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PMDB convoca bancadas para votar regimento 
. Líder confia no acordo mas admite novo confronto com o PFL na questão da exclusividade 

Luiz Henrique (PMDB) convocou os deputados, temendo novos impasses nas negociações com Lourenço (PFL) 

;I Jânio viaja 
e PDS fica 

S1 com prefeito 
J,i Sâo Paulo — Pouco antes de 
"embarcar ontem à noite para os 
".Estados Unidos, o prefeito Jâ-
^io Quadros assegurou ao PDS, 
rechaçado nas urnas nos últi
mos anos, o retorno à Prefeitu
ra de São Paulo. E que Jânio 
transmitiu o cargo ao presiden
te da Câmara Municipal, verea
dor António Sampaio, já que o 
vice-prefeito Artur Alves Pinto, 
reeleito deputado pelo PFL, não 
quis se afastar da Assembleia. 

Trata-se da segunda licença 
prolongada do prefeito Jânio 
Quadros desde que assumiu a 
Prefeitura, em janeiro do ano 
passado. Logo no início da ges
tão, Jânio se ausentou do País 
por 33 dias. Agora, o afastamen
to será por 45 dias. Ele irá aos 
Estados Unidos e depois à Euro
pa. 

Gonzaga Mota 
pede a Sarney 
mais recursos 

O governador Gonzaga Mota 
será recebido às 16 horas de ho
je em audiência pelo presidente 
José Sarney, a quem apresenta-

_ suas despedidas e agradece
r a o apoio que recebeu nos últi-
»mos dois anos da sua adminis
tração. 

Na sua última semana de go
verno. Mota ainda tem esperan
ça de conseguir recursos finan
ceiros para colocar em dia o pa-

Í amento do salário do funciona-
smo, que não recebe desde ja

neiro. Em Brasília, para onde 
cyiajou ontem à tarde, Mota vai 
"se despedir também dos minis-

t Brizola pode 
% ser réu em 

ação popular 
K, Rio — O impetrante da 
-•noticia-crime que originou o in
quérito policial que investigará 
pas irregularidades da Compa-
Iphia Estadual de Habitação 
-<CEHAB) na compra de duas 
fazendas em Nova Iguaçu, o cri
minalista Luis Eduardo Sales 
Nobre, moverá hoje uma ação 
popular contra o Estado para 
flpe o dinheiro utilizado na tran
sação que pagou pelas terras 
_Hm valor 63 vezes maior do que 
o- atribuído pela Bolsa de Imó
veis do Rio seja devolvido aos 
-cofres públicos. 
„, Representando o deputado do 
PTB, Alcides Fonseca, o advo
gado se baseará na Lei 4.717/85, 
que regulamenta as ações popu-
tóres e prevê a anulação de ope
rações imobiliárias quando elas 
.Sjâo realizadas com valores aci
ma ou abaixo dos correntes no 
.mercado. Primeiro depoente na 
.Comissão Parlamentar de In-
guérito da Assembleia Legisla
tiva que também investiga o ca-
sp. Luis Eduardo Nobre acha 
-que descobrir o destino dados 
,aps cz* 17,7 bilhões pagos a 
wais pelas duas fazendas para 
<Jevolvê-los à administração pú
blica é tão fundamental quanto 
punir os autores da transação 
Ilegal. 

e., — Tenho certeza de que esse 
dinheiro foi desviado para a 
eampanha eleitoral para prefei* 
te e governador — afirmou — e 
aue se o Darci Ribeiro tivesse 
vencido as eleições esse escân
dalo nunca teria vindo à tona. 
Por isso, acho imprescindível 
lutar para que esses recursos 
retornem aos cofres públicos. 
olPor isso, o criminalista vai 
sugerir ao promotor Kleber 
Couto que depois do governador 
Brizola seja indiciado no inqué
rito do dia 15, quando perde o fó
rum privilegiado e volta a ser 
dm cidadão comum. 
•*• — Em minha opinião, o go
vernador foi conivente com to
da a operação — continuou — 
Qftia vez que metade do mon
tante pago pelas fazendas foi 
qlilfado em Obrigações Reajus
táveis do Tesouro do Rio de Ja
neiro (ORTRJ'S). E óbvio que 
Leonel Brizola autorizou isso e 
ele mesmo admitiu isso ao 
Globo quando disse que assina
ria pelo menos jcem atos como 
este. 

