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Constituinte concentra o poder no Congresso 
O Poder Legislativo ganha uma série de atribuições, deixando muito pouco para o Executivo 

Mandato é 
irredutível, 

l diz Lobão 
O senador Edison Lobão 

(PFL-MA) afirmou ontem 
que o presidente Sarney 
tem direito a um mandato 
dç seis anos, do qual não 
poxle abrir mão e sobre o 
qi^al a Assembleia Nacio
nal Constituinte não tem 
poderes para opinar. "O 
Presidente pode renunciar 
a um ano de seu mandato 
màs nãc pode, desde já, de
le' abrir mão" — disse o se
nador, para quem a Consti
tuinte "tem poderes para 
legislar sobre o mandato 
dos futuros presidentes 
rn^s não em relação ao 
atúal". 

Para o senador mara
nhense, "qualquer tentati
vâ  de remover mandatos, 
inclusive dos próprios cons
tituintes, importaria em 
grave lesão do quadro 
constitucional vigente, 
aíèm de usurpação do di
reito do povo, que elegeu 
representantes com man
datos já fixados e não atri
buiu a ninguém o direito de 
reduzi-los". Comentando o 
njandato de segurança pre
ventivo impetrado pelo ad
vogado Marcelo Buhatem 
junto ao Supremo Tribunal 
federal, visando a garan
tir o mandato do prefeito de 
Nova Iguaçu, disse Edison 
Lobão: 

"Este mandado é uma 
oportunidade para que o 
Supremo se manifeste so
bre o todo e não apenas so
bre o particular, que é o ca
so do mandato do prefeito 
de Nova Iguaçu". 

-Lobão entende que a 
Constituinte só teria direito 
natural a fixar mandatos 
seihouvesse o caos ou ine-
xistisse qualquer regula
mento em torno da matéria 
que se quer colocar sob a 
tutela do direito. "Mas não 
é o caso presente e atual do 
País" — ressalvou. 

Para Lobão, a manifesta
ção do presidente Sarney 
favorável à redução de seu 
próprio mandato tem forte 
efeito político mas não tem 
validade jurídica. Até por
que nem o presidente e 
nem a Assembleia Consti
tuinte são donos dos man
datos em vigor. 

PMDBDF 
negociará 

, secretarias 
O diretório regional do 

PMDB do Distrito Federal 
aprovou em assembleia on
tem à tarde a fixação de 
um prazo de 25 dias para 
que sejam encaminhadas 
as negociações com o go
vernador José Aparecido 
sobre o novo secretariado 
do GDF. Mas essa compo
sição só será aceita pelo 
PMDBDF se forem atendi
das duas condições: que a 
reforma atinja os três esca
lões do governo e que as ne
gociações para indicação 
de nomes sejam conduzi
das por uma comissão a ser 
formada pelo diretório. Até 
o .dia 15 de julho, se não se 
chegar a um consenso e en
tendimento sobre a partici
pação do PMDB no secre
tariado, será marcada uma 
nova assembleia para a re-
discussão do assunto. 

Por 35 contra 5 votos foi 
derrotada a proposta de 
Fernando Tolentino, do 
Bloco Popular, que, com o 
apoio de Múcio Athayde, 
defendia o imediato rompi
mento com o governador 
José Aparecido, ignorando 
o seu apelo de negociação, 
e consulta às zonais sobre 
nomes que pudessem 
substituí-lo, com a aprova
ção do presidente José Sar-
nejy. 

Contrário a esta propos
ta,- o deputado Geraldo 
Campos (PMDB-DF) argu
mentou que o partido não 
pode agir como o PT ou o 
PDT, que ao virarem as 
costas para o governo, não 
colaboram com o processo 
de transição democrática. 

Indignado com a recusa 
de sua proposta de rompi
mento total com o GDF, 
Múcio Athayde pediu que 
seus "correligionários", 
pessoas que ele tinha leva
do: para a assembleia, dei
xassem o miniauditório, o 
que foi feito com muitos 
gritos e enorme estarda
lhaço. "Esta discussão de
ve ser de alto nível, nin
guém quer a saída de nin
guém", esclareceu o sena
dor Meira Filho. 

Eleição hoje 
no comité 

do Planalto 
Menos de uma semana 

depois de, ter conseguido 
urjia coleíiva com o presi
dente José Sarney, o Comi
té de Imprensa "Tancredo 
Neves", do Palácio do Pla
nalto, realiza hoje eleições 
para renovação de sua di-
retoria, das 8 às 18h. Á 
frente da chapa única está 
o j jornalista Bartolomeu 
Rodrigues, de O Estado de 
S.| Paulo, que já cumpriu 
um mandato e se candidata 
à reeleição. Poderão votar 
todos os jornalistas creden
ciados em caráter efetivo. 

