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busca do consenso 
Brasília ~ O Senador José Sarney 

informa qm está tendo êxito na primei
ra etapa de coordenação do PDS, ao 
conseguir que todos os deputados e se
nadores autores de projetos relaciona
dos com o estabelecimento de normas 
para realização da eleição de 1982 en~ 
viassem seus projetos para a comissão 
do PDS incumbida de coordenar o con
senso partidário em tomo de uma legis
lação coerente capaz de assegurar a , 
limpeza e a autenticidade do pleito, . 
Aliás, o esforço do presidente do PDS 
começou pela tentativa, aparentemente 
bem-sucedida, de que os Srs.Célio Bor-
ja, Djalma Marinho e Flávio MarcUio 
confiassem à direção partidária a ela
boração de um projeto final de emenda 
das prerrogativas. Sem que abrissem 
mão dos seus pontos-de-vista, os dois 
primeiros não objetaram a confiar ao 
PDS a coordenação da emenda, espe
rando o Sr Sarney convencer o $r Mar- \ 
cílio de adotar idêntica atitude. 

O chefe do Partido situacionista es
tá consciente da diversidade de opi
niões dentro do PDS, com relação aos 
diversos pontos da legislação eleitoral. 
Ele identifica correntes conflitantes com 
relação à extensão das sublegendas a 
eleições majoritárias, incluindo as de 
governador, à adoção do voto distrital e 
à delimitação da vinculação de votos, 
Por princípio ele abriu mão do direito de 
ter posição pessoal sobre qualquer das 
questões em debate, pois o que importa 
no momento é coordenar um ponto-de-
vista majoritário do Partido para que 
possa encaminhar propostas coerentes 
e sustentáveis ao Chefe do Governo e ao 
Congresso. 

A tarefa não é fácil, sobretudo se se 
pensa que há interesses até mesmo nu
ma escandalosa prorrogação de man
datos de governadores e dos membros 
do Congresso Nacional, sob o duplo 
pretexto de evitar a coincidência de 
mandatos (a coincidência, como se sa
be, foi um dos pretextos -usados pelo 
Governo anterior para justificar o paco
te de abril) e de assegurar ao sistema a 
continuidade do controle do Colégio 
Eleitoral que deverá, em princípio, esco
lher em 1984 o sucessor do Presidente 
Figueiredo. A sugestão não pode ser 
negligenciada desde que se observe que 
ela é soprada do Palácio do Governo de 
São Paulo e vem a coincidir com aspira
ções políticas não realizáveis mediante 

I eleições diretas. 

O Sr Sarney pretende, em função da 
autorização pessoal recebida do Presi* 
dente da República, uniformizar, na me
dida do possível, o pensamento do seu 

I Partido em torno dos diversos temas 
I políticos para levá-lo depois, como pro-
! posta de negociação, aos diversos Parti

dos de oposição. Presume-se todavia 
que ele não irá à segunda fase antes de 
conhecer a definição do Governo em 

Í relação às opções do seu Partido. Essa 
definição seria fundamental para a ex-

- tensão e profundidade dos entendimen
tos que irá procurar com os demais 
Partidos. Realisticamente, o Senador 
não pensa em obter unanimidades nem 
no PDS nem nas demais agremiações. O 
que ele pretende é ter um núcleo seguro 
de opções para as quais procurará o 
consenso de umantaioria do Congresso j 
a partir do seu Partido mas incluindo o i 
apoio de outros Partidos ou de faixas 
oposicionistas que cubram as discor- \ 
dãndas internas do PDS. j> 

Dentro do seu plano, o Sr José Sar- \ 
neyprogramou também uma gestão \ 
junto ao Senador Jarbas Passarinho 
para tentar que o Presidente do Senado 
abra mão do seu anunciado propósito \ 
de elaborar uma emenda de prerrogati
vas. Ele espera que o Senador dê sua 

I colaboração à comissão pedessista e 
i abra mão de iniciativas individuais. Co-
i mo se sabe, a comissão do PDS tem 

como relator o Senador Aloysio Chaves, 1 
do Pará, e correligionário do Senador 
Passarinho. \ 


