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aa 'Constituinte deve durar pouco 
Pedido é do ministro Brossard, aue confia na maioria oficial 

II 

O ministro da Justiça, 
Paulo Brossard, considerou on
tem que a Assembleia Nacional 
Constituinte "deve fazer um es
forço para realizar seus traba
lhos em curto período, sem fi
xar uma data para seu final, 
mas tendo-a em mente". 

Brossard parte da premissa 
que, metade dos assuntos a se
rem discutidos na Constituinte, 
são pontos pacíficos como Re
pública, Federação, organiza
ção de poderes da União, decla
ração de direitos individuais. A 
outra metade é formada de pon
tos polémicos e que, mesmo 
após a Carta continuarão polé
micos. 

Ele considera que não devem 
ser feitas pressões sobre os 
constituintes, de forma a que 

ajam em liberdade e respeito. 
Metade dos assuntos relaciona
dos com a Constituinte encon
trará consenso entre os parla
mentares, pois o Governo obte
ve ampla maioria no Congresso 
nas últimas eleições, previu o 
ministro da Justiça, Paulo 
Brossard, após audiência com o 
presidente José Sarney. 

Por esse motivo, o ministro 
disse que não haverá necessida
de de trabalhar por um pacto 
político, entre os constituintes, 
em busca de consenso para al
gumas matérias que serão exa
minadas. 

— Poucas vezes houve maio
ria tão sólida no Congresso. Se 
não existisse essa maioria sig
nificativa, aí sim, talvez fosse 
necessário realizar um traba

lho. Mas, em torno da Consti
tuinte, a metade dos assuntos é 
pacífica, os demais são polémi
cos mas não devem ser estendi
dos em longa discussão na as
sembleia, pois Constituição não 
é criação literária — afirmou. 

Os temas relacionados com a 
Constituinte vão prevalecer nas 
conversas que o ministro man
terá com os governadores, em 
visitas que fará nos Estados. A 
primeira visita está marcada 
para amanhã no Paraná, çom o 
governador do estado, Álvaro 
Dias. 

Posteriormente, o ministro 
visitará os governadores de Ma
to Grosso do Sul, Mato Grosso e 
Goiás, retornando a Brasília pa
ra embarcar novamente aos de
mais estados depois do dia 15. 

GIVALDO BARBOSA 

Deputados querem o fim do Senado 
Deputados de todos os parti

dos estão dispostos a se unirem 
para aprovar a extinção do Se
nado na Constituinte. O confron
to é inevitável, devendo come
çar na instalação da Assem
bleia, quando será questionada 
a participação dos senadores 
eleitos em 82. 

Entre os deputados há, tam
bém, uma tendência favorável 
ao parlamentarismo. O deputa
do Genésio Bernardino (PMDB-
MG) garantiu ontem que a 
maioria de seus companheiros 
de bancada — 38 — é favorável 
ao parlamentarismo, ao unica-
meralismo e ao voto distrital. 

DECEPÇÃO 

Para o deputado Inocêncio de 
Oliveira (PFL-PE), um dos 
principais responsáveis pelo 
movimento para que o PFL 
adote uma posição de indepen
dência em relação ao Governo, 
não há nenhuma justificativa 
para a manutenção do Senado, 
que tem sido, na prática, um 
instrumento do Executivo para 
paralisar o Legislativo. Não 
adianta a Câmara apressar a 
tramitação dos projetos porque 
eles ficaam engavetados no Se-

i nado. Isto prejudica a imagem 
• do Legislativo. 

O argumento de que o Senado 
é o sustentáculo da Federação 
não convence o deputado José 
Costa. Na prática, o Senado na
da fez neste sentido, pois é in
discutível a predominância dos 
Estados mais poderosos econo
micamente. O Senado tem sido. 
no seu entender, prejudicial 
porque não apenas retarda as 
decisões, como divide o Poder, 
que, às vezes, é contraditório 
em suas posições. 

O movimento para revogação 

do bicameralismo começou 
com pronunciamento do lider 
do PTB, deputado Gastone Rig-
hi (SP), apoiado de imediato pe
lo líder do PDS, deputado Ama
ral Neto (RJ). Ambos acusa
ram o Senado de prejudicar o 
Congresso perante a opinião pú
blica. 

