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Igreja pode pressionar 
Congresso, admite o 
presidente da CNBB 

O presidente da Confe
rência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), dom Ivo 
Lorscheiter, disse ontem 
que a Igreja Católica vai 
acompanhar os trabalhos 
da Constituinte e, se neces
sário, pressionar o novo 
Congresso para que aprove 
matéria de seu interesse, 
relata a Agência Globo. 

O trabalho preliminar da 
Igreja já está sendo feito 
nas bases religiosas, me
diante distribuição de car
tilhas e convocação de can
didatos para debates com 
os fiéis nas paróquias. O 
próximo passo, segundo 
dom Ivo, é influenciar os 
constituintes a nível fede
ral. 

A Igreja, segundo ele, 
tem alertado os eleitores 
para não votarem em can
didatos que estejam gas
tando muito dinheiro nas 
campanhas eleitorais. 

"A gente pede que os 
eleitores sejam conscientes 
e que reflitam muito antes 
de votar. Eu fico até con
tente com o índice grande 
de indecisos em alguns es
tados, pois isso comprova 
que os eleitores estão refle-
tindo sobre os candidatos. 
Os candidatos devem ser 
competentes, honestos e já 
devem ter dado provas de 
que trabalham pelo bem 
comum. Se essas pessoas 

forem eleitas, teremos 
uma boa Constituição", 
afirmou. 

REGIME 
O ministro das Minas e 

Energia, Aureliano Cha
ves, declarou-se ontem, no 
Rio, defensor do regime 
presidencialista para o 
Brasil, mas "não porque 
este tenha mais tradição e 
sim porque o parlamenta
rismo exige partidos bem 
estruturados e bem modu
lados, o que não existe no 
Brasil e ainda vai demorar 
algum tempo para existir", 
segundo despacho da EBN. 

Reafirmou declarações 
anteriores contrárias ao 
uso de decretos-leis em de
masia, afirmando que to
dos os governos devem ser 
abertos à sociedade para 
encontrar soluções mais 
adequadas e que a voz do 
povo deve ser conhecida 
através de suas represen
tações congressuais. 

O ministro demonstrou 
preocupação com relação a 
todas as administrações 
públicas, não querendo en
trar na especificidade de 
áreas porque " se r i a 
contra-indicado", mas fri
sou que a abertura demo
crática não pode ser uma 
frase. "Tem que ser ação, 
ampliando cada vez mais o 
diálogo com a sociedade." 
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Brossard apoia proposta de 
comissão paralela no Congresso 

por Zanoni Antunes 
de Brasília 

O presidente do PMDB, 
deputado Ulysses Guima
rães, conquistou um novo e 
importante a'.iado na defe
sa de sua tese de criar uma 
comissão específica para 
legislar paralelamente aos 
trabalhados da Assembleia 
Constituinte. Trata-se do 
ministro da Justiça, Paulo 
Brossard, que defende o 
funcionamento da comis
são, sob delegação interna 
do Congresso, para legislar 
ordinariamente. 

O ministro Brossard in
voca um dispositivo consti
tucional, até hoje inédito e 
datado de 1965, chamado de 
"delegação interna". Com 
poderes delegados pelos 
próprios constituintes, a 
comissão, segundo ele, se 
transformaria numa "mi
niatura de assembleia". 
Brossard, no entanto, di
verge da proposta de Ulys
ses apenas com relação ao 
número de participantes 
dessa comissão. Em vez 
dos setenta integrantes, co
mo sugere o presidente do 
PMDB, ela teria cerca de 
vinte membros, proporcio
nalmente divididos entre os 
partidos. 

Antes de defender a tese 
da aplicação da "delega
ção interna", o ministro le

vantou três hipóteses para 
que seja resolvido o apa
rente impasse do simultâ
neo funcionamento da As
sembleia Constituinte e do 
Congresso Ordinário. Seria 
suficiente, a seu ver, o pra
zo de seis a nove meses pa
ra que os membros da futu
ra Assembleia se ocupem 
da nova Constituição. E 
nesse período, indaga o mi
nistro, "quem legislaria?" 
Ele aponta três opções: 

• O presidente da Repú
blica legislaria através de 
decretos e decretos-leis, a 
exemplo do que ocorreu 
com as Constituintes de 
1890,1933 e1946. 

• O País adotaria uma 
"abstinência legislativa" 
durante seis meses. Bros
sard argumenta que isso 
não causaria nenhum 
"traumatismo nacional". 
O Congresso Ordinário es
taria, então, em recesso. 

• A comissão delegada 
por decisão interna do Con
gresso Nacional. 

APOIO A 
COMISSÃO 

Brossard procurou refor
çar a hipótese da "delega
ção interna" com a afirma
ção de que é preciso liber
tar a Assembleia Consti
tuinte da tarefa de legislar 
ordinariamente. Ele desta-

Maciel quer esperar 
por Zanoni Antunes 

de Brasília 
Se depender do ministro-

chefe da Casa Civil, Marco 
Maciel, a questão do funcio
namento da Assembleia Cons
tituinte só deverá ser debati
da após a realização das elei
ções. Maciel nâo quis comen
tar as propostas de Ulysses 
Guimarães e Paulo Brossard 
sobre a criação de uma comis
são para tratar da legislação 
ordinária. Admitiu, no entan
to, que se deve fazer um de
bate sobre o assunto, após as 
eleições. 

Mas o ministro Marco Ma
ciel concorda que o Congresso 
não poderá trabalhar no pró
ximo ano com quatro casas le
gislativas: Câmara, Senado, 
Congresso Nacional e Assem
bleia Constituinte. Para ele, 
quatro corpos legislativos fun
cionando ao mesmo tempo, 
tratando do matarias diver
sas, prejudicaria o trabalho 
dos constituintes. Maciel re
cordou que nas constituintes 
que o País já teve, a discussão 
foi unicamente constitucional, 
não existindo trabalhos de le
gislação ordinária. 

cou que o instrumento da 
delegação interna não sig
nificaria uma inovação, 
pois consta da Constituição 
em vigor. 

Acrescentou que essa 
delegação permite a re
presentação de todas as 
correntes, de forma pro
porcional entre as banca
das no Parlamento. O mi
nistro da Justiça demons
trou sua preferência pela 
hipótese da delegação com 
a seguinte frase: "Estou 
disposto a sustentá-la". 

Com essa medida, acre
dita o ministro que os tra
balhos constituintes pos
sam desenvolver-se dentro 
dos limites e dos problemas 
de aspectos constitucio
nais. 

Até mesmo, conforme 
fez questão de frisar, a ex
periência universal em ma
téria constitucional deixa 
margem para muitos deva
neios. Caso contrário, con-. 
cluiu, "vamos fazer uma J 
Constituição tipo guia tele
fónico". 


