
25 SE í 1987 

O ESTADO DE S. PAULO — 3 

jPlanalto tenta forma 
l de derrotar projeto 

BRASÍLIA 
AGÊNCIA ESTADO 

Ao levantar fumaça e fogo, em 
termos de rompimento da Aliança 
Democrática, a crise entre o PFL e o 
governo produziu o efeito secundá
rio de reforçar os grupos parlamen
taristas. Em consequência, fica difí
cil ou até impossível fazer retornar o 
presidencialismo no projeto Bernar
do Cabral, nas votações já iniciadas 
na Comissão de Sistematização. É 
evidente que os liberais, agastados 
com o presidente José Barney, pen
derão em maioria para a mudança 
do sistema de governo e a transfe
rência do poder para um primetro-
ministro. Esta tendência, com certe
za, será mantida no plenário da As
sembleia Nacional Constituinte. 

Diante desse quadro, alguns mi
nistros raciocinavam, ontem, proje-
tando-se de seus raciocínios uma 
surpreendente saída. Paulo Bros-
sara, da Justiça, LeÕnidas Pires 
Gonçalves, do Exército, Henrique 
Sabóia, da Marinha, e o consultor-
geral da República, Saulo Ramos, 
conversando informalmente com o 
repórter, consideram que para impe
dir a aprovação do parlamentaris
mo, tal como se encontra, bem como 
para evitar outras barbaridades do 
projeto Bernardo Cabral, a solução 
será derrotá-lo em bloco, quando 
chegar ao plenário da Assembleia 
Nacional Constituinte. Porque, se o 
governo não tem número para apro
var as modificações que julga neces
sárias, a recíproca também é verda
deira. Sem as bancadas que apoiam 
o Palácio do Planalto e outras que 
se insurgem contra o atual projeto, 
também não se conseguirão 280 vo
tos para referendá-lo. As forças pre
sidencialistas poderão amar no sen
tido de que falte número para a acei
tação do texto que sair da Comissão 
de Sistematização, antes da votação 
dos destaques. É isso o que determi
na o regimento interno da Consti
tuinte: primeiro a votação do proje
to em bloco, et se houver aprovação, 
aí sim, votação dos destaques. Caso 
não haja a aprovação inicial do to
do, não haverá condição para a dis
cussão das partes. 

Um nó de proporções olímpicas 
poderá ser dado, então, nos traba
lhos constituintes. Uma situação ob
viamente inusitada. Para os que a 
aventam, seria o remédio heróico, 
capaz de obrigar deputados e sena
dores a começar tudo de novo, com a 
formação de novas comissões eatéa 
escolha âe.outro relator. Os traba
lhos entrariam pelo ano que vem a 
dentro. Para os que se unem em tor
no do projeto Bernardo Cabral, isso 
nada mais é do que um golpe branco, 
de seriíssimas proporções e conse
quências. 

Não se diz estar definida nem 
acertada a estratégia da rejeição em 
bloco do projeto que sair da Comis
são de Sistematização. Trata-se, por 
enquanto, de uma ideia, ainda que 
sustentada com entusiasmo pêlos 
ministros acima referidos e outros. 
Terá chegado, de ontem para hoje, 
ao presidente José Sarney. Se ê para 
entrar numa guerra sem quartel, o 
governo também dispõe de armas 
eficazes. Não conseguindo reunir 
280 constituintes, pode, no reverso 
da medalha, impedir que seus ad
versários reúnam. Sem nenhum 
constrangimento, até fazendo acor
dos com o PDT, oPTe outras forças 
situadas além de sua órbita. 

São amplas as restrições do Pa
lácio do Planalto ao projeto Bernar
do Cabral, transcendendo em muito 
a questão do sistema de governo. Es
ta, é claro, provoca arrepios em qua
se todo o Ministério, exceçáo isola
da, quem sabe, do ministro Jorge 

Konder Bornhausen, que ontem for-
malizou sua demissão, muito mais 
por ser parlamentarista do que por 
insurgir-se contra a nomeação de 
Carlos Wilson para a Sudene. 

O relator da Comissão de Siste
matização, sabe-se lá por que, rè&~ 
rou ão capítulo dos direitos e garan
tias fundamentais a prestação de in
formação independentemente de 
censura, princípio que vem desdeja 
Constituição de 1824, do Império. Sf, 
no capítulo da comunicação, estabe
leceu não poder haver censura pòft-
tica ou ideológica, deixou Imenso 
buraco aberto para essa prática em 
todos os demais campos. > 

Outra crítica feita ao texto 
atualmente em debate refere-se afo 
direito de propriedade. Só o imóvel 
urbano, ao ser desapropriado, tèpi 
garantia de indenizaçâo prévia e em 
dinheiro. Equivale a dizer, o poder 
público poderá desapropriar inúme
ros outros tipos de propriedade, çfy-
mo ações, indústrias, empresas e su
cedâneos, sem pagar nada antes, £, 
ao pagar, impingirá aos desapro
priados um monte de títulos sem 
valor. . *•; 

Direito histórico do indivídtío 
tem sido a sua casa, onde, peltfs 
constituições até agora vigentes, 
ninguém entra à noite sem o consen
timento do morador, e, de dia, só 
com mandado Judicial. Pois, segun
do Bernardo Cabral, já se podetá 
entrar à noite, com mandado. .» 

Característica /undamental aos 
poderes é a sua independência. Ou 
era. Porque, pela proposta ão rela
tor, o Judiciário ficará subordinado 
a controle externo. Cria-se o Conce
lho Nacional de Justiça para zelqr 
pelo desempenho dos deveres fun
cionais do Judiciário, sendo inte
grado por membros indicados pelo 
Congresso e o Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados. ^ 

Outra aberração está na possi
bilidade de qualquer juiz singular 
poder, como pena acessória, suspen
der os direitos fundamentais do. c$-
dadão. A hipótese de suspensão dos 
direitos políticos, e só eles, foi admi
tida pela legislação revolucionária 
e incluída na Constituição de 1967, 
tida hoje como parte do liio autori
tário. Mesmo assim, com a ressalta 
de que apenas por subversão ou cor
rupção os direitos políticos podem 
ser suspensos, e por decisão .do Su
premo Tribunal Federal. Bernardo 
Cabral cria a possibilidade de sus
pensão e interdição dos direitos fun
damentais, que são bem mais am
plos do que os direitos políticos. O 
direito ao trabalho, por exemplo. 
Pelo seu projeto, um juiz poderfi 
proibir um jornalista de escrevec«c 
até um padre de pregar. -.,> 

Os terrenos de marinha, calcu
lados na base de 33 metros do prea
mar, são ampliados para uma faixa 
de cem metros a partir da orla marí
tima. Em outras palavras, em Copa
cabana, passam a ficar situados «ff» 
terrenos de marinhas sujeitos-ares-
trições, não apenas os prédios da 
avenida Atlântica, mas, também, os 
da avenida N. S. de Copacabana, 'p 
que já deixa de orelha em pé os mo
radores da rua Barata Ribeiro. 

Estas constituem apenas algu
mas das observações feitas no gover
no a respeito do atual projeto de 
Constituição. Amplo relatório pre
parado pelo consultor-geral da Re
pública, Saulo Ramos, e em mãos do 
presidente José Sarney, enumera to
das as demais. Se aprovado da for
ma como se apresenta, o texto expri
mirá um dos maiores retrocessos 
institucionais da História do País.e 
se faltarem condições ou número pá
ra alterá-lo, a expectativa é de que o 
governo se empenhe, então, para re
jeitá-lo em bloco. • C.C. 


