
Líder do Governo alerta para riscos à transição 
BRASÍLIA — O Líder do Governo 

na Câmara, Deputado Carlos 
Sanf Anna, alertou ontem para a ne
cessidade de o processo de transição 
para a democracia ser efetuado den
tro do "tempo certo" para a sua ma
turação, sem atropelos ou precipita
ção, de modo a assegura r a 
estabilidade institucional do País. 

A polémica questão da soberania 
da Constituinte e o consequente su-
per-poder que ela adquiriria a partir 
de uma definição subjetiva e inexa-
ta do projeto de decisão é, para o 
Líder do Governo, um fator que po
deria perturbar a transição demo
crática, que se pretende pacífica, 
uma vez que daria margem a preci
pitação do processo sucessório. 

— O ritmo de transição que está 
na cabeça de Ulysses Guimarães de

ve ser o mesmo que está na cabeça 
do Presidente José Sarney. 

Analisando com profundidade o 
parágrafo 7 do artigo do projeto de 
Regimento Interno da Constituinte 
— que pretende conferir à Assem
bleia o direito de alterar a Consti
tuinte atual somente se seus tra
balhos estiverem ameaçados — 
assessores do Planalto concluíram 
que, caso o item não estivesse con
ceituado com precisão, haveria o ris
co de interpretação subjetiva. 

Neste exame, a assessoria gover
namental chegou a prever a possibi
lidade de Constituintes oposicionis
tas apresentarem sucessivas proposi
ções de redução imediata do man
dato de Sarney que, mesmo rejeita
das no seu nascedouro, poderiam 

precipitar uma reação em cadeia que 
culminaria com o engajamento da 
sociedade civil, a exemplo do que 
ocorreu por ocasião da mobilização 
popular pelas eleições diretas, em 
1984. 

A compreensão da necessidade de 
que a transição se encaminhe pacifi
camente tem se verificado em seto-
res do PMDB identificados como "es
querda independente", assegurou o 
Líder do Governo. Segundo SanfAn
na, essa percepção permitiu, por 
exemplo, que a votação do projeto de 
Regimento Interno da Constituinte 
fosse adiada. 

— A esquerda independente é uma 
aliada tática nossa, pois percebe a 
necessidade de uma transição sem 
atropelos — frisou Carlos Sanf Án-
na. . 


