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O bispo de Bauru (SP) e coordena
dor da comissão de assessoria à 
Presidência da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) para 
assuntos constitucionais, d. Cândido 
Padin, 72, disse ontem que o governo 
federal pode ter líderes na Câmara 
dos Deputados e no Senado, mas não 
no Congresso constituinte. Isto repre
sentaria, segundo ele, uma interfe
rência indevida do Executivo sobre 
os trabalhos constituintes. 

D. Cândido afirmou às lOh, por 
telefone, de Brasília, que só haverá 
uma visão mais clara sobre as 
tendências dos parlamentares quan
do as comissões começarem a funci
onar. Destacou, porém, que "a sobe
rania do Congresso deve ser defendi
da a todo custo, porque não se pode 
admitir que um parlamento, manda
tado pelo povo para redigir a lei 
maior, seja limitado inclusive pelos 
atos de um Congresso anterior, não 
constituinte. Em sua opinião, "se 
ocorrer o contrário, teremos uma 
Constituição sob encomenda". 

Quanto à revogação, pelo atual 
Congresso, do chamado "entulho 
autoritário", o bispo de Bauru acha 
que "a prioridade deve ser dada à 
elaboração da nova Carta", e que 
alterações nas normas constitucio
nais em vigor "podem, contudo, ser 
feitas à luz dos princípios a serem 
estabelecidos para a futura Consti
tuição". 

Ele afirmou também que os consti
tuintes "têm competência" para 
examinar a duração do mandato do 
presidente José Sarney, mas que 
"isto deve ser visto na perspectiva do 
sistema que vai funcionar com base 
na nova Carta". D. Cândido informou 
que, a partir da próxima semana, a 
comissão da CNBB começará a se 
reunir com parlamentares, em Brasí
lia, para estudar os princípios da 
nova Carta. 

Plebiscitos 

A comissão quer que as questões 
mais polémicas a serem discutidas 
pelo Congresso constituinte, como a 
liberalização ou não do aborto, a 
pena de morte e o regime presidenci
alista ou parlamentarista deverão 
ser definidas, em última instância, 
pelos eleitores, através de plebisci
tos. Para a Igreja, somente essa 
participação popular dará legitimi
dade às decisões congressuais sobre 
assuntos considerados, por ela, deci
sivos nos planos da ordem política, 
económica e social. 

Perfil 

A comissão avalia que, até por uma 
questão de sobrevivência política, os 
parlamentares de todas as tendênci
as irão convergir para a criação de 
mecanismos, na nova Carta, que 
ajudem a eliminar os atuais índices 
de pobreza absoluta no Brasil. Os 
analistas da Igreja acreditam que 
haverá consenso, entre os constituin
tes, no que diz respeito a medidas 
(que a Igreja considera "urgentes") 
para reduzir as desigualdades na 
distribuição da renda nacional e a 
desproporção entre os salários. 


