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1 INTRODUÇÃO

O parlamentarismo é um regime de governo, isto é, uma forma de

estruturação e organização do Poder Executivo, respaldada na separação flexível e

na mútua colaboração entre os Poderes Executivo e Legislativo. Regime de governo

é diferente de sistema político. Empregando a análise de Maurice Duverger, (in

HORTA, 1.995, p.696) o regime é formado por um conjunto de instituições

coordenadas - Congresso, Presidente da República, Presidente do Conselho,

Conselho de Ministros -, enquanto o sistema político, no qual se insere o regime de

governo, é mais amplo, abrangendo as instituições políticas, as estruturas

econômicas, sociais, ideológicas e o sistema de valores, o contexto cultural e as

tradições históricas.

Existem, basicamente, três modelos constitucionais de regimes de governo:

regime parlamentarista (objeto deste trabalho), regime presidencialista e o regime

colegiado ou diretorial. Conforme Georges Burdeau, (in HORTA,1.995, p.696) no

regime parlamentar ou no governo de gabinete, o conselho de ministros é o comitê

do partido que dispõe da maioria no parlamento e dirige a política do País, fundado

na confiança da maioria parlamentar. No regime presidencial, a direção pertence ao

Presidente da República, embora, contemporaneamente, a emergência do partido

político tenda a reduzir a direção monocrática e centralizadora do Presidente. Já no

regime de colegiado, que tem a Suíça como modelo clássico, a nota típica é a

direção coletiva do Poder Executivo, dando origem ao Conselho Executivo ou ao

governo Colegiado, eleito pelo Parlamento.
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O regime de governo parlamentar teve sua origem na Inglaterra do século

XVIII e, a partir de então, difundiu-se pela Europa e no século seguinte, por países

da África e América, incluindo o Brasil.

Por ser um regime que prima pela transparência de seus membros e pela

efetiva participação popular, o Parlamentarismo encheu os olhos e os sonhos dos

constituintes estaduais mineiros, quando da elaboração da "Constituição Mineira",

em 1989. Os deputados propuseram emendas ao projeto daquela Constituição,

objetivando a adoção do regime parlamentar em Minas corno uma eficiente solução

contra futuros ditadores e como instrumento de controle das crises.

A presente monografia, portanto, tem por objetivo fazer um breve relato

acerca do Regime Parlamentar de Governo: o seu surgimento e difusão, as suas

características, as experiências brasileiras e, principalmente, sobre a tentativa

mineira de sua implantação e o porquê de seu fracasso.

A estrutura do trabalho é simples. Além da introdução, que é o primeiro

capítulo, existem outros quatro. O segundo capítulo mostrará como surgiu o

parlamentarismo e como se deu a sua expansão. O terceiro é dedicado às duas

experiências de parlamentarismo no Brasil. O quarto discorre sobre o momento em

que Assembléia de Minas, em plena democracia, inicia os trabalhos da IV

Constituinte Mineira. Já o quinto e último capítulo, antes da conclusão, procura

abordar, com mais riquezas de detalhes, como aconteceram os debates e as

discursões sobre o parlamentarismo na IV Constituinte Mineira. E, por fim, a

conclusão do autor.
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2 PARLAMENTARISMO: DAS ORIGENS À DIFUSÃO

O regime de governo compreendido como parlamentarismo desponta na

Inglaterra do século XVIII e, gradativamente, propaga-se pelo continente europeu. A

partir do século XIX projetou-se nas experiências do Brasil (Segundo Reinado), do

Chile, do Canadá e da África do Sul, sob a influência do modelo britânico.

É necessário, pois, um pequeno histórico acerca das origens do regime

clássico do parlamentarismo britânico. A Inglaterra é considerada o berço do

governo representativo. Já no século XIII, o mesmo que assistiu à elaboração da

Magna Carta, numa rebelião dos barões do clero contra o monarca, o Parlamento

ganha forma.