•O criminalista^ Ivai sugerir, 
também, que o promotor indicie 
rflsecretário de polícia civil, Ni
lo Batista, pelo fato ríe ter se 
omitido em relação às denún
cias. 

IBSEN PINHEIRO 

"A Constituinte 
é livre e soberana 5? 

Quando o substitutivo do se
nador Fernando Henrique 
Cardoso estourou como uma 
bomba entre os pequenos par
tidos, o lider do PC do B, Ha-
roldo Lima, procurou o depu
tado Ibsen Pinheiro — que no 
momento respondia pela lide
rança do PMDB na Câmara. 
Mostrou-lhe as exigências im
postas a todo tipo de ação — e 
no mínimo obteve solidarieda
de para a cruzada dos nanicos 
contra as normas vistas como 
esmagadoras. Ibsen, um gaú
cho de Sâo Borja, cumprindo 
seu segundo mandato como 
deputado federal, defende um 
melo-termo entre as posições 
mais radicais sobre a sobera
nia da Constituinte, assinalan
do que ela paira sobre o Exe
cutivo, o Legislativo e o Judi
ciário — e diz, nesta entrevis
ta, respeitar a luta do PDT por 
dlretas logo após a promulga
ção da nova Constituição. Mas 

nâo deixa de insinuar certo 
oportunismo no projeto dos 
trabalhistas. E. para isto, cita 
a idade do "senhor Leonel Bri
zola". 

Como mebro da bancada 
gaúcha, o senhor participou 
das discussões sobre o projeto 
do deputado Nelson Jobim e 
de sua apresentação. Como o 
senhor encara a questão da so
berania da Constituinte? 

— A Constituinte que está 
reunida é livre e soberana. Is
to está definido no próprio ato 
que a convocou. O que se dis
cute é o modo de se expressar 
esta soberania, sua Implemen
tação. E compreensível que 
haja em alguns setores da pró
pria - Assembleia questiona
mentos sobre o modo de 
exercício desta soberania, 
porque seguramente há exa
geros de parte a parte. Há se
tores que supõem que uma 
Constituinte livre e soberana 
opera como se não houvesse 
ordem jurídica. Isto é um 
vício de interpretação. A or
dem jurídica não se sobrepõe 
à Constituinte — mas existe e 
ai está. A Constituinte, que re
vogará a ordem jurídica quan
do for editada, é um poder so
berano capaz de policiar as 
próprias condições de seu fun
cionamento. 

Acredita que a Constituinte 
assumirá a posição de condu
tora da transição democráti
ca. Considera que este papel 
pertence a ela ou ao Executi
vo? 

— Tenho a impressão de que 
Executivo, lideranças políti
cas e partidárias se expressa
rão todos na Constituinte. Ve
ja bem: eu não faço assim 
uma fratura entre a Consti
tuinte e o Governo, entre ela e 
os partidos. O Governo da Re
pública tem legitimidade para 

Ibsen Pinheiro 

estar presente na Assembleia. 
Seu partido está lá representa
do—e multo expressivamen-1 
te. É o partido majoritário. Ao 
contrário da Câmara e do Se
nado, aue são Doderes consti
tuídos, colocados ao nível do 
Executivo e do Judiciário, a 
Constituinte paira acima de 
todos os demais poderes. 

E a crise económica? O se
nhor acha que ela terá algum 
reflexo forte na Assembleia? 
Atrapalhará seus trabalhos, 
na medida em que se refletir 
lá dentro? 

— Sinceramente — ao con
trário de muitas manifesta
ções que tenho ouvido — eu 
acho que não. Muitas lideran
ças temem que as dificuldades 
económicas possam perturbar 
o trabalho de elaboração cons
titucional. Não concordo com 
isso. Penso que as instituições 
democráticas estão fortes por
que há um grande desejo na
cional de preservá-las. 

Como o senhor encara o pro
jeto do PDT, que pretende 
chegar a eleições dlretas 120 
dias após a promulgação da 
Carta? 