O deputado Lúcio Alcântara 
(CE), cotado para a Presidên
cia do PFL, é, no entanto, um 
defensor do Senado. Ele alega 
que os Estados mais populosos 
— São Paulo, Minas Gerais etc 
— tem feito uma pressão muito 
grande para aumentar suas 
bancadas, o que implicaria em 
reduzir as dos Estados menos 
povoados. O Senado, no interes
se da Federação, sempre foi 
contrário. Sem o Senado, sem a 
igualdade de representação em 
uma das Casas, a Federação es
tará ameaçada. 

REI 

A adoção do sistema parla
mentarista pela Constituinte 
ARQUIVO 

Oliveira: contra o Senado 

parece cada vez mais provável. 
Entre os deputados que se en
contravam ontem no Congres
so, o parlamentarismo tinha 
uma considerável maioria. 

O deputado Siqueira Campos 
(Go) informou que levantamen
to preliminar realizado na ban
cada de seu partido — cinco de
putados e um senador — indica 
preferência pelo sistema parla
mentarista. Naturalmente que 
serão tomadas precauções para 
evitar que o Executivo fique 
manietado. 

José Costa entende que a re
forma é essencial para evitar 
que o presidencialismo continue 
sendo, no Brasil, um fator de 
instabilidade politica. Não é 
mais possível o Presidente da 
República ter poderes superio
res aos de um rei constitucio
nal, sobrepondo-se, na verdade, 
ao Congresso. O fundamental, 
para José Costa, é o fortaleci
mento do Legislativo, com a 
volta de todas as suas prerroga
tivas e uma efetiva participa
ção na administração pública. 
A questão do mandato do Presi
dente Sarney não afeta a discus
são sobre a mudança do regi
me. Ele pode continuar Presi
dente por seis anos. mas desde 
que ex is ta um p r ime i ro -
ministro. 

O senador Humberto Lucena 
(PMDB-PB), candidato à Pre
sidência do Senado, manifestou-
se ontem contra o parlamenta
rismo. Na sua opinião, o Brasil 
não está amadurecido para 
adotá-lo, como o demonstrou a 
experiência de 1961. Deve, por
tanto, ser preservado o presi
dencialismo, "mas com os po
deres da União descentraliza
dos, fortalecendo-se os Estados 
e Municípios. 

Câmara muda painel de votação 
A Câmara dos Deputados ini

cia esta semana a reforma do 
painel eletrônico, para agilizar 
as votações da Assembleia Na
cional Constituinte. Serão insta
lados cerca de 600 terminais, 
para os 559 constituintes ligados 
a um único computador central 
que processará o resultado da 
votação em um minuto. Atual-
mente, as votações nominais 
duram cerca de lh30m. O custo 

do projeto, inicialmente, foi or
çado em 40 milhões de cruza
dos. O computador estará pro
gramado para impedir que al
gum constituinte tente votar 
duas vezes. O tempo previsto da 
obra é de seis meses. 

De acordo com o diretor-geral 
da Câmara dos Deputados, 
Adelmar Sabino, toda a escolha 
do material a ser utilizado na 
reforma foi realizada com a as

sessoria direta do Ministério da 
Ciência e Tecnologia — que con
siderou razoável o custo do pro
cesso, pois está compatível com 
os padrões nacionais, apesar de 
a reforma ter sido entregue a 
uma empresa alemã — a Tele-
funken, que já è responsável pe
lo sistema atual. Caso fosse rea
lizada uma concorrência, a al
teração do equipamento levaria 
mais de um ano. 

Miro quer restaurar Carta de 46 
O retorno da Constituição de 

46, o que significará a revoga
ção imediata de "todo o resto do 
entulho autoritário", será pro
posto pelo deputado Miro Tei
xeira (PMDB-RJ) assim que 
for instalada a Assembleia Na
cional Constituinte. 

Miro Teixeira acentua que a 
Constituição vigente — a pro
mulgada pelos ministros milita
res através da emenda nB 1 de 
69 mantém, apesar de várias 
emendas, res t r i ções inad-
missíves. "A Constituinte deve 
se reunir sob a vigência de uma 
Constituiâo liberal como a de 
46" —observa. 