Depois de uma fase inicial de grande prestígio, o Parlamento, que também

fora prejudicado com a instauração do absolutismo, foi perdendo a autoridade,

levando vários séculos para impor ao monarca suas decisões, somente conseguindo

no século XVIII.

Nesse meio tempo, para ser mais exato, a partir do ano de 1332, começou a

se definir a criação das duas casas do Parlamento. Os barões, que eram pares do

reino, continuavam a realizar suas assembléias, às quais o clero não mais

comparecia. Já os cavaleiros, cidadãos e burgueses, identificados no seu conjunto

pela designação de Commoners, compuseram sua própria assembléia, que seria a

Câmara dos Comuns. Entretanto, somente no final do século XVIII, como

conseqüência de intensas lutas políticas, familiares e religiosas, o parlamentarismo é

de fato positivado.
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Seu nascimento está vinculado à substituição do gabinete chefiado por Lord

North, em 1.782, em decorrência da desaprovação pelo Parlamento. Finalmente,

depois de alguma resistência, o monarca se vê obrigado a demitir Lord North,

estabelecendo-se, desde então, que a Câmara dos Comuns deveria dar sua

aquiescência à escolha do Primeiro-Ministro. Instituía-se, portanto, a supremacia da

representação popular.

As reformas eleitorais do século XIX criaram condições para o

desenvolvimento do parlamentarismo democrático, eliminando os vícios que a

prática dos 'burgos pobres" consolidou com a disseminação da corrupção eleitoral

para formar maiorias políticas na Câmara dos Comuns - o Parlamento Inglês.

A democratização deste sistema expandiu a influência dos partidos políticos

que se transformaram nas peças de sustentação de gabinetes majoritários,

homogêneos e estáveis, caracterizando o bipartidarismo inglês. Há, porém, uma

relação de casualidade entre monarquia constitucional e o sistema parlamentarista,

conforme relatou o Professor de Direito Constitucional, Raul Machado Horta, em seu

livro "Estudos de Direito Constitucional" (HORTA, 1.995, p. 665), já que o processo

de redução de controle dos poderes da Monarquia e o concomitante fortalecimento

dos poderes do Parlamento conduziram ao nascimento e à estabilidade do regime

parlamentar.

No parlamentarismo o Parlamento ou o Poder Legislativo é o cerne da

representação política do povo. Nele a participação popular não está limitada à

eleição dos membros do Legislativo, pois nos países que adotam tal regime a

atuação da sociedade civil organizada é mais direta e eficiente. Ou seja, nele o

povo, mesmo que indiretamente, governa, haja vista que o poder é exercido por

seus representantes, deputados e senadores.



O parlamentarismo força o governo a ter uma dependência do Legislativo. A

escolha do Chefe de Governo ocorre entre os blocos políticos-partidários de maior

presença no Parlamento. Em tese, o líder do partido - ou da coalizão - com maior

número de cadeiras, torna-se Chefe de Governo e compõe o Gabinete (ministérios).

Há, também, uma característica muito peculiar neste regime de governo: a

moção de desconfiança ou o voto de desconfiança, que obriga o Chefe de Governo

e seu Ministério (ou mesmo ministros isoladamente) à demissão, caso algo de

errado ou que cause suspeitas aconteça Além do regime parlamentar monárquico,

como o modelo clássico britânico relatado anteriormente, há também o regime

parlamentar republicano.

Como muito bem colocou o Professor Raul Machado Horta (HORTA. 1.995, p.

688), parlamentarismo monárquico e parlamentarismo republicano são os dois

grandes tipos que associam a forma de governo (Monarquia e República) ao regime

de governo.

Enquanto o parlamentarismo monárquico surge no século XVIII, no seio da

monarquia inglesa, o parlamentarismo republicano se afirma e se propaga no final

do século XIX com fortes inspirações no modelo que o precede. O parlamentarismo

monárquico modelou o parlamentarismo republicano. A sua inauguração se dá no

final da guerra franco-prussiana com a queda de Napoleão III e a implantação da 3a

República na França, em 1875. A Lei Constitucional Francesa de 25 de fevereiro de

1875, que dispunha sobre a organização dos poderes públicos, adotou o

parlamentarismo republicano. No pós-guerra de 1918 o parlamentarismo republicano

foi difundido pelas constituições européias e foi se desenvolvendo.

