas lideranças 
do PFL. SanfAnna ainda informou 
que, tão logo recebeu uma cópia do 
texto preparado pelo Pró-Soberania, 
fez com que ela chegasse ao Palácio 
do Planalto, através do Gabinete 
Civil. 

DOIS TEXTOS 

É mesmo de autoria do deputado 
Nelson Jobim (PMDB-RS), um^os 
líderes do grupo Pró-Soberania, o 
texto original do parágrafo 7° do arti
go 57 da proposta de regimento inter
no permanente da Assembleia ̂ Na
cional Constituinte, que gerou ajjea-
ção do PFL e do PDS contra a apro
vação do regimento, há duas sema
nas, e o quase rompimento da Alian
ça Democrática. ici 

O texto original de Nélsoif Jo
bim, 41 anos, advogado de Santa }4a-
ria, no Rio Grande do Sul, é bem 
diferente daquele que foi apresenta
do pelo relator do regimento, Fer
nando Henrique Cardoso, mesmo 
porque o presidente da Constituinte, 
deputado Ulysses Guimarães, acres
centou, de última hora, uma tese 
que alterou em muito o sentido^ ini
cial. -»J 

O texto apresentado por Jobim a 
Fernando Henrique Cardoso, aolftler 
do governo na Câmara, Carlos San
fAnna, e aos membros do grupo,Pró-
Soberania, pouco antes da redução 
do primeiro dos dois substitutivos ao 
regimento, garantia o recurso ao ple
nário sobre projetos de decisão; que 
fossem rejeitados pela Comissão de 
Sistematização. Era o seguinte o tex
to original de Nelson Jobim: 

"Os projetos de decisão desti-
nam-se a regular matéria de relevân
cia à Assembleia, não compreendi
das nas hipóteses anteriores, e neces
sitando de um sexto (94) dos consti
tuintes e serão submetidas a parecer 
da Comissão de Sistematização, ca
bendo a decisão final ao plenário por 
maioria absoluta dos seus mem
bros", ti. 

O texto de Fernando Henrique 
Cardoso, com o acréscimo feito^na 
parte final por Ulysses Guimarães, é 
o seguinte: "Os projetos de decisão 
destinam-se a regular matéria dtfte-
levância para a Assembleia Nacienal 
Constituinte, não compreendilas 
nas demais proposições, necessitan
do ter o apoiamento de um tèl»ço 
(187) dos constituintes e serão Sflb-
metidas a parecer prévio da Coãis-
são de Sistematização, que o farStno 
prazo de cinco dias, sendo arquiva
do, definitivamente, se receber pare
cer contrário". Posteriormente,.ao 
redigir o segundo substitutivo, Fer
nando Henrique Cardoso colocou a 
possibilidade de decisão final pelo 
plenário, por maioria absoluta <#80 
constituintes) e em dois turnos'.de 
votação. 