DECRETO-LEI 

A possibilidade de Miro Tei
xeira deverá ser contestada pe
los governistas, pois retirará do 
Presidente da República vários 

poderes, o principal dos quais o 
direito de legislar através de 
decreto-lei. Este dispositivo 
constitucional, combatido pelo 
PMDB durante muitos anos, 
permitiu ao Presidente da Re
pública estabelecer os emprés
timos compulsórios e as altera
ções no Plano Cruzado sem con
sultar o Congresso. 

As principais modificações 
introduzidas pela atual carta na 
Constituição de 46 são as se
guintes: 

1) participação da Policia Fe
deral na segurança interna; 2) 
poderá a união intervir nos Es
tados para pôr termo à corrup
ção no poder.público estadual; 
3) convocação extraordinária 
do Congresso por 2/3 e não por 
1/3 de uma das Câmaras; 4) di
reito do Presidente da Repúbli
ca decretar o estado de sítio e as 
medidas de emergência; 5) de

curso de prazo para projetos. 
privilegiados do Executivo; 6) 
iniciativa exclusiva do Presi
dente da República para conce
der anistia; 7) medidas restriti
vas de ordem regimental para o 
funcionamento da Câmara e do 
Senado; 8) responsabilidade de 
todos pela segurança nacional 
conforme a lei decidir; 9) direi
to exclusivo do Presidente da 
República conceder aposenta
doria especial; 10) os proventos 
da inatividade não podem ser 
superiores aos que estiverem 
na atividade. 

Miro teixeira determinou a 
realização de estudos para pre
servar situações peculiares, 
consideradas justas, como a 
aposentadoria da mulher em 
idade especial, a composição 
dos tribunais e suas atribuições. 
Estas situações peculiares de
verão ser ressalvadas. 

Partidos médios devem crescer 
MARIA IZABEL FREITAS 

Da Editoria de Politica 

A reacomodação partidá
ria no Congresso será 
acelerada após, ou du

rante, a Assembleia Nacional 
Constituinte, principalmente 
por iniciativa dos chamados 
pequenos partidos, que dese
jam crescer com a filiação pa
ra os seus quadros de parla
mentares eleitos por legendas 
ainda menores — os já apeli
dados de "nanicos''. 

Para que se entenda melhor 
a variada salada de partidos 
que compõem o Poder Legis
lativo após as últimas elei
ções, retira-se do total de 487 
deputados eleitos os 257 que se 
dizem peemedebistas. So
bram 230, dos quais subtrai-se 
120 eleitos pelo PFL, e tem-se 
o número de 110 parlamenta
res divididos pelas 10 legendas 
restantes. 

Desse total, 34 estão no PDS, 
24 no PDT, 16 no PT e 17 no 
PTB. Esses são os pequenos 
partidos, que estão de olho nos 
3 do PCB, 1 do PSB, 6 do PL, 1 
do PSC, 5 do PDC e 3 do PC do 
B. São os menores que os pe
quenos — os "nanicos" da No
va República. Alguns desses 
partidos, porém, não cumpri
ram a determinação legal de 
registrarem-se antes da diplo-

mação de seus parlamentares 
eleitos, que correm o risco de 
encarar uma Assembleia Na
cional Constituinte simples
mente sem filiação partidária. 
A salda honrosa, no caso, será 
a de buscar abrigo em outras 
legendas, que os acolham nem 
tanto por coloração ideológica 
mas também para crescerem 
em número. 

Essa estratégia, que já en
controu eco em género, núme
ro e grau no gabinete do depu
tado Gastoni Righi, lider do 
PTB, tem endereço certo: as 
eleições municipais de novem
bro do ano que vem. O fortale
cimento dos partidos do mes
mo porte do PTB significa que 
eles poderão entrar na disputa 
das prefeituras com algum ca
cife para competir com as 
duas grandes legendas do Con
gresso, o PMDB e o PFL que, 
aliás, também correm o risco 
de perder pa r l amen ta res 
alheios às suas Unhas Ideológi
cas, se é que as têm. 

Um dos argumentos utiliza
dos para que essa reacomoda-
ção ocorra logo, com vistas ás 
eleições municipais, é a falta 
de base eleitoral dos "nani
cos" no interior dos Estados. 