— Preliminarmente, reco
nheço que é pleno direito do 
PDT fazer sua pregação. Mas 
uma pregação tem que corres
ponder a uma necessidade so
cial, a uma realidade social. 
Na minha visão pessoal, nâo 
creio que a Constituinte, em 
qualquer hipótese, cogite um 
mandato inferior a quatro 
anos para o presidente Sar
ney. Acredito que ele possa ir 
além disso: a cinco ou seis 
anos. Estou convencido de que 
teremos eleições indiretas a 
partir de 1988, 89 ou 90. Antes 
disso, nâo. Eleições dlretas 
imediatamente após a pro
mulgação são uma postulação 
respeitável de um partido que 
tem um chefe, um líder, que é 
candidato — um homem que 
tem a biografia respeitável do 
senhor Leonel Brizola, tem 65 
anos e considera que o calen
dário dever ia ser m a i s 
propicio. 

Prisco nega acordo 
envolvendo mandato 

Salvador— "Tenho a impres
são de que este acordo não exis
te", disse ontem o deputado 
Prisco Viana (PMDB/BA), ao 
comentar as informações de 
que as liderenças partidárias 
da Aliança Democrática esta
riam prestes a firmar um en
tendimento para a aprovação 
do regimento interno da Assem
bleia Nacional Constituinte. Por 
esse acordo, o mandato de seis 
anos do presidente Sarney seria 
preservado em troca do poder à 
Constituinte para anular uma 
eventual decretação, pelo Go
verno, de medidas de emergên
cia. 

—Pelo que conheço do presi
dente Sarney, sei que ele não 
concordaria com isso. A dura
ção do mandato do presidente 
não deve ser objeto de uma 
transação dessa natureza — 
disse Prisco. Ele admite que o 
deputado Ulysses Guimarães 
foi encarregado, pelo presiden
te Sarney, de trabalhar para a 

obtenção do acordo que possibi
lite a aprovação do regimento, 
mas diz que esse acordo não de
ve incluir uma negociação so
bre a duração do mandato pre
sidencial. 

BROSSARD 
Porto Alegre — O ministro da 
Justiça, Paulo Brossard, negou-
se a comentar a possiblidade de 
um acordo preservando o man
dato do presidente Sarney em 
troca de poder à Constituinte 
para anular uma eventual de
cretação de medidas de emerr-
gência. Brossard se limitou 
apenas a comentar que viável é 
e novamente voltou a reclamar 
que o importante mesmo, que é 
a Constituinte, nâo está sendo 
discutido. Brossard disse 
achar engraçado que, quando o 
País está com uma Assembleia 
Constituinte, em vez de olhar 
para frente, "fiquem olhando 
para trás e discutindo as ques
tões menos importantes". 

"O PMDB está convocando os 
seus soldados". A declaração é 
do líder do partido na Câmara, 
deputado Luiz Henrique, que 
passou os dois últimos dias tele
fonando, pessoalmente, a todos 
os membros de sua bancada, 
que deverão estar em Brasília, 
no máximo, até terça-feira. 

Isso porque o lider peemede-
bista, seguindo orientação do 
presidente do partido, Ulysses 
Guimarães, está considerando 
seriamente a possibilidade de 
um novo confronto no plenário 
para a votação do Regimento 
Interno da Assembleia Nacio
nal Constituinte, já que o PFL, 
depois do acordo praticamente 
fechado, apresentou um novo 
obstáculo ao entendimento, des
ta vez elegendo como barreira o 
artigo 82 do substitutivo do se
nador Fernando Henrique Car
doso, que trata do funcionamen
to da Câmara e do Senado, ape
nas em situações extraordiná
rias, para deliberar sobre maté
rias de relevância nacional. 

Apesar de colocar, publica
mente, sua confiança no acor
do, a cúpula do PMDB, baseada 
no comportamento do líder do 
PFL na Câmara, não descarta a 
possibilidade de que "eles po
dem, realmente, estar queren
do endurecer o jogo, para obs
truir a aprovação do Regimento 
e limitar, o quanto possível, a 
Assembleia Nacional Consti
tuinte". 

Foi por temer o fracasso das 
negociações, e por observar que 
o PMDB ficara acéfalo em 
Brasília durante a semana do 

Iram prega 
autonomia 
à Justiça Lourenço adota tom moderado 

carnaval, abrindo todo campo 
de ação ao PFL, que Ulysses 
Guimarães pediu a Luiz Henri
que que retornasse à Capital da 
República na última sexta-
feira, para retomar de imediato 
as conversações e também para 
exigir a presença de toda a ban
cada, no caso de um novo con
fronto. 

