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Um parecer 
contra 

Ulysses, do 
ex-ministro 
Ramalhete. 

A candidatura 
do d e p u t a d o 
Ulysses Guima
rães à presidên-i 
cia da Câmara é! 
incons t i tuc io 
nal. O parecer 
foi dado ontem 
pelo jurista Cló
vis Ramalhe te 
(foto), ministro 

^ a « (aposentado) do 
Supremo T r i b u n a l F e d e r a l , 
membro da Corte Permanente de 
Arbitragem de Haia, que foi ain
da o autor do parecer que viabili
zou, em 1979, uma anistia ampla 
(na época, o prório presidente da 
República defendia apenas uma 
"revisão de caso por caso"). Jâ a 
informação divulgada pela im
prensa de que haveria um veto 
militar à candidatura do deputa
do Fernando Lyra (PMDB-PE) à 
presidência da Câmara foi ontem 
desmentida pelas Forças Ar
madas. K 

Ramalhete é o primeiro ju
rista a dar um parecer sobre a 
candidatura de Ulysses Guima
rães para um novo período na 
presidência da Câmara, que ele 
pretende acumular com a presi
dência da Constituinte e a presi
dência do PMDB. E ainda com a 
condição de substituto eventual 
do presidente Sarney, pois o pre
sidente da Câmara tem esta fun
ção, pela falta de um vice-presi-
dente efetivo. 

"A Constituição vigente, no 
artigo 30, determina que Senado 
e Câmara ponham no seu regi
mento, entre outras regras, a de 
que o mandato para membro da 
Mesa de qualquer das Casas do 
Congresso serã de dois anos, 
proibida a reeleição. Texto tão 
claro não permite outra interpre
tação. E, quando o Regimento es
tabelecer algum caso de reelei
ção, tal norma será inconstitucio
nal", disse o jurista, que baseou 
seu parecer tão-somente no as-
| pecto jurídico-constitucional. 

A Câmara dos Deputados é 
poder contínuo e permanente do 
Estado, e a Constituição proíbe 
reeleição de seus membros, em 
qualquer caso da continuação da 
latividade deste poder da Repú-
jblica. Esta atividade, constitu
cionalmente, é ininterrupta, ape 
sar do prazo certo dos mandatos 
dos seus exercentes. A conclusão 
é que a reeleição de membros de 
Mesa do Senado e da Câmara é 
proibida pela Constituição de 
modo absoluto", acrescentou o 
jurista. 

Com relação ao fato de hoje, 
no Brasil, o presidente da Câma
ra ser o substituto eventual do 
| presidente da República, o juris
t a Clóvis Ramalhete voltou a de
fender a tese de que o Congresso 
atual, através de emenda consti
tucional, ou a Constituinte pode
riam eleger um segundo vice-
presidente, que teria mandato 
até o final do mandato do presi
dente Sarney. 

Ele disse que hoje o Brasil 
não está preparado para uma 
eventual crise de vacância da 
Presidência da República. "Sou 
amigo pessoal do presidente Sar
ney, mas sou mais amigo do Bra
sil. Não desejo que ele, por qual
quer motivo de saúde, tenha de 
se afastar do cargo de presidente 
da República por um período su
perior a 30 dias. Mas o que a 
Constituição prevê? Muito sim
ples: que, se o presidente Sarney 
tiver de se afastar do cargo por 
um período superior a 30 dias, o 
presidente da Câmara assume 
com o dever constitucional de 
naquele período promover a 
eleição de um novo presidente 
da República. A situação institu
cional do País fica, assim, muito 
insegura." 

Veto a Lyra 

Com relação à informação 
publicada pela imprensa de que 
haveria um veto à candidatura 
do deputado Fernando Lyra à su
cessão de Ulysses Guimarães na 
presidência da Câmara, um mi
nistro militar disse ontem que tal 
in fo rmação é desprovida de 
qualquer fundamento. 

Já um assessor militar lem
brou que Fernando Lyra, ainda 
no regime militar, defendeu um 
entendimento com as Forças Ar
madas que permitisse uma tran
sição pacífica para a democra
cia. O parlamentar tentou, inclu
sive, viabilizar um apoio expres
sivo do Congresso para que esta 
estratégia se viabilizasse e o País 
saísse do período autoritário. 

Os três candidatos à presi
dência da Câmara — Ulysses 
Guimarães, que tem agora sua 
candidatura contestada por um 
ex-ministro do Supremo; o depu
tado Milton Reis (PMDB-MG); e o 
d e p u t a d o F e r n a n d o L y r a 
(PMDB-PE) — não foram objeto 
de qualquer análise importante 
na área militar. Segundo um ofi-
cial-general que falou ontem so-
[bre o "veto" a Lyra, se ele existe, 
;só pode ser iniciativa de radicais 
ique devem ficar mais preocupa
dos em vetar coisas que lhes di
gam respeito, sem tentar ocupar 
um espaço em que não têm mais 
influência. 
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