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Sarney considera urgente a mudança da 
BRASÍLIA (O GLO

B O — O presidente do 
PDS, senador José Sar-
ney, declarou ontem que 
é preciso "a maior rapi
dez possível" no proces
so de reformulação da 
Lei Falcão, "porque a 
propaganda eleitoral já 
está na rua e as eleições 
estão próximas". 

Sarney afirmou que o 
partido do Governo exa
minará sempre com o 
maior cuidado e atenção 
qualquer proposta que 
as oposições façam so
bre a regulamentação 
do uso do rádio e televi
são para a propaganda 
eleitoral. 

— Eu não sei por que eles não 
apresentaram há mais tempo 
um projeto próprio ao invés de 
esperar a iniciativa do Gover
no — afirmou Sarney, 
referindo-se à noticia de que os 
partidos de oposição vão tomar 
a iniciativa, na retomada dos 
trabalhos do Legislativo, de re
vogar a Lei Falcão e regula
mentar a propaganda no rádio 
e na televisão. 

Quanto à proposta do PDS de 
mudar a lei, o senador disse 
que o assunto continua numa 

"faixa acima do exame políti
co". Segundo Sarney, as pro
postas que o PDS tinha a fazer 
sobre o assunto já fez no relató
rio de uma comissão partidária 
há mais de um ano e depois de 
examinada a questão no âmbi
to do comando político, quando 
se decidiu que o assunto ficaria 
com o Ministro da Justiça. Sar
ney disse que não sabe qual se
rá o prazo para que o Executi
vo apresente sua proposta ao 
Congresso. 

O presidente do PDS disse 
que o Congresso "desde que en-
tre em acordo", poderá apro
var o projeto que será apresen-
tado pela oposição. Ele se diz 
disposto a "examinar todas as 
propostas da oposição", mas 
considera que este assunto está 
num "terreno em que o enten
dimento não é muito fácil", 
porque é uma "questão polémi
ca". 

Â ideia defendida pelo PDS, 
segundo Sarney, é que toda a 
propaganda, paga ou gratuita, 
fique entregue aos partidos. Se 
for paga, tem que ser de res
ponsabilidade dos fundos parti
dários, "porque a propaganda 
a cargo dos candidatos acaba 
gerando discriminações". Pa
ra resolver o problema da es
cassez dos fundos partidários, 
o senador José Sarney lembra 
um outro projeto apresentado 
pelo partido, como substitutivo 
a um projeto do deputado Edi
son Vidigal, para que sejam 
permitidas doações de pessoas 

físicas e jurídicas nacionais 
aos candidatos e que essas con
tribuições financeiras sejam 
canalizadas e administradas 
pelos partidos. 

Sarney disse que há uma 
enorme defasagem entre a le
gislação eleitoral e o período 
que se vive no País e manifes
tou preocupação com a possi-
blidade de grande quantidade 
de votos nulos em consequên
cia da indefinição a respeito da 
cédula eleitoral. 

A defasagem, segundo Sar
ney, existe tanto na regula
mentação da propaganda 
quanto nos mecanismos de vo
tação. 

— Na era do cartão de crédi-
' to feito a computador, o nosso 
titulo eleitoral parece docu
mento do Século XIX" — afir
mou Sarney. 

Ele propõe que o mais rapi
damente possível se estude 
uma fórmula de modernizar os 
mecanismos de votação no 
País. Considerou como "preo
cupação de todos os políticos" 
o fato de que até o momento 
não tenha sido definido a forma 
da cédula eleitoral, mas conti
nua achando que os partidos fi
zeram bem quando entrega
ram o assunto para que a justi
ça eleitoral deliberasse. Ele 
acha que se nesta eleição ocor
rer uma grande quantidade de 
votos nulos isto mostrará que o 
processo de escolha de repre
sentantes no País não tem mui
ta legitimidade. 
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