ATRIBUIÇÕES DO PODER LEGISLATIVO 

Atuais 
CONGRESSO NACIONAL 

— resolver definitivamente sobre os tratados, 
convenções e atos internacionais celebrados pelo 
Presidente da República; 

— autorizar o Presidente a declarar guerra, a 
fazer a paz e a permitir que forças estrangeiras 
transitem pelo território nacional ou nele perma
neçam temporariamente; 

— autorizar o Presidente e o Vice-Presidente a 
se ausentarem do país; 

— aprovar ou suspender a intervenção federal 
ou o estado de sítio; 

— aprovar a incorporação ou desmembramen
to de áreas de estados ou de territórios; 

— mudar temporariamente a sua sede; 
— fixar a ajuda de custo dos membros do Con

gresso e os subsídios destes, os do Presidente e 
os do Vice-Presidente; 

— julgar as contas do Presidente; 
— deliberar sobre o adiamento e a suspensão 

de suas sessões; 
— dispor, com a sanção do Presidente da Re

pública sobre todas as matérias de competência 
da União, entre as quais orçamento anual e plu
rianual, tributos, arrecadação e distribuição de 
rendas, e concessão de anistia; 

— executar a fiscalização financeira e orça
mentária da União; 

— apreciar (podendo rejeitar mas não emen
dar) os decretos do Presidente sobre segurança 
nacional, finanças públicas, criação de cargos no 
Poder Executivo e fiscalização de seus venci
mentos; 

— decidir (sem ter o poder de iniciativa e su
jeito à sanção do Presidente) sobre leis em maté
ria financeira e orçamentária. 

Futuras 

CAMARÁ DOS DEPUTADOS 
— declarar a procedência de acusação contra 

o presidente da República e os ministros de Esta
do; 

— proceder à tomada de contas do presidente, 
quando não apresentadas 60 dias após a abertura 
da sessão legislativa; 

— propor projetos de lei que criem ou extin
gam cargos de seus serviços internos e fixem os 
respectivos vencimentos. \ 

SENADO FEDERAL 

— julgar o Presidente nos crimes de responsa
bilidade e os ministros de Estado nos crimes da 
mesma natureza conexos com aqueles; 

—- processar e julgar os ministros do Supremo 
Tribunal Federal e o procurador-geral da Repú
blica nos crimes de responsabilidade; 

— aprovar a escolha de magistrados, dos mi
nistros do Tribunal de Contas da União, do go
vernador do Distrito Federal, dos conselheiros 
do Tribunal de Contas do DF e dos chefes de mis
são diplomática de caráter permanente; 

— autorizar empréstimos, operações ou acor
dos externos de interesse dos estados, do DF e 
dos municípios; 

— legislar para o DF e nele exercer a fiscali
zação financeira e orçamentária; 

— fixar, por proposta do Presidente, limites 
globais para o montante da dívida consolidada 
dos estados e dos municípios, estabelecer e alte
rar limites de prazos, taxas de juros e demais 
condições das obrigações por eles emitidas; 

— suspender a execução, no todo ou em parte, 
de lei ou decreto declarado inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal; 

— expedir resoluções; 
— propor projetos de lei que criem ou extin

gam cargos de seus serviços internos e fixar os 
respectivos vencimentos. 

CONGRESSO NACIONAL 
— aprovar novos tratados e compromissos internacio
nais 
— eleger, pelo voto secreto, os nove juízes do Tribunal 
de Garantias Constitucionais 
— aprovar, em lei complementar, incorporação, sub

divisão ou desmembramento de estados 
— apreciar a intervenção federal 
— indicar cinco dos 10 membros da Comissão de Redi-
visão Territorial do País 
— dispor sobre a organização administrativa e judi

