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Memélia Moreira 

O parágrafo sete do artigo 57 do regimento interno da 
Constituinte, que trata dos projetosde decisão" mesmo 
em seu novo texto, deixa o mandato do presidente Sarney 

'nas mãos do PMDB. Partindo desta premissa, o'Ga
binete Civil da IVesidência da República vem trabalhan
do contra a aprovação desse parágrafo. 

Desde a instalação da Constituinte, a Presidência da 
República esperava um ataque vindo da Assembleia, 
contra o tempo de duração do mandato presidencial. E, 
rio dia da instalação, quando os constituintes não confir
maram o mandato e não juraram a Constituição em 
vigor, o ministro Marco Maciel está atento às manobras 
do PMDB, principalmente porque sabia que o deputado 
Ulysses Guimarães vinha consultando juristas desde 
outubro passado, tentando recuperar a soberania ~da 
Constituinte, perdida quando a emenda 26, do ex-
deputado Flávio Bierrenbach, foi derrubada. 

' No seu trabalho contra a aprovação deste parágrafo, 
tanto o ministro Marco Maciel quanto o presidente Sar
ney contam com o apoio dos governadores eleitos. Wal-
dir Pires, da Bahia. Moreira Franco., do Rio de Janeiro. 
Orestes Quércia. de São Paulo e Álvaro Dias, do Paraná, 
que não têm pressa em eleições para presidente nos 
próximos dois anos. discordam da pressa do deputado 
Ulysses Guimarães. Fies também não estão preocupados 
com os remendos na Constituição em vigor. O primeiro a 
se manifestar contra os "projetfis de decisão" foi Waldir 
Pires. Depois de um encontro com o presidente Sarney, 
Pires criticou o "excesso de debate sobre a Constituição 
em vigor", afirmando que. "depois de mais de 20 anos 
de autoritarismo, não custa ficar mais quatro ou cinco 
meses conyivendo com o entulho autoritário. Pode-se 
esperar um pouco mais". 

Mas, se com todo esse apoio, a tese defendida pela 
Presidência da República, de que não se deve alterar a 
Constituição for derrotada, o presidente Sarney só tem 
uma alternativa: acionar o Judiciário. O Residente já 
tomou suas precauções e o Procurador-Geral da Re
pública está pronto para entrar com mandato de se
gurança contra o parágrafo sete. alegando sua incons
titucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. 

Alguns dias antes do episodio da sessão que adiou a 
votação do regimento para depois do carnaval, Sarney 
ofereceu um jantar para todos os ministros do STF e suas 
esposas, no Palácio da Alvorada, e recebeu a confir
mação de sua tese sobre inconstitucionalidade do pa
rágrafo. No jantar esteve presente também o Procurador-
Geral da República, José Paulo Sepúlveda Pertence, que 
já tem pronto o texto que encaminhará ao STF. 
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