No segundo pós-guerra, o parlamentarismo republicano permaneceu nas

Constituições da França de 1946 e 1958, na Lei Fundamental da Alemanha de 1949,



9

na Constituição da Áustria de 1.929. restabelecida no ano de 1.945. A sua influência

foi ampliada com ingresso do regime parlamentar na Constituição da República

Italiana de 1.947, na Constituição da República Portuguesa de 1.976 e nos ensaios

do parlamentarismo africano das Constituições da República do Senegal de 1.963,

da África do Sul de 1.961, de Gana de 1.960 e da República Federal da Nigéria de

1963. A Emenda Constitucional n° 4 à Constituição da República do Brasil de 1.946,

promulgada em 2 de setembro de 1.961, implantou a rápida e frustada experiência

de parlamentarismo republicano em nosso País, que teve sua extinção em janeiro de

1.963 por meio de decisão plebiscitária.

Levando em consideração as complexidades do parlamentarismo e as suas

múltiplas formas de manifestações e apresentações não abordaremos tais temas

com afinco, até porque não é o objetivo central do trabalho discorrer sobre todas as

suas formas existentes. Em pleno século XXI, o parlamentarismo soube respeitar as

peculiaridades de cada país, ou seja, ele não se manifesta de forma idêntica em

diversas nações. O parlamentarismo francês é diferente do parlamentarismo alemão,

que por sua vez, se diverge do parlamentarismo italiano.

Como já fora mencionado, uma das matrizes do sistema parlamentar é o

modelo britânico. Nele o Executivo, exercido por um colegiado - o gabinete -

prevalece sobre o Parlamento. No campo oposto, dentro do conjunto dos sistemas

parlamentares, houve as experiências francesas durante a III e IV Repúblicas, nas

quais se faziam e desfaziam os gabinetes com freqüência, em detrimento da

legitimidade do sistema político.

Existem, ainda, fórmulas intermediárias como a alemã, que se aproxima da

britânica em vários aspectos, mas que, diferentemente, não se limita em apenas dois
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partidos parlamentares, o que torna o modelo alemão mais dependente de governos

de coalizão.

Portanto, diferentemente do presidencialismo, o sistema parlamentar almeja

uma integração orgânica entre Parlamento e Executivo. Em alguns casos, como na

Inglaterra, há praticamente uma fusão dos poderes: Executivo e Legislativo surgem

da mesma base, o Parlamento sustenta e, casualmente, desfaz o governo.



3  PARLAMENTARISMO NO BRASIL

3.1 - Segundo Reinado

A primeira manifestação do parlamentarismo no Brasil aconteceu durante o

Segundo Reinado. Se é que podemos chamar essa experiência de regime

parlamentar.

Uma das características políticas do Segundo Reinado foi a criação do cargo

de presidente do Conselho de Ministros em 1.847, iniciando um período denominado

de regime parlamentarista. Antes o imperador era o responsável direto pela escolha

do Congresso de Ministros e pelo governo do país.

Logo depois, mais precisamente a partir de 1 847, o monarca passou a

escolher somente o presidente do Conselho de Ministros e este, por sua vez,

nomearia o Ministério e ficaria por ele responsável.

Entretanto, ao compararmos o "parlamentarismo à brasileira" com uma

monarquia parlamentar típica à inglesa, percebemos que, na realidade, a nossa

experiência de parlamentarismo já nasceu deformada e fracassada.

No parlamentarismo inglês, o Primeiro-Ministro era eleito pelo Parlamento que

poderia destituí-lo. Dos parlamentares emanava o poder de governar o país,

cabendo ao monarca, apenas um símbolo do poder do Estado. Enquanto que no

Segundo Reinado brasileiro, o imperador escolhia o Primeiro—Ministro, podendo

destitui-lo. 0 Parlamento, além de não escolher o presidente do Conselho de



Ministros, podia ser completamente ignorado por este, que só devia prestar contas

dos seus atos ao monarca

Nas monarquias parlamentares européias, o poder de decisão sobre o Estado

cabia aos Parlamentos. No parlamentarismo às avessas brasileiro, esse poder

estava nas mãos do imperador, ou seja, exatamente o contrário.

