
ANC88 
Pasta 08 a 15 
Abril/87 
090 

GAZETA MERCANTIL — Terça-feira, 14 de abril de 1987 

Aços relaminados de baixo, médio e alto teor de 
carbono. Centro de Serviços de Aco Telex (01V44451 ÊÊÊMangels 

Empres.i 100 Br.i-.ileir.i-

^ CONSTITUINTÊ  V ^ í k \ 0 

Cabral defende parlamentarismo 
por Francisca Stclla Fagâ 

deBraillia 

Se vigorasse no Brasil o 
sistema parlamentarista 
de governo, seria im
possível imaginar o minis
tro da Fazenda enfrentan
do uma dura negociação no 

plano externo e, ao mesmo 
tempo ser alvejado por ata
ques no plano interno, co
mo os desfechados na se
mana passada contra o mi
nistro Dilson Funaro pelos 
governadores de São Pau
lo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, e Mato Grosso do 

Sul. Dificuldades dessa na
tureza, segundo o deputado 
Bernardo Cabral (PMDB-
AM), relator da Comissão 
de Sistematização da Cons
tituinte, deverão exercer 
forte influência sobre o tex
to da nova Carta. 

Cabral considera até 

legítima a manifestação 
dos governadores. "Mas foi 
indubitavelmente inoportu
na", pondera. Os consti
tuintes que têm a missão de 
traçar soluções duradouras 
para o País deverão inevi
tavelmente ser influencia
dos pelas mais recentes 
crises conjunturais e o epi
sódio dos governadores, se
gundo ele, explicita as van
tagens do parlamentaris
mo sobre o presidencialis
mo. 

Ao ser eleito relator da 
poderosa Comissão de Sis
tematização, Cabral assu
miu o compromisso de 
desprender-se de suas posi
ções pessoais e de privile
giar as posições dominan
tes nas oito comissões te
máticas. Porém, em razão 
da importância do cargo de 
relator, fortalecido pela 
eleição, suas posições pes
soais deverão ter grande 
peso na redação final. 

No Brasil, em sua opi
nião, o sistema ideal de go
verno é o Parlamentaris
mo, com eleições diretas 
para presidente da Repú
blica. O parlamento elege o 
primeiro-ministro, que, a 
seu critério, compõe o gabi
nete, com exceção apenas 
dos ministros militares. A 
escolha dos ministros mili
tares, segundo Cabral, de
ve ser exclusiva do presi
dente da República. 

O relator da Comissão de 
Sistematização prepara 
um estudo minucioso sobre 
o papel das Forças Arma
das, a partir especialmente 
dos trabalhos do jurista 
Seabra Fagundes sobre o 
assunto. Por enquanto, ele 
prefere não se posicionar 
sobre a limitação constitu
cional de atuação das For
ças Armadas na defesa ex
terna ou interna. Mas con
sidera fundamental a bus
ca de fórmulas que mante
nham as Forças Armadas 
"a serviço da Nação, não 
do Estado e dos detentores 
do poder". 

Pelo mesmo raciocínio, 
Cabral considera mais im
portante definir o sistema 
de governo do que a dura
ção do mandato do presi
dente José Sarney. 

Por entender que a Cons-
tituintre é regida pela 
Emenda Constitucional n? 
26, que a criou, Bernardo 
Cabral sustenta que o man
dato do presidente Sarney 
deve ser de seis anos. Na
da, porém, impediria que a 
posição dominante da 
Constituinte venha a pre
ver prazo menor. Qualquer 
que seja a definição do pra
zo, porém ele acredita que 
o presidente Sarney, na hi
pótese de aprovação do sis
tema parlamentar, terá a 
missão de fazer a transição 
do presidencialismo para o 
parlamentarismo, a come
çar pela convocação de 
eleições para a Presidência 
da República e para o Par-

Jamento. 
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