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ABERTURA POLITICA 

Planalto não crê em reforma 
constitucional depois do pleito 

í 

por Waiter Marques 
de Brasília 

Uma ampla reforma da 
Constituição que resultasse 
no coroamento do processo 
de abertura politica do go
verno e consolidasse em 
um texto duradouro os es
paços políticos abertos a 
partir da revogação do Ato 
Institucional n? 5, em 13 de 
dezembro de 1978, chegou a 
ser defendida, embora por 
pouco tempo, pelas lideran
ças nacionais do PDS antes 
que o governo enviasse ao 
Congresso Nacional seu úl
timo "pacote" político-
eleitoral. 

Essa reforma, todavia, 
dificilmente acontecerá de
pois das eleições. As difi
culdades foram postas pelo 
próprio governo quando 
atalhou o caminho das for
ças que comporão o Con
gresso Nacional depois de 
15 de novembro com a res
tauração do quorum de 
dois terços para aprovação 
de mudanças constitucio
nais. 

Como tese de sentido 
eminentemente académi
co, a reforma da Constitui
ção continua a ser conside
rada pelo senador José Sar-
ney, presidente do PDS, ou
vido por este jornal, o "co
roamento do processo de 

abertura". Para ele, essa 
reforma não poderá ser 
realizada antes da posse 
dos eleitos nas próximas 
eleições, quer dizer, entre 
novembro deste ano e mar
ço do ano que vem, porque 
é preciso ter dois terços dos 
votos no Congresso Nacio
nal. 

Pela mesma razão, não 
será possível realizar de 
forma unilateral uma re
forma da Carta Magna de
pois da posse do novo Con
gresso. £ o que pensa um 
categorizado assessor do 

presidente João Figueire
do. Em sua hipótese de tra
balho para o colégio eleito
ral que será formado pelo 
novo Congresso Nacional, a 
fonte considera que o PDS, 
poderá fazer uma bancada 
de no mínimo 221 deputa
dos federais. Numa hipóte
se otimista, este número 
chegaria a 240 deputados, 
com o que o governo teria 
maioria absoluta. Seja co
mo for, nenhum dos parti
dos conseguiria fazer dois 
terços da Câmara isolada
mente, ou seja, 320 deputa
dos. A oposição, mesmo so
mando os deputados eleitos 
pelo PMDB, PDT, PT e 
PTB, ficaria longe de deter 
dois terços dos votos. 

SEM ACORDO 
Uma reforma dá Consti

tuição, nessas condições, 
somente poderia ser o fruto 
de um amplo acordo políti
co entre o PDS e um ou 
mais partidos oposicionis
tas, jpois somente dessa 
maneira seria possível ter 
dois terços da Câmara vo
tando a favor de mudanças 
que o governo eventual
mente desejasse fazer no 
texto constitucional. Mas a 
oposição dificilmente acei
taria apoiar uma reforma 
que não inclua as princi
pais propostas institucio

nais de seu programa, en
tre elas a eleição direta pa
ra presidente da Repúbli
ca. Por isso, no Palácio do 
Planalto, considera-se que 
tanto na oposição quanto no 
governo não há nenhum 
indício que permita acredi
tar na existência de uma 
predisposição para mútuas 
concessões. 

Em outras palavras, o 
governo não arreda pé da 
eleição indireta para presi
dente da República, da 
aprovação de seus projetos 
por decurso de prazo. 

SEM CONVITE 
No Gabinete Militar da 

Presidência da República, 
fontes ouvidas por este jor-
nal afirmaram que em 
tempo algum houve convite 
do ministro Rubem Ludwig 
ao ex-chanceler Afonso 
Arinos de Mello Franco pa
ra que trabalhasse sobre 
um projeto de reforma 
constitucional. O atual che
fe do Gabinete Militar, 
quando ainda era ministro 
da Educação, visitou o ex-
chanceler em sua casa, no 
Rio de Janeiro. Mas não lhe 
fez nenhum convite naque
le sentido, como dissera 
um credenciado assessor 
do Gabinete Militar e um 
assessor do presidente Fi
gueiredo. J 
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