Os pequenos partidos, bem ou 
mal, já possuem alguma es
trutura e será por ai que usa
rão seu jogo de sedução. O de
putado Gastoni Righi, por 
exemplo, não tem certeza se a 
fórmula vai dar certo, mas já 
tem como certas duas novas 
filiações. Uma do PSC, a única 
deputada eleita Tutu Quadros. 
A outra poderá vir do PDS ou 
até mesmo do PFL, segundo 
ele. 

Além do objetivo eleitoral, 
os pequenos partidos têm, ain
da, o discurso da formação de 
legendas ideologicamente 
bem delineadas no Congresso. 
É o caso do PMDB, que abriga 
às vezes no mesmo Estado ini
migos mortais, e do PFL que, 
até agora, não conseguiu pas
sar de dissidência. O expurgo 
natural, segundo Righi, bene
ficiará os pequenos partidos, 
na medida em que o PMDB 
defina se será uma legenda de 
centro-conservador ou se con
tinuará abrigando os integran
tes de sua chamada "ala es
querda" que, a té agora, 
sentem-se ameaçados e tolhi
dos pela condição de "partido 
do governo" e pelo apetite vo
raz do deputado Ulysses Gui
marães. 

Brossard: "Constituição nào é criação literária" 

Para Pimenta, 
Ulysses merece 
os dois cargos 

O deputado Pimenta da Veiga 
defendeu ontem a eleição do de
putado Ulysses Guimarães pa
ra a presidência da Câmara e, 
ao mesmo tempo, da Constituin
te, como um ato de justiça "pelo 
multo que ele fez em favor do 
parlamento e do partido" lem
brando que acumulação de car
gos por uma mesma personali
dade já ocorreu na política bra
sileira e ocorre em Países de
mocráticos do mundo, como na 
França. 

Pimenta, que anunciou seu 
afastamento da liderança do 
PMDB para se dedicar à Consti
tuinte, em tempo integral, sus
tentou que a reeleição do presi
dente da Câmara em nova legis
latura conta com parecer favo
rável da Comissão de Justiça da 
Casa, exarado em 1980 "por al
guns juristas eminentes, como 
Célio Borja, Miguel Reale e 
Djalma Marinho". 
INTERPRETAÇÃO LIBERAL 

O líder do PMDB na Câmara 
acha que Ulysses tem todo o di
reito de acumular as presidên
cias da Câmara e da Constituin
te, não apenas pelos serviços 
prestados ao parlamento, ao 
Partido e ao País, como tam
bém por razões políticas e ad
ministrativas. O presidente da 
Constituinte não pode depender 
dá boa vontade do presidente da 
Câmara para tomar qualquer 
iniciativa administrativa. 

Além do mais, o dispositivo 
constitucional restritivo em re
lação à reeleição deve ser inter
pretado de forma mais liberal, 
mesmo porque foi erigido pelo 
regime militar na Constituição 
de 67, "com o propósito de evi
tar a consolidação de grandes 
lideranças civis e o fortaleci
mento do parlamento.". 

Os juristas enfatizam, segun
do acentuou Pimenta, que tal 
dispositivo restritivo é quase 
que uma intromissão na vida do 
parlamento, um verdadeiro 
cerceamento dispor sobre elei
ção e reeleição, assunto da eco
nomia doméstica da Casa. O 
parlamentar mineiro sustentou 
que nào existe, assim, nenhum 
óbice constitucional para que 
Ulysses seja reeleito presidente 
da Câmara e acumule esta fun
ção com a de presidente da 
Constituinte. 

Seria de todo inconveniente, 
para ele, que existissem um 
presidente da Câmara e um 
presidente da Constituinte. Nes
te caso, o presidente da Consti
tuinte ficaria dependendo do 
presidente da Câmara para tor 
qualquer iniciativa administra
tiva, inclusive para a requisição 
de um simples datilógrafo., 

Pimenta, cuja escolha para 
líder da Bancada do PMDB se 
deveu, em grande parte, a es
forço pessoal do Deputado Fer
nando Lyra, disse que tem 
grande apreço pelo parlamen
tar pernambucano, reconhece 
suas qualidades pessoais e não 
teria dúvida em apoiá-lo para 
qualquer cargo, até mesmo a 
presidência da Câmara, mas 
em outra oportunidade. 