Se o "parlamentarismo à brasileira" era completamente inverso àquele

praticado em outras nações do mundo, por que razão chamá-lo de

parlamentarismo? Talvez porque aparentemente o regime do dia-a--dia da sociedade

parecia funcionar como um parlamentarismo real. Isso nos mostra que, apesar de

todas as intervenções do imperador ao longo do Segundo Reinado, a relação entre

ele e a Casa Parlamentar manteve-se, de certa forma, tranqüila.

Durante o Segundo Reinado, o Brasil era uma sociedade com baixa

participação política, eleitorado pequeno e imensa população rural, submetida ao

poder tradicional dos donos da terra O sistema político imperial era oligárquico,

atrasado em relação aos sistemas europeus, que evoluíram para o regime

parlamentar no decorrer do século XIX e início do século XX-

0 parlamentarismo democrático brasileiro daquela época encontrou sérios

obstáculos para se consolidar. Rui Barbosa, influente intelectual e redator da

Constituição Republicana, afirmava que o parlamentarismo era incompatível com o

federalismo, julgando ser este último sim, necessário para o Brasil. Anos depois, Rui

Barbosa muda de opinião, mas o presidencialismo já havia se enraizado. Alguns.

como Bolivar Lamounier, diziam que a principal razão do declínio do

parlamentarismo foi a identificação entre esse regime e a monarquia.



Ii

Percebemos que as características do parlamentarismo do Segundo Reinado

foram muito peculiares: possuía traços e roupagem completamente diferentes do

modelo tradicional europeu.

Um dos maiores historiadores do Império, Joaquim Nabuco, pôde escrever na

sua conhecida síntese da linha política do reinado de Pedro II:

"Antes de tudo, o Reinado é do Impesadoi-. Decerto ele não governa
diretamente e nor si mesmo, cinge-se á Constituição e ás formas do
governo parlamentar, mas corno ele só é árbitro da vez de cada partido e
de cada estadista, e como está em suas mãos o fazer e desfazer os
ministérios, o poder é praticamente dele. A investidura dos gabinetes era
curta, o seu titulo precário - enquanto agradassem ao monarca; em tais
condições só havia um meio de governar, a conformidade com ele. Opor-se
a ele, aos seus planos, á sua política, era renunciar ao poder." (FRANCO.
1.999, p33)

Conforme o pequeno retrospecto, há uma duvidosa caracterização do

governo imperial como sendo parlamentarista. Para muitos estudiosos o chamado

parlamentarismo imperial nunca existiu.

3.2 - O Parlamentarismo de 1.961

A segunda experiência parlamentarista no Brasil durou pouco mais de um ano,

tendo sido implantada também de forma "artificial", em 7 de setembro de 1.961 e

extinta em janeiro de 1.963.

Com a renúncia do Presidente Jânio Quadros, o País entrou em crise porque

os militares e parte dos políticos tinham restrições à posse do Vice-Presidente João

Goulart, o Jango. Ele era considerado, por muitos, adepto do comunismo.

Jango estava viajando para Pequim, na China, e, ao tomar conhecimento da

situação em que se encontrava o Brasil, decidiu retornar. Tancredo Neves negociou
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uma solução para o impasse entre militares e políticos que se opunham à posse de

Jango, surgindo no Brasil o parlamentarismo como solução para o problema,

evitando, dessa maneira, uma provável guerra civil.

João Goulart assume a Presidência sob um novo regime de governo, o

parlamentarismo, tendo como seu Primeiro-Ministro, Tancredo Neves.

O novo regime gestado com a influência de uma grave crise, teve o objetivo

de retirar muitas prerrogativas de Goulart, o qual fora eleito dentro da regra do

sistema presidencial, que lhe daria como presidente, todos os poderes

característicos desse sistema.