O líder do PMDB na Câmara 
disse ontem que está confiante 
no acordo. Ele se reuniu na últi
ma sexta-feira à noite, em sua 
casa, com José Lourenço, e con
ta que, o líder do PFL "estava 
mais flexível", apesar de algu
mas resistências, no que diz 
respeito à iniciativa popular 
dentro da Constituinte e, princi
palmente, no que toca ao funcio-
namenfn da Câmara e do Sena
do. E ontem manteve encontro 
com representantes dos peque
nos partidos, discutindo o regi
mento, em busca de apoio. 

Afirmou que nos outros pon
tos já não há mais divergências, 
e informou que até o parágrafo 
sétimo do artigo 57 deixou de 
ser problema: "Nós fechamos 
um acordo, com a fusão da 
emenda do deputado Maurílio 
Ferreira Lima e o texto do subs
titutivo do senador Fernando 
Henrique Cardoso". O entendi
mento vinha se fazendo com a 
utilização, também, de uma 
emenda de José Lourenço, que 
concordou em retirá-la do texto, 
segundo Luiz Henrique. 

O cavalo de batalha, agora, é 
o artigo 82, que prevê o funcio
namento da Câmara e do Sena
do apenas em situações ex

traordinárias, para tratar de 
matérias de relevância nacio
nal. Contra essa situação, se le
vantaram os líderes do PFL e 
do PDS, Amaral Netto, que pro
metem forçar a abertura de 
sessão na Câmara, hoje, às 13 
horas. 

Também o Senador se rebe
lou contra o disposto no substi
tutivo de Fernando Henrique 
Cardoso, chegando a romper o 
entendimento de que o funcio
namento da Câmara e do Sena
do ficaria sob responsabilidade 
das duas Casas, que se auto-
limitariam. 

O presidente do Senado Fede
ral, Humberto Lucena, marcou 
para às 18,30 horas, sessão para 
discutir o Regimento Interno da 
Casa, contrariando o acordo de 
que os senadores deveriam es
perar a aprovação do Regimen
to Interno da Constituinte. 

E essa a briga que Ulysses 
Guimarães vai enfrentar a par
tir de hoje. Ele que já foi derro
tado duas vezes, quando tentou 
a criação de uma comissão de 
legislação ordinária, que substi
tuiria Senado e Câmara, e quan
do propôs a formação de duas 
comissões, uma integrada por 
senadores, outra por deputados. 

O presidente do PMDB pas
sou a última semana escondido, 
"para recarregar as pilhas", 
segundo um peemedebista de 
plantão em Brasília. Retiro que 
provocou, do deputado José 
Lourenço, um comentário cáus
tico: "O acordo está na praia, 
na serra, onde o PMDB está". 

O senador Iram Saraiva 
(PMDB-GO) quer que a Assem
bleia Nacional Constituinte coo
pere para o fortalecimento do 
Poder Judiciário no Brasil con
tribuindo para a definição de 
sua autonomia financeira, ad
ministrativa e politica. Para o 
senador goiano, o Judiciário, 
como a "chave do sistema de
mocrático", necessita de ins
trumentos adequados para ope
rar neste sentido. 

Explicou que até o advento da 
Nova República, o país vivia 
num regime de exceção. O go
verno Geisel imperou sob a égi
de dos atos institucionais, com 
poderes superiores aos da pró
pria Constituição. Nesse perío
do, ressaltou o senador, o Poder 
Judiciário foi desprestigiado, 
embora com as parcas forças 
que ainda lhe restavam tentas
se proferir com dignidade seu 
entendimento e proclamar seu 
desempenho com independên
cia. 

AUTONOMIA 
Sobre a autonomia financei

ra, o representante de Goiás na 
Constituinte afirmou que o Po
der Judiciário não arrecada pa
ra si. "O que arrecada, mesmo 
no exercício de suas funções 
precípuas (administraçãoe jus
tiça), a título de custas e emolu
mentos, transfere para os co
fres públicos sem qualquer re
versão". 