ciária da União e sobre organização judiciária do DF 
— dispor sobre a definição dos objetivos nacionais em 
relação à ação do poder público 
— fixar critérios e prazos para classificação de docu
mentos e informações oficiais sigilosos 
— dispor sobre a transformação e extinção de cargos, 
empregos e funções públicas 
— autorizar a celebração de convénios e acordos para 
execução de leis — legislar sobre serviços e obras fede
rais, matéria financeira, sistema nacional de radiodi
fusão, telecomunicações e comunicação de massa 
— autorizar a decretação do estado de sítio e interven
ção federal 
— fixar a remuneração dos ministros de Estado 
— apreciar os relatórios do primeiro-ministro sobre a 
execução dos planos de governo 
— determinar a realização de referendo e regulamen
tar as leis quando da omissão do Executivo 
— sustar os atos normativos do Executivo que exorbi
tem do poder regulamentar ou dos limites de delega
ção legislativa 
— dispor sobre a supervisão, pelo Senado, dos sistemas 
de processamento automático de dados mantidos ou 
utilizados pela União 
— dar e renovar a concessão de emissoras de rádio e 
televisão 
— deliberar sobre o estado de defesa e o estado de sítio 
e designar representantes para acompanhar e fiscali
zar sua execução 
— apresentar lei complementar sobre a organização, o 
preparo e o emprego das Forças Armadas 
— eleger o defensor do povo 
— decretar o confisco de bens de quem tenha enrique
cido ilicitamente à custa do património público ou no 
exercício de função pública 
— examinar, por meio de uma comissão mista perma
nente, os projetos de lei do plano plurianual de investi
mentos, das diretrizes orçamentárias, dos orçamentos 
da União e dos relativos a autorizações para abertura 
de créditos especiais ou suplementares 
— fiscalizar as despesas da União, com auxílio do Tri
bunal de Contas da União 
— fiscalizar as empresas multinacionais com partici
pação acionária do poder público t 
— apreciar a legalidade das admissões de pessoal na 
administração direta e indireta 
— sustar despesas consideradas irregulares pelo TCU 
— escolher dois terços dos ministros do TCU 
— aprovar a nomeação e exoneração dos presidentes e 
diretores do Banco Central 
— dispor sobre moeda e seus limites de emissão 
— acompanhar a política monetária, financeira e cam
bial do Governo 
— dar prévia autorização para implantação de obras 

federais de grande porte 
— autorizar a concessão cie iinhas comerciais de trans
porte aéreo, marítimo e fluvial e de transporte interes
tadual de passageiros em rodovias e ferrovias federais 
— apreciar anualmente o orçamento do Fundo Nacio

nal de Seguridade Social e o orçamento anual de gastos 
tributários 
— autorizar a pesquisa, lavrar e exploração de miné
rios em terras indígenas e legislar sobre as garantias 
dos seus direitos 
— autorizar previamente a implantação de planos ou 
programas relativos à utilização da Floresta Amazôni-
ca, da Mata Atlântica, do Pantanal, da zona costeira 
— dar autorização prévia à instalação, ampliação e 
funcionamento de usinas nucleares, hidroelétricas e de 
indústrias de alto potencial poluidor 
— garantir o uso de energia nuclear somente para fins 
pacíficos 

CAMARÁ (Parlamentarismo) 
— eleger o primeiro-ministro, após duas moções de re
provação à nomeação do presidente: aprovar censura 
ao Conselho de Ministros; aprovar voto de censura soli
citado pelo primeiro-ministro; recomendar o afasta
mento de detentor de cargo ou função de confiança no 
Governo Federal; e, ainda, aprovar a indicação do 
procurador-geral da República. 

Comissões têm relatórios conflitantes 
A União poderá ter am

plos poderes para desapro
priar terras onde julgar de 
interesse social para fins 
de reforma agrária, diz o 
relatório da Comissão da 
Soberania e Garantia dos 
Direitos do Homem e da 
Mulher. A União só poderá 
desapropriar terras para 
reforma agrária em áreas 
consideradas prioritárias, 
dispõe o anteprojeto apro
vado pela Comissão da Or
dem Económica. 

O substituto do Presiden
te da República será o vice-
presidente, afirma o ante
projeto da Comissão de Or
ganização Eleitoral e Par
tidária, que aprovou dispo
sitivos no pressuposto de 
que o País terá um regime 
presidencialista. No relató
rio da Comissão de Organi
zação dos Poderes, que 
aprovou o sistema parla
mentarista de governo, 
substituirá o Presidente da 
República o presidente da 
Câmara dos Deputados. 

Dezenas de conflitos des
te tipo estão dificultando o 
trabalho de compatibiliza
ção dos relatórios das co
missões temáticas da Cons
tituinte, a cargo dos relato
res adjuntos do deputado 
Bernardo Cabral. Além das 
questões acima, também 
conflitam as disposições 
dos vários anteprojetos re
lativas ao voto facultativo 
aos 16 anos de idade, o voto 
do analfabeto e o instituto 
do habeas corpus para os 
militares. 