— Agora, não — disse — pois 
julgo importante eleger Ulysses 
presidente da Câmara, além de 
presidente da Constituinte. 

Pimenta comunicou a Fer
nando Lyra, anteontem, por 
ocasião da recepção oferecida 
pela direção da Rede Bandei
rante de televisão, que não po
deria apoiar a sua candidatura 
a presidente da Câmara. Frisou 
que Ulysses não estará acumu
lando três, mas dois cargos, os 
de presidentes da Constituintes 
da Câmara, sendo a vice presi
dência da República implícito a 
este último. 

— Quem conduziu o PMDB a 
uma grande vitória eleitoral foi 
Ulysses e é natural que o Parti
do agora o distinga. 

Ao confirmar que não preten
de lutar pela sua permanência 
na liderança, a fim de se dedi
car integralmente à Constituin
te, Pimenta da Veiga anunciou 
que pretende se empenhar pela 
implantação do regime parla
mentarista no Brasil, bem co
mo do voto distrital. Nesse sen
tido, quer apresentar uma 
emenda constitucional. 

O líder do PMDB cogita de 
promover uma reunião com os 
seus vice-líderes para definir a 
data de convocação da última 
reunião da bancada sob sua li
derança. Ele acredita que a 
bancada não poderá ser convo
cada antes do próximo dia 20, 
mas a data mais conveniente 
vai ser definida nessa reunião 
com os vice-líderes. 

Só divisão pode ameaçar 
Só uma divisão significativa 

da bancada do PMDB entre as 
candidaturas dos deputados 
Ulysses Guimarães e Fernando 
Lyra impedirá a reeleição do 
primeiro à presidência da Câ
mara. Neste caso, de acordo 
com articulações já iniciadas 
por parlamentares do PFL jun
to a colegas de outros partidos, 
surgiria a possibilidade do lan
çamento de um terceiro nome, 
saido das fileiras da Frente Li
beral e apoiado pela dissidência 
peemedebista e pelas bancadas 
das pequenas legendas. 

Com a eleição de 258 deputa
dos pelo PMDB (maioria abso
luta da Câmara), nem Ulysses 
nem Lyra estão fazendo campa
nha junto a outros partidos. En
quanto o atual presidente da Ca
sa captura votos através dos go
vernadores eleitos, encarrega
dos de convencerem as respec
tivas bancadas estaduais, o de
putado Fernando Lyra vem de
senvolvendo um trabalho de 
proselitismo junto aos colegas 
de legenda, numa espécie de 
corpo-a-corpo eleitoral por todo 
o País. 

Ao contrário das aparências, 
contudo, a eleição do próximo 
presidente da Câmara pode nâo 
estar exclusivamente nas mãos 
da bancada peemedebista. Os 
outros partidos existem, e o 
lider do PTB tratou de deixar is

so bem claro ontem à tarde. Se
gundo advertiu, o deputado 
Gastone Righi, na hipótese de o 
PMDB se dividir, o seu e outros 
partidos poderão vir a apoiar 
uma candidatura do PFL" ," "o 
que seria muito saudável para ã 
representatividade dos partidos 
nos cargos de direção do Poder 
Legislativo". 

Embora nâo se comprome
tam com a Ideia, as lideranças 
pefelistas não escondem que se 
sentem no direito de pleitear a 
direção de uma das casas do 
Congresso. O vice-líder Inocên
cio Oliveira (PE) é um dos que 
consideram excessiva a ocupa
ção das presidências da Câma
ra, Senado e Constituinte aper 
nas pelo PMDB: "Nós somos o 
segundo partido em número dè 
parlamentares, além de foij 
marmos a Aliança Democrátif-
ca junto com o PMDB. Exâtaj-
mente por isso é que esperamos 
um gesto de boa vontade daque
le partido, dividindo proporçior 
nalmente o «comando do Legisf 
lativo". 

A despeito dessa posição, en
dossada pelo líder pefelista nó 
Senado, Carlos Chiarelli, o de^ 
putado Inocêncio de Oliveira 
garante que o seu partido não 
tomará a iniciativa de lançar 
candidatos contra o PMDB às 
presidências do Senado e da Câ
mara . 

- i.n - ^ ^ 