Quanto a autonomia adminis
trativa, Iram Saraiva acentuou 
que é com os meios obtidos or-
çamentariamente que o Poder 
Judiciário se organiza e exerce 
sua principal função: prestar 
jurisdição. "Só que o Poder Ju
diciário não pode criar cargos 
de juízes, não pode criar cargos 
de escrivão, de escreventes ou 
de oficiais de justiça, dependen
do dos mínimos detalhes do Po
der Executivo", lamentou Iram 
Saraiva, para quem a desburo
cratização neste sentido é es
sencial para o bom desempenho 
da justiça no país. 

POLITICO 
No plano político, segundo o 

senador goiano, não é diferente. 
Os juízes ingressam na carreira 
mediante concurso de provas e 
titulos, mas dali para a frente 
tornam-se totalmente depen
dentes do Executivo, desde a 
primeira nomeação até a últi
ma, tanto no judiciário estadual 
quanto no federal. 

"Constituinte 
exclusiva 

não tem apoio 55 

SÀO LUIS — O deputado fede
ral do PFL, Enoc Vieira, disse 
ontem em São Luis, que a ala 
radical do PMDB nâo consegui
rá aprovar o regimento da 
Constituinte nos termos propos
tos no substitutivo do senador 
Fernando Henrique Cardoso, 
pelo qual a atual Constituição 
poderá ser alterada, propician
do a redução do mandato do 
presidente José Sarney e a mu
dança do regime presidencialis
ta para parlamentarista, como 
é o desejo dessa corrente. "O 
PFL não aceita a tese defendida 
pelo PMDB da constituinte ex
clusiva" — garantiu Enoc Viei
ra. 

Pedro Simon 
é aplaudido 

por mulheres 
Porto Alegre — O governador 

eleito Pedro Simon agradeceu 
de braços erguidos o forte 
aplauso que recebeu ao subir no 
estrado da mesa diretora dos 
trabalhos do II Encontro Esta
dual das Trabalhadoras Rurais, 
no Ginásio de Esportes do Inter
nacional, quando era elaborado 
um documento de propostas à 
Constituinte, reivindicando di
reitos de trabalhadoras. Mas, 
também teve que ouvir, um 
pouco constrangido, o grito uni
do das mais de 20 mil trabalha
doras que cobravam a ausência 
do convidado ministro da Refor
ma Agrária, Dante de Oliveira: 
"Na hora do pega, onde o minis
tro está? Está na macega". 

Ao tomar conhecimento de 
que a votação do Regimento In
terno da Constituinte seria adia
do, no dia em que retirou sua 
bancada de plenário, o deputa
do José Lourenço, líder do PFL 
na Câmara, exultava: "Nosso 
adversário vai ter que conver
sar conosco. Sem nós eles não 
aprovam nada". Passadas duas 
semanas, em que manteve um 
tom sempre agressivo em rela
ção ao PMDB, mudou de tema. 
Ontem, ao.mesmo tempo em 
que a Folha de S. Paulo estam
pava, em entrevistas diferen
tes, uma troca de farpas entre 
ele e o líder do PMDB, senador 
Fernando Henrique Cardoso, 

Lourenço evitava a questão do 
regimento e da ruptura entre os 
p a r t i d o s e p r o c l a m a v a , 
respaldando-se nas "dificulda
des exernas" vividas pelo País: 
"E hora de consolidar a Alian
ça". 

"Estou falando em batatas e 
você quer falar em alhos", 
queixou-se ao repórter que in
sistiu em levar a entrevista pa
ra o ponto de atrito mais salien
te entre PMDB e PFL, que são 
as restrições feitas por este par
tido ao substitutivo do projeto 
de regimento elaborado pelo se
nador Fernando Henrique Car
doso (PMDB/SP). Lourenço as
segurou, na tarde de ontem, que 

o regimento não passa de "um 
problema menor" e apostou em 
uma solução fácil para a discus
são que se arrasta há duas se
manas. 

Para ele, passavam a se so
brepor os problemas externos, 
que o País só poderá enfrentar 
com uma sólida Aliança. "Pre
cisamos conversar mais", pon
derava, assinalando haver 
"muitos pontos de encontro" 
entre o PFL e o PMDB. Aquela 
hora, na verdade, Lourenço já 
fechara o acordo com Luiz Hen
rique — e suas palavras pare
ciam indicar que o PFL prepa
ra uma radical mudança de re
tórica. 