Segundo o deputado Vi-
valdo Barbosa (PDT-RJ), 
um dos oito relatores ad
juntos indicados para tra
balhar nesta fase prelimi-
tar de compatibilização dos 
textos constitucionais apro
vados, a grande dificulda
de é reduzir as contradi
ções existentes. Como 
exemplo, ele apontou a 
questão da desapropriação 
de terras rurais pela 
União. Disse que na Comis
são da Soberania e Garan
tia dos Direitos do Homem 

e da Mulher, a desapro
priação está definida de 
maneira ampla, segundo os 
interesses sociais. Já no 
texto aprovado na Comis
são da Ordem Económica, 
a União teve seu poder dis
criminatório reduzido e as 
desapropriações só podem 
ser feitas em áreas consi
deradas prioritárias. 

Impossibilitados de to
marem qualquer tipo de 
decisão sobre questões con
flitantes, os relatores auxi
liares vão restringir o seu 
trabalho à identificação do 
que é contraditório. 

Ontem pela manhã, os 
relatores adjuntos 
reuniram-se na Comissão 
dos Poderes a fim de conti
nuar o trabalho de compa
tibilização dos textos. Cada 
relator ficou responsável 
diretamente pela análise 
de um anteprojeto de Co
missão: deputado Vivaldo 
Barbosa (PDT-RJ) — ga
rantias individuais do ho
mem e da mulher; deputa
do Renato Vianna (PMDB-

SC) — organização do esta
do; deputado Adolfo de Oli
veira (PL-RJ) — Poderes; 
deputado Konder Reis 
(PDS-SC) — sistema eleito
ral; deputado Joaquim Be-
vilacqua (PTB-SP) siste
ma tributário; senador 
Virgílio Távora (PDS-CE) 
— ordem económica; depu
tado Nilson Gibson 
(PMDBPE) ordem social; 
deputada Sandra Caval
canti (PFL-RJ) - família, 
educação, ciência e tecno
logia. 

Hoje, as reuniões conti
nuarão por todo o dia na 
Câmara. O deputado Vival
do Barbosa (PDT-RJ) ex
plicou que o relator Ber
nardo Cabral terá, para 
sua consulta, duas visões 
distintas: uma do PMDB e 
outra suprapartidária. Em 
sua opinião, o arcabouço a 
ser apresentando pelos oito 
relatores auxiliares dará 
uma visão mais ampla, já 
que abrangerá pontos de 
vista de todos os partidos. 

A decisão sobre a 
construção de obras fe
derais de grande porte, 
a implantação de novas 
linhas aéreas e maríti
mas internacionais, a 
concessão de canais a 
emissoras de rádio e te
levisão, os nomes do 
procurador-geral da Re
pública do presidente do 
Banco Central e dos mi
nistros do Tribunal 
Constitucional, a pes
quisa e lavra de miné
rios em terras indígenas 
são algumas das cente
nas de novas atribuição 
do Congresso Nacional 
propostas nos relatórios 
das Comissões temáti
cas da Assembleia Na
cional Constituinte. 

Se acolhidas pela Co
missão de Sistematiza
ção, tais sugestões obri
garão o Congresso (in
cluindo, naturalemtne, 
a Câmara e o Senado) a 
funcionar diariamente 
por 24 horas para se de
sincumbir de todas as 
tarefas. Afinal, da cria
ção de novos estados à 
indicação de embaixa
dores, tudo passará pelo 
crivo do Poder Legisla
tivo, ainda que o siste
ma de governo continue 
presidencialista. Se for 
implantado o parlamen
tarismo, a todas essas 
atribuições se somarão 
ainda a aprovação, fis
calização e acompanha
mento dos planos de go
verno e a aprovação do 
primeiro-ministro. 

Concordam que houve 
excessos nesse particu
lar políticos ideologica
mente divergente, como 
o senador Jarbas Passa
rinho (PDS-PA) e José 
Genoíno Neto (PT-SP). 
Para o senador, dois fa
tos explicam o exagero: 
a sede com que o Legis
lativo tenta retomar 
prestígio e prerrogati
vas e, ainda, a casuísti
ca circunstância de que 
o PMDB, partido majo
ritário, não confia no 
presidente Sarney e te
me que ele não atenda a 
todas as suas propostas. 

O presidente do PDS 
recorre ao tra ralho re
sultante da Comissão da 
Ordem Social para re
forçar seu entendimen
to: 

— E um capítulo da 
Consolidação das Leis 
do Trabalho. E um ab
surdo, e significa um te
mor de que Sarney use o 
poder de veto. 

