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O deputado fluminense' 

Brandão Monteiro, candi
dato à liderança do PDT na 
Câmara, apontou, ontem, a 
definição do papel das Forças 
Armadas na vida institu
cional brasileira, pela Cons
tituinte, como uma "questão 
essencial para indicar o 
futuro político do País". 

Segundo o parlamentar 
pedetista, o processo de 
democratização não avan
çará no Brasil e a instabi
lidade política persistirá en
quanto os militares con
tinuarem cuidando da ordem 
interna". 

"Nós não avançaremos 
politicamente enquanto não 
entendermos que as Forças 
Armadas são instrumento 
importante de unidade 
nacional, mas que devem ser 
submetidas ao governo civil, 
com a tarefa específica de 
defesa externa do País" — 
disse Brandão Monteiro, 
citando como exemplo de 
ação que as Forças Armadas 
não devem desempenhar a 
intervenção registrada no 
Rio de Janeiro, sexta-feira 
última, de tropas e tanques 
do Exército, utilizados para 
' 'intimidar grevistas". 

O candidato a líder do PT 
adiantou que vai propor a 
definição do papel das Forças 
Armadas — nos termos que 
ele concebe — dentro do 
programa mínimo que o PDT 
levará à Assembleia Cons
tituinte. Tal programa co
meçará a ser definido, na 
próxima sexta-feira, durante 
a reunião do Diretório 
Nacional do partido com as 
bancadas estaduais e federal 
eleitas pelo PDT em todo o 
País. 

Além do papel das Forças 
Armadas, o representante 
do estado do Rio entende que 
o PDT deve encarar como / 
prioritárias na Constituinte 
questões como reforma 
agrária; reforma judiciária; 
criação de mecanismos de 
controle da economia pelo 
Congresso e revisão do con
ceito de concessão de ser
viços públicos. 

A respeito da reforma 

agrária, diz Brandão Mon
teiro que o mínimo de 
equilíbrio ,na redistribuição 
da riqueza nacional não será 
alcançado' sem que essa 
reforma seja efetivamente 
posta em prática. Para o 
deputado pedetista, é preciso 
que a Constituinte defina, 
"com clareza", a forma de 
execução da politica agrária,' 
de modo a evitar os impasses 
atualmente registrados, in
clusive entre o Executivo e o 
Judiciário. 

Quanto à reforma judi
ciária, Brandão Monteiro 
propõe a criação de um 
' 'Conselho Constitucional", 
que julgaria a constitu
cionalidade ou inconstitu
cionalidade da lei. A seu ver, 
"é inconcebível" que a 
iniciativa nessa questão con
tinue sendo um privilégio do 
Procurador-geral da Re
pública. O Conselho Cons
titucional — acrescenta — 
poderia ser indicado metade 
pelo S upremo Tribunal 
Federal e metade pelo Con
gresso. 

Economia 
A respeito do controle da 

economia pelo Parlamento, o 
candidato a líder do PDT 
afirma que, num regime 
democrático, é inaceitável 
que as decisões que dizem 
respeito aos interesses 
populares continuem sendo 
adotadas por tecnocratas, 
através de decreto-lei, sem a 
participação do Congresso. O 
Legislativo, na sua opinião, 
também deve ter partici
pação direta nas soluções 
para o problema da dívida 
externa. 

Em relação às concessões 
de serviço público, Brandão 
Monteiro deu ênfase ao 
problema dos meios de 
comunicação, considerando 
necessária a criação de 
mecanismos capazes de 
reduzir o poder politico de 
certas concessionarias e es
timular a formação de redes 
regionais de TV, como forma 
de preservar a cultura local e 
ampliar o mercado de tra
balho dos profissionais do 
setor. 
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