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Constituinte tem os xiitas do 'não 
João Domingos e Gisele Arthur 

BRASÍLIA — Entre os 559 constituintes, 
existe o grupo do "contra". São cinco depu
tados que sempre votam "náo" ou, no máxi
mo, "abstenção". Náo se sensibilizam com a 
orientação de sua liderança nos acordos. 
"Muitas vezes os acordos são feitos em cima 
de bobagem. Náo dá para votar a favor", 
dizem Luís Eduardo e Ângelo Magalhães, 
filho e irmáo do ministro das Comunicações, 
Antônio Carlos Magalhães. "Voto contra os 
acordos porque eles sáo feitos para desobstruir 
a pauta. A gente acaba cedendo em muita 
coisa", fala o deputado Oscar Corrêa (MG), 
filho do ministro do Supremo Tribunal Fede
ral, Oscar Corrêa. "Somos xiitas da direita", 
diz o deputado Paes Landim (PI), ex-diretor 
da Faculdade de Direito da Universidade de 
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A rigor, o voto "sim deles foi dado 

apenas nos textos do Ceníráo, no presidencia
lismo e no mandato de cinco anos para o 
presidente José Sarney. "Votei o texto das 
disposições transitórias do Centrào somente 
porque lá estava embutido o mandato do 
presidente José Sarney. Considero esse texto o 
reflexo dos caçadores de renda, ou seja, cada 
um quer é beneficiar-se", afirma Paes Landim. 
O quinto deles — Ronaro Corrêa—surpreen
deu-se ao saber que é um dos campeões do 
"não" ou da "abstenção". "Voto muito não. 
Mas não sabia que era tanto assim". Juntos, os 
cinco formam o que a esquerda chama de "a 
turma do gargarejo". É que eles ficam sempre 
próximos, vaiam as propostas da esquerda e 
pedem que se vote "náo". 

"indisciplina 6 indisciplina" 
— Além de votarem sempre "náo", os cinco 
deputados têm em comum o partido: PFL. 
"Eles dáo muito trabalho. Mas quando preciso 
mesmo do voto deles, eles atendem", afirma o 
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coerência ao votar 

líder José Lourenço. Nem sempre isso aconte
ce. Como no dia 14 passado, na votação da 
anistia para os militares e civis cassados. 
Depois de contribuir para a rejeição de todas 
as emendas que concediam anistia aos milita
res, José Lourenço resolveu mudar de posição 
no que se referia aos chis. Procurou os "xii
tas" e disse: "Olha, hoje já assumimos muito a 
posição de direita. Vamos agora votar a anistia 
para os civis e mudar um pouco". Surpreen
deu-se ao ver que ninguém atendeu a seu 
edido. Como sempre, o voto dos cinco foi 
"náo". 

"Por que iria votar a favor da anistia aos 
civis se acabávamos de rejeitar a dos militares. 
Para mim, indisciplina é indisciplina. Se tem 
um punido, o outro também deve pagar peto 
mesmo", disse Luís Eduardo. "O apoio à 
anistia aos civis foi um equívoco", afirmou 
Paes Landim. 

Os acordos patrocinados por José Louren
ço —tido como intransigente pela esquerda — 
já motivaram sérias desavenças entre o líder e 
Paes Landim. "Quando o Lourenço fez o 
acordo da greve, fui até ele e protestei. Náo 
adiantou. Então fiquei três dias sem conversar 
com ele. Depois, Lourenço me procurou e 
disse que eu estava parecendo um menino e 
que deveríamos voltar a nos falar. Tudo bem. 
Mas continuei criticando o acordo", disse 
Landim. 

O mesmo Paes Landim é dono de uma 
proeza até agora não alcançada por nenhum 
dos outros "xiitas". Patrocinou o acordo sobre 
o capítulo da Educação e por isso se viu 
obrigado a votar a favor. Mas entregou à mesa 
diretora da Constituinte uma deckraçáo de 
voto contrária à aprovação da emenda. "Disse 
que, apesar de participar da emenda, náo 
acreditava que contribuiria para o desenvolvi
mento da nossa educação". 

Luís Eduardo recorda-se que votou a favor 
do acordo para a Educação porque lá estava o 
dedo de Landim. "E a gente tinha armado 
uma estratégia para aprovar, depois, o ensino 
pago no terceiro grau. Mas náo deu certo. 
Perdemos". Algumas vezes, eles votam "sim" 
por uma questão de humanidade. É o caso do 
voto sobre os direitos dos negros. "Votei a 
favor, mas fiz um discurso dizendo que não 
acreditava naquilo. Os negros no Brasil acham 
que se colocarmos uma emenda favorável a 
eles na Constituição o problema está resolvi
do. Temos é de lhes dar escolas", afirmou 
Paes Landim. 

Os cinco "xiitas" às vezes divergem. Na 
votação sobre a cultura, foram registradas 
apenas duas abstenções e nenhum voto "náo". 
Uma das abstenções, como sempre, era de 
Ulysses Guimarães. A outra, do deputado 
Paes Landim. Seus companheiros votaram 
"sim". A justificativa do parlamentar: "É uma 
mancha a cultura passar a ter proteção institu
cional. Além do mais, lá (no texto constitucio
nal) diz que o Estado protegerá as manifesta
ções culturais afro-brasileiras. Ou seja, prote
gerá a macumba. Não dá". 

Os outros três "xiitas" náo quiseram fazer 
o mesmo que Luís Eduardo e Paes Landim e 
justificar o voto "náo". Eles apenas reconhe
ceram que sempre discordam da maioria e 
criticaram os acordos. Oscar corrêa repetiu o 
que sempre faz, quando perguntado sobre as 
razões de seus votos: disse "não". 
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Landim e Luiz Eduardo o contra 


