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ALÉM DA NOTICIA P '̂ 
Sem o livro na mão 
Os riscos institucionais do Pais são deriva

dos mais do desconiiecimento de alguns as
pectos técnicos do que propriamente por 

manobras escusas ou conspiratórias, preparató
rias de golpes congressuais ou outras novidades. 
Por ser velha, ninguém lê a Constituição. No en
tanto, o Pais por ela se regerá até 7 de setembro 
próximo. Os constituintes só o serão no dia em 
que a nova Carta for promulgada. Até lá, o texto 
a que o Pais está submetido, queiramos ou não, é 
a atual emenda n" 1 de 69. 

Por isso deve-se apressar a redação da nova 
Carta, pela Assembléia Nacional, cuidando-se ao 
mesmo tempo tanto do seu enxugamento, como 
da responsabilidade técnica. O melhor a fazer é 
estudar o atual texto constitucional para 
melhorá-lo, mas é quase impossível ver-se um 
deputado ou senador com o livrinho na mão. 

Devido à fragilidade das instituições, o Pais 
quase assistiu a um desatino, no dia da eleição do 
presidente da Assembléia. Interpelado, por 
questão de ordem, sobre o destino dos senadores 
eleitos há quatro anos, pela forma da consulta ao 
plenário, o ministro Moreira Alves embaraçou-
se ao liberar tal processo de decisão por mero le
vantamento de recurso, e não por via da emenda 
constitucional, que é o procedimento regido pela 
Constituição em vigor. Mas o erro seria ainda 
mais crucial se o ministro do Supremo, naquele 
momento presidindo a Constituinte, não tivesse 
proclamado, de viva voz, por consulta de um 
parlamentar, que a decisão sobre os senadores 
deveria ser tomada por maioria absoluta dos 
presentes, e não por dois terços que seria o quo
rum privilegiado da emenda à Constituição. Mo
reira Alves afirmando que estava em jogo a in
terpretação de um texto da emenda constitucio
nal n» 26, mas não a declaração de sua inconsti-
tucionalidade, repôs o problema aos seus trilhos, 
mantendo os ritos em vigor. 

Melhor teria feito, porém, se tivesse simples
mente considerado a questão de ordem, mas não 
apreciado seu mérito, em vez de consulta ao ple
nário: sem efeito suspensivo da sessão, o Minis
tro teria continuado a votação para eleição do 
novo presidente, reconhecendo direito a recurso 
posterior. Assim seria respeitada a Constituição, 
no sentido lato. Como se quer fazer uma nova, 
rasgando a antiga? Ela é ruim, autoritária, mas 
deve-se cumpri-la, até que se tenha outra. 

BOA VONTADE DE SARNEY 
O presidente Sarney, com uma visivel boa von

tade para ampliar sua base política no Congres
so, está estudando cinco casos de ex-deputados 
do PDS, não eleitos em novembro, para 
aproveitá-los em cargos federais. Os ex-
parlamentares, no caso, estão recebendo toda a 
solidariedade de seus antigos colegas do Parla
mento, mostrando que a Instituição é um poder 
altamente solidário. 

MILTON EM SUSPENSO 
Depois da reunião da bancada mineira do 

PMDB, ontem, um pequeno grupo de deputados 
federais foi a Belo Horizonte, a chamado do go
vernador eleito Newton Cardoso, para um exa
me mais detalhado das questões políticas esta
duais. A candidatura do deputado Milton Reis à 
liderança do Governo na Câmara corre o risco de 
não receber o apoio geral da bancada. Há tam
bém, em pauta, a questão do ministério que cabe 
ao PMDB de Minas, provavelmente para um de 
seus membros. 
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