PDT teme golpe contra soberania 
O deputado Nivaldo Barbosa 

(PDT-RS) desembarcou em 
Brasilia ontem gravemente 
preocupado com o acordo entre 
o PMDB e o PFL — cujo conteú
do, se aprovado em plenário, jo
ga por terra, a seu ver, a pre
tendida soberania da Consti
tuinte. O deputado informou, às 
17h30, que tentaria iniciar ainda 
ontem os contatos para a articu
lação de uma resistência. 

Entre outros parlamentares, 
tencionava procurar o próprio 
líder do PMDB na Câmara, de
putado Luiz Henrique, um dos 
artífices do acerto com o PFL. 
"Acho que ele (Luiz Henrique) 
fez este acordo com muito cons
trangimento", justificou, Bar
bosa, garantindo que hâ; chan

ces de reverter em plenário a 
tendência de aprovação de uma 
fusão do texto do senador Fer
nando Henrique Cardoso com a 
emenda do deputado Maurílio 
Ferreira Lima (PMDB-PE). 

O deputado do PDT posiciona-
se principalmente contra a ex
pressão "sobrestar medidas 
que possam ameaçar os traba
lhos e as decisões soberanas" 
da Constituinte, com a qual se 
define a finalidade dos projetos 
de decisão: isto equivale a di
zer, lembra ele, que a Assem
bleia só poderá reagir às medi
das de emergência depois que 
estas forem adotadas. 

Barbosa, que defende a possi
bilidade de alterar a Constitui

ção em vigor na medida em que 
o entulho autoritário nâo foi 
previamente removido, consi
dera possível arrebanhar no 
PMDB cerca de 210 votos neces
sários pelas suas contas para, 

somados aos dos pequenos par
tidos, chegar aos 280 e manter o 
texto como está no substitutivo. 
Uma empreitada sem dúvida 
difícil, mas que considera reali
zável: "O PMDB está em xeque 
e boa parte dele ficará contra o 
acordo", prevê o deputado, que 
pretendia conversar ainda on
tem com outros dois peemede-
bistas além de Luiz Henrique: 
Ibsen Pinheiro e António Brltto 
— ambos gaúchos ligados ao 
grupo pró-soberania. 

SanfAnna está certo da aprovação 
O deputado Carlos SanfAnna, 

lider do Governo, afirma que 
não tem procedência qualquer 
queixa contra ele. sustentando 
que agiu de forma irre
preensível durante as negocia
ções em torno da questão da so
berania, advertindo constante
mente seus interlocutores de 
que era e é intermediário entre 
as partes, não tendo poder de 
decisão. 

O líder do Governo está certo 
de que já foi obtido o acordo em 
torno da nova redação do pará
grafo 7o do artigo 57. que dispõe 
sobre a controvertida questão 
da soberania da Constituinte. 
Com o acordo, assegura-se a 
aprovação do Regimento Inter
no definitivo da Constituinte, 
permitindo que ela agora inicie 
os seus trabalhos. 

Quem suscitou o polémico 
problema da soberania da Cons
tituinte foi o deputado pernam
bucano Maurílio Fe/reira Li
ma, quando apresentou projeto 
que consistia numa delegação à 
Mesa da Assembleia para que 
ela pudesse alterar qualquer 
disposição constitucional. 

A questão estava posta antes 
da instalação da Constituinte 
pela bancada do PMDB quando, 
em sua longa reunião do dia 30 
de janeiro, decidiu reclamar a 
não eleição das Mesas da Câ
mara e do Senado com o recesso 
das duas Casas e a ampla sobe
rania da Assembleia Nacional 
Constituinte, para que ela fun
cionasse em termos exclusivos. 

Diante da polémica criada 
em torno de seu projeto, depois 
da abertura da Constituinte, o 
deputado Maurilio Ferreira Li
ma procurou o presidente da 
República para expor as razões 
que justificavam sua proposi
ção. Sarney ouviu e o aconse
lhou a procurar o deputado Car
los SanfAnna, então investido 
na condição de líder do Gover
no, que estava autorizado a es
tabelecer negociações. 

SanfAnna lembra que houve 
uma sequência de conversações 
com o grupo Pró-Soberania nas 
quais ele atuou como interme
diário entre aquela corrente e o 
Governo. 

