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aoverno 
O relator do projeto de re

formai políticas^ senador José 
Sarney (Arena-MA), anunciou, 
ontem quatro principais alte
rações que apresentará ao pro
jéto original do governo, em 
seu parecer: 1) o prazo máxi- • 
mo das medidas de emergên-' 
eia será de 60 dias; 2) os-par
lamentares, quando denuncia-
dos por crime de segurança 
nacional, não perderão seus 
m a n d a t o s automaticamente, 
ma^ mediante representação-
do proeurador-geral ao Supre» 
m© Tribunal Federal; 3) a 
criação de novos partidos ne° 
cessitará d© apoio de três por 
cento dos., eleitores de nove e 
não mais de onze Estados; 4) 
a composição do conselho cons
titucional não será alterada 
por lei complementar^ limitan-
do-se aos membros previstos 
na reforma em estud© no Con~ 
gresso. 

Ao anunciar que jâ eon~ • 
eluiu a redação de parecer.que 
levará segunda-feira às 10 ho
ras ao presidente Geisel, o se
nador José Sarney revelou que 
as críticas feitas ao projeto ori
ginal estão sendo todas elas 
atendidas. Informou que, além 
das quatro principais, outras 
modificações estão sendo intro
duzidas à matéria, o que de
monstra a disposição do par
tido do governo em discuti-la. 

'Tara evitar que as medi
das de emergência propicias
sem o uso do arbítrio pelo pre
sidente da República, confor
me criticas veiculadas na im

prensa, decidiu-se fixar em 60 
dias o prazo máximo para sua 
agência'9, explicou o senador^ 
"de•forme a manter a grada
ção das salvaguardas, que são 
complementadas pelo estado 
de emergência, de duração má
xima de 90 dias, e o estado d^ 
sítio em 180 dias". 

Sarney disse haver conside
radas procedentes as críticas 
que ouviu sobre o -artigo 32 do 
projeto original, que dispSe so- • 
bre a inviolabilidade dos man
datos parlamentares © alterou--
o em seu parecer. Substituiu, 
no parágrafo,quinto, a expres
são "Crimes- Previstos na Lei 
d@ Segurança Nacional5' pela 
"Crimes contra a Segurança 
Nacional*5, de forma que ape
nas em casos graves os parla
mentares fiquem sujeitos a pro
cesso perante o Supremo Tri
bunal Federal. 

4<Por outro lado, ao invés de 
sofrer suspensão do mandado 
automaticamente caso seja pro
cessado por crime contra a Se
gurança Nacional/ o parla
mentar agora depende de uma 
decisão do Supremo para ter 
seu mandato suspenso", acres
centou o senador, revelando 
que modificou o projeto origi
nais, instituindo um procedi-
• mento legal: a suspensão' do 
mandato pode ser concedida ou 
negada pelo Supremo, ao apre
ciar requerimento específico 
nesse sentido de autoria do 
Procurador Geral da República. 

Segundo o relator das re
formas, também foram consi
deradas procedentes as obser
vações quanto à composição do 
Conselho Constitucional, que 
teria, além de seus membros 
natos, outros a serem designa
dos pelo presidente da Repú
blica em Lei Complementar. 
Assim, o Conselho será integra
do exclusivamente pelos mem
bros previstos na Emenda Cons
titucional do Governo: o presi
dente e o vice-presidente da 
República, o ministro da Jus
tiça, o presidente da Câmara, o 
presidente do Senado e um mi
nistro representante das For
ças Armadas. 

Outra alteração refere-se ao 
Artigo 155 do Projeto, que dis-

.põe sobre as medidas de emer
gência.- Estas, só poderão sei 

' decretadas para preservar ou 
' restabelecer prontamente a or-
. dem pública ou a paz social 

"atingidas" por calamidades 
ou graves perturbações. Na re
dação inicial, elas poderiam 
ser decretadas em caso também 
de "ameaças" e não apenas 
quando se consumasse a cala
midade ou perturbação. 

Sarney explicou ainda que 
rejeitou a emenda do depu
tado António Mariz (Arena-
PB) relativa aos partidos polí
ticos por considerar que o pro
jeto não prevê perda de man
dato ao parlamentar que mu
dar de agremiação, caso seu 
novo partido não venha a ob
ter o "quorum" mínimo de ade
sões nos Estados necessárioss a 
seu funcionamento. Em com
pensação, buscou-se aumentar 
a posibilidade de criação de 
novas agremiações e, ao invés 
de obter três por cento dos vo
tos em onze Estados, os parti
dos precisarão apenas de nove 
Estados para manter seu fun
cionamento. 

No caso de um partido novo 
não chegar a funcionar, expli
cou o senador, o destino de seus 
representantes será fixado em 
Lei Ordinária. Aqueles que já 
tinham mandato e se trans
feriram poderão ficar sem le
genda partidária ou então se 
filiar a uma agremiação já 
existente. Quanto aos que se 
candidatarem por um partido 
que não venha a funcionar, en
tende o relator que eles deve
rão ficar sujeitos aos riscos de 
sua decisão. 

O senador José Sarney dis
se ainda que outras alterações 
de redação e.de técnicas Legis
lativa figuram no parecer que 
apresentará terçarfeira às Í7 
horas à Comissão Mistadas Re
formas. - ,, 

V. J. 


