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PMDB come os doces 
e fica %om a bandeja 

JOSÉ NEUMANNE PINTO 
Até Sarney, delegado máximo 

da Aliança Democrática na gerên
cia dos destinos deste regime de 
transição, que Tancredo Neves ape
lidou de Nova República, está dis
posto a assinar o atestado de óbito 
da coligação que torna possível esta 
transição. Ao desabafar diante de 
parlamentares sobre as "nuvens ne
gras" que pairam sobre a Aliança 
Democrática, o presidente da Repú
blica apenas confirma o que se per
cebe no cotidiano do Congresso 
Constituinte: o anel, que uniu o PFL 
— antiga dissidência do PDS — eo 
PMDB e que viabilizou a derrota do 
candidato do regime militar no Co
légio Eleitoral em 1985, está derre
tendo. 

Os primeiros sinais de que a liga 
metálica da Aliança Democrática 

'.amolece ao fogo das discordâncias 
'ideológicas foram dados nas elei
ções municipais de novembro de 
'1985. PMDB e PFL atuaram em cam
pos opostos em muitos Estados e o 
caso de São Paulo pode ser o mais 
singular, mas não é excepcional. Co
mo era de se esperar, a liga amole
ceu mais ainda na acirrada campa
nha eleitoral para governadores es
taduais no ano passado. Não foi, 
contudo, o discurso mais áspero de 
um ou outro lado que atiçou o fogo 
da forja em que se derrete o anel que 

•marca a fidelidade dos dois parti
-los majoritários ao regime que a 
Nova República administra. 

O que quero dizer é que não foi a 
«troca de balas no calor da campa
nha que tornou inviável a convivên
cia dos dois partidos de sustentação 
politica do regime nos primeiros 
combates do Congresso Constituin
te. A bala que fere de morte o corpo 
gigante e flácido do regime de tran-
-sicão está sendo disparada pelo ca
tivo das urnas. O fogo que derrete a 
-'çliança não é o discurso inflamado 
jlos palanques, mas o massacre elei
toral que o PMDB impôs sobre o 
PFL, ganhando as eleições majori-

'tdrias em 22 dos 23 Estados da Fede
ração e mandando para a Consti-

'tuinte uma bancada majoritária, 
<sem nenhuma dúvida e sem necessi-
:dade de aliança em igualdade de 
•xondições mesmo com o segundo 
ínaior partido, o PFL. 
2''•» No momento da agonia da 
afiança Democrática, reconhecida 
ibté pelo presidente, que a assiste no 
"feito de moribunda, é preciso tam-
'•'Aém meditar sobre a fornia como os 
dois partidos se comportam no ple-

">*drio da Constituinte em relação ao 
^governo, ao qual, pelo menos teorl-
'cqmente, dão sustentação política. 
' j^tto é necessário ser um observador 
i "muito atento para perceber que, nos 
ÍJúXtimos dias, enquanto o PFL se 
<~ttomporta como uma coluna de 
iapoio a Sarney e sua equipe. O 
•PMDB age como um menino rebelde 
. e malcomportaão, que, tendo con
quistado, nas urnas, o direito de ga-
-<V>har o brinquedo maior e melhor, 
•Mjuer se reservar o privilégio de não 
escolher, ficando com todos os pre

ssentes da família. 
w.V Um constituinte de um esvazia
do pequeno partido de oposição, 

mas atualmente empenhado em 
conspirar para manter Sarney no 
poder o máximo prazo possível, con
ta que o comportamento de Ulysses 
Ouimarâes na presidência das ses
sões da Constituinte não deixa dúvi
das quanto à nova postura oposicio
nista do PMDB. Segundo a análise 
privilegiada desse constituinte, a 
equação é fácil de ser entendida: a 
ala esquerda do PMDB — adequa
damente apelidada de "xiita" — as
sumiu o controle sobre o presidente 
do partido e este tem, evidentemen
te, um controle quase absoluto sobre 
o partido como um todo. O PMDB 
ainda é uma frente inorgânica e a 
única cola conhecida, capaz de jun
tar seus cacos ideológicos, é apenas 
e tão-somènte o dr. Ulysses Ouima
râes. 

Somente um raciocínio assim, 
tão simples que parece chão, pode 
explicar a vexaminosa sessão da úl
tima quarta-feira, quando o PMDB 
tentou impor a votação do substitu
tivo preparado pelo senador Fer
nando Henrique Cardoso para o re
gimento interno da Constituinte. O 
ponto polémico da briga com o PFL, 
que se retirou da sessão, para salva
guardar os interesses de Sarney, é 
chamado de "soberania" da Consti
tuinte, mas, na verdade, esta nobre 
palavra esconde a real intenção que 
o grupo "xiita" tem: a de impor um 
golpe da "Convenção", ou seja, a 
aáoçâo do lema "todo o poder à 
Constituinte", que também pode ser 
lido como "poder nenhum para o 
presidente da República e seu mi
nistério". 

No episódio todo, mais do que 
como menino malcomportado, o 
PMDB se comporta como aquele 
personagem de Camilo Castelo 
Branco no romance famoso "Amor 
de Perdição". Trata-se do juiz de fo
ra, pai do protagonista Simão, que 
se tornou conhecido nas freguesias 
por onde passava pela forma pouco 
ética como se apoderava de objetos 
que não lhe pertenciam. Conta o ro
mancista que, se alguém mandava 
docinhos numa bandeja de prata, o 
juiz não devolvia nunca a bandeja, 
pois achava que o presenteador 
mandara os docinhos apenas para 
ornar o verdadeiro presente, que era 
a bandeja. A pessoa não teria, acha
va ele cinicamente, topete de man
dar apenas docinhos para uma pes
soa de sua elevada posição. 

No episódio inadequadamente 
intitulado "soberania da Constituin
te", que derrete a liga metálica da 
Aliança Democrática, o PMDB co
me os docinhos, se lambuza e ainda 
se apodera das bandejas. Afinal, os 
constituintes não foram eleitos para 
governar o Brasil por atos constitu
cionais, como fizera a Convenção, 
durante a Revolução Francesa. Sua 
missão, dada pelos votos dos eleito
res em novembro, é apenas redigir a 
nova Constituição, um novo pacto 
social para conduzir os destinos da 
sociedade brasileira — o que, conve
nhamos, não é pouco. Não é licito 
que a Constituinte queira, a pretexto, 
de contestar a legitimidade do go
verno, abocanhar um poder que nun
ca lhe foi atribuído. 