O grupo desejava suprimir as 
chamadas salvaguardas do Es
tado (estado de sítio, estado de 
emergência, medidas de emer
gência), decurso de prazo, o 
decreto-lei e, ao mesmo tempo, 
devolver as prerrogativas do 
Poder Legislativo, ampliar as 
inviolabilldades e imunidades 
parlamentares, excluindo depu
tados e senadores da ameaça de 
processo nos termos da Lei de 

SanfAnna: 
"Fui intermediário" 

Segurança Nacional e restabe
lecer o poder de emenda sobre a 
proposta orçamentária. 

O grupo P r ó - S o b e r a n i a 
contentou-se com um simples 
ato declaratório da soberania 
da Constituinte no preâmbulo 
do Regimento Interno. O sena
dor Fernando Henrique Cardo
so minutou um texto que foi lido 
e relido pelo deputado Ulysses 
Guimarães e pelo senador Afon
so Arinos de Melo Franco. 

Foi em cima desse texto que 
t r a b a l h o u o g r u p o P r ó -
Soberania. que só reclamou a 
supressão de algumas palavras 
até que a redação ganhasse a 
forma atual. O texto dizia ex
pressamente que a Constituinte 
é livre e soberana, mas que sua 
ação ficaria circunscrita à ela
boração da nova Carta Consti
tucional. 

Numa reunião em que se exa
minava esse texto, o deputado 
gaúcho Nelson Jobim levantou 
a tese de que a Constituinte pre
cisava de Instrumentos para 
exercer esse poder defensivo 
diante de qualquer ameaça. Foi 
a essa altura que Fernando 
Henrique Cardoso ponderou que 
soberania se exercita, não se 
declara. Concluiu-se pela neces
sidade de criar um dispositivo 
para instrumentalizar a sobera
nia. 

Daí nasceu a redação do pa
rágrafo 7" do artigo 57, contra o 
qual se Insurgiram o Governo e 

o PFL. SanfAnna e o lider do 
PFL, deputado José Lourenço, 
tiveram que comandaF a preci
pitada retirada de parlamenta
res fiéis ao Governo para evi
tar, na quarta-feira anterior ao 
sábado de carnaval, que o Regi
mento Interno fosse aprovado 
com aquele dispositivo. 

Já investido na condição de 
principal negociador, Ulysses 
Guimarães acrescentou um pa
rágrafo, o 8", chamado de ferro
lho, na linguagem parlamentar, 
o qual consiste em atribuir à Co
missão de Sistematização o po
der de aprovar o projeto de de
cisão em defesa da soberania 
da Constituinte ou simplesmen
te arquivá-lo, se considerá-lo 
improcedente. 

Algumas h o r a s depo i s , 
SanfAnna disse que foi adverti
do de que a redação do parágra
fo dava margem a diferentes in
terpretações e seus termos já 
não correspondiam ao acordo 
firmado, especialmente quando 
estabeleciam que os chamados 
projetos de decisão da Consti
tuinte destinavam-se a tratar 
de matéria relevante — sem de
finir claramente o que seria re
levante. Na interpretação dos 
homens do Governo, relevante 
poderia ser um projeto de deci
são da Constituinte marcando 
eleição pára escolha de novo 
presidente da República este 
ano. 

Diante da advertência da par
te do senador Carlos Chiarelli, 
líder do PFL no Senado, 
SanfAnna promoveu nova reu
nião para tratar do problema 
surgido. Chegou-se ao texto de 
um parágrafo estabelecendo 
que "para efeito do parágrafo 
anterior considera-se matéria 
de relevância fato determinado, 
superveniente, de natureza gra
ve, que ameace o funcionamen
to da Constituinte". 

Tentou-se o acordo em torno 
de nova redação em várias reu
niões. O senador Fernando Hen
rique aceitava aproveitar o 
"gancho" oferecido por emen
da do deputado Maurilio Ferrei
ra Lima. mas o grupo Pró-
Soberania não concordava. O 
acordo tornou-se possível de
pois do entendimento que teve 
Sarney com Ulysses Guimarães 
em almoço sábado de carnaval 
no sitio do Presidente da Repú
blica. 

Ulysses Guimarães reuniu-se 
com SanfAnna e Luiz Henri
que, o líder do PMDB na Câma
ra, reclamando maior com
preensão e colaboração entre osy 
dois. 