Já o deputado Ge
noíno acredita que nesse 
empenho de garantir o 
poder do Congresso os 
constituintes estarão 
provocando "uma bana
lização das prerrogati
vas": 

— Coloca-se tanta coi
sa e não se faz o essen
cial. A escolha do presi
dente do Banco Central, 
por exemplo, não preci-

Passarinho: 
O PMDB quer 

governar segundo 
o seu programa 

e teme que o 
presidente 
Sarney não 
o cumpra 

sa passar pelo Congres
so. 0 que é necesssário é 
que o Congresso fiscali
ze os bancos e as esta
tais. E se for constatada 
alguma irregularidade, 
aí sim, o Congresso des
titui o titular do cargo. 

Genoíno tem uma 
apreensão quanto à atri
buição conferida ao 
Congresso de escolher 
dirigentes de bancos e 
juízes. Em sua opinião, 
pode-se, com ela, "vi
ciar com o fisiologismo 
uma relação entre o Po
der Executivo e o Poder 
Legislativo": 

— Corre-se o risco de 
o Congresso virar um 
grande condomínio de 
influência política e fi
siologismo. 

O deputado também é 
contrário a que o Con
gresso decida sobre a 
criação de estados, por 
entender que um plebis
cito é suficiente. E rela
ciona o que considera 
essencial para o fortale
cimento do legislativo: 
imunidade total dos par
lamentares, poder de 
fiscalização dos atos do 
Governo, amplo poder 
às Comissões Parla
mentares de Inquérito 
(CPIs), possibilidade de 
alteração do Orçamento 
da União, prerrogativa 
de legislar sobre maté
rias econômico-
financeiras e poder de 
punir as autoridades 
que não responderem a 
requerimentos de infor
mações formulados por 
congressitas. 

Para o presidente da 
Comissão de Sistemati
zação, senador Afonso 
Arinos (PFL-RJ), os ex
cessos contidos nos an
teprojetos talvez pos
sam ser explicados "por 
um entusiasmo de ju
ventude parlamentar, 
política". O senador 
acha também que os 
exageros resultam da 
falta de um projeto an

terior para nortear os 
constituintes. 

Relator-adjunto da 
Comissão de Sistemati
zação, deputado Nelson 
Jobim (PMDB-RS) afir
ma que tudo será "enxu
gado e depurado" nas 
próximas etapas da 
Constituinte. E observa, 
analisando os poderes 
conferidos ao Congres
so: 

E aquela história 
do pêndulo. Depois de 
uma hipertrofia do Exe
cutivo, isso faz parte do 
processo. 

Aceitas todas as pro
postas das comissões te
máticas, Jarbas Passa
rinho, que já presidiu o 
Senado, tem uma preo
cupação — como o Con
gresso exercerá tantas 
atribuições: 

— È demasiado. Re
ceio que essa soma de 
atribuições possa provo
car uma burocratização 
bastante retardadora, e 
por consequência um 
emperramento do Esta
do. E lembra que por 
falta de quorum, o Con
gresso deixou de apre
ciar milhares de vetos 
presidenciais e outros 
tantos decretos passa
ram por decurso de pra
zo: "Dentro dessa nova 
ordem, é fundamental o 
comparecimento às ses
sões, na medida em que 
se verifica que atribui
ções menores, hoje, são 
de difícil execução". 

A presença em plená
rio e nas comissões téc
nicas da Câmara e do 
Senado, assim como nas 
sessões conjuntas, terá 
de ser ponto de honra 
(ao contrário do que 
acontece hoje) para os 
parlamentares, na me
dida em que será extinto 
o decurso de prazo. A 
omissão do Congresso, 
que hoje importa na 
aprovação da lei ou 
decreto-lei submetido à 
sua apreciação, passará 
a importar na rejeição. 
E então tudo terá de ser 
votado, sob pena de pa
ralisação da adminis
tração do País e acúmu
lo de projetos na pauta. 

Uma boa amostra do 
que pode acontecer está 
expressa hoje: desde o 
final do ano passado, es
tão paralisados no Con
gresso nada menos do 
que 139 decretos-leis, 57 
vetos presidenciais e 97 
propostas de emendas à 
Constituição, que ainda 
não iniciaram sequer a 
tramitação. Para serem 
remetidos às comissões, 
eles precisarão, antes 
de mais nada, serem li
dos em sessão do Con
gresso mas a Constituin
te enche a agenda e im
pede sua leitura. Isso 
sem contar os milhares 
de projetos de iniciativa 
de parlamentares, que 
foram arquivados sem 
ter sido votados. 