A redução do poder do Presidente da República de então, negociada para

acalmar os ânimos, sobretudo dos militares, deu uma conotação golpista ao

parlamentarismo de 1.961, que prevalece até os dias de hoje-

0  Ato Adicional de 1.961 instituía um parlamentarismo puro, com presidente

eleito pelo Parlamento, mas com uma fase de transição. Somente após o mandato

de Goulart os presidentes passariam a se eleger indiretamente pelo Congresso

Nacional. Incumbir-lhes-ia nomear o Primeiro-Ministro chamado Presidente do

Conselho de Ministros e, por indicação deste, os demais ministros de Estado.

Esse período da história brasileira foi marcado por uma grande instabilidade

no campo político, que passamos a resumir: em seis de junho de 1962, depois de

alguns meses da instauração do parlamentarismo, o então Primeiro-Ministro

Tancredo Neves renuncia com todo seu gabinete. O Presidente João Goulart decide

indicar o Professor San Thiago Dantas para ser o novo Chefe de Governo do Brasil,

mas este tem o nome rejeitado por ter sido considerado simpatizante das esquerdas.

Logo depois há a indicação de Auro de Moura Andrade, que se viu aprovado

em três de julho de 1.962. Moura Andrade, no entanto, renunciou logo em seguida,
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pois Jango não permitiu a composição de seu gabinete, permanecendo o impasse

até 10 de julho do mesmo ano, quando foi aprovado o nome de Francisco Brochado

da Rocha, que veio a renunciar em 14 de setembro de 1.962.

Hermes Lima assume o posto, em conseqüência de um acordo político pelo

qual seu nome não precisaria de referendo do Congresso, já com a missão de

realizar um plebiscito. Este ocorreu em 6 de janeiro de 1.963, quando

aproximadamente 80% do eleitorado foram contrários ao regime parlamentarista,

tendo o sistema presidencialista sido restabelecido em vinte e um de janeiro de

1.963.

Na verdade, durante todo esse período o governo Jango concentrou suas

forças na luta pelo restabelecimento do presidencialismo.

Assim, não é difícil chegarmos à seguinte conclusão: o parlamentarismo

estabelecido no Brasil em 1.961 foi mal operado pelo Presidente e pelos próprios

ministros. Não poderia dar certo jamais, um sistema que nasceu com fortes

características de um golpe. O exemplo brasileiro de parlamentarismo, mais uma vez,

ficou muito aquém dos modelos de Monarquias Parlamentares e Repúblicas

Parlamentares espalhados pela Europa.
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4 A Casa do Povo Mineiro e o Regime Democrático

O regime militar impôs caráter homologatório à Assembléia Legislativa de

Minas Gerais. A casa do povo mineiro, durante esse período, foi marcada pelo seu

perfil conservador e cauteloso. As suas atribuições foram tolhidas e as ações dos

parlamentares restritas.

Com o fim do regime militar e, sobretudo, corri o advento das "diretas já", era

preciso a elaboração de uma nova constituição que atendesse os anseios populares.

O clamor pela retomada da democracia aumentara a cada instante.

A mudança no comportamento do Legislativo estadual ocorreu a partir da

preparação dos trabalhos da IV Assembléia Constituinte. Havia, por parte da

Assembléia, uma necessidade de reformular e modernizar seus mecanismos de

representação e interação com a sociedade. A urgência da elaboração de uma nova

ordem jurídica que fosse ao encontro dos clamores populares, se fazia presente

naquele momento.

Entretanto, o momento histórico de retomada pelo Legislativo mineiro de suas

atribuições não foi referendado de forma uniforme por todos os seus pares. Parte

dos constituintes buscava avanços expressivos de independência desse Poder e de

participação da população no desenvolvimento político do Estado. Já outros se

mostraram cautelosos em percorrer esses diferentes e novos caminhos. No entanto,

prevaleceu a decisão de abrir as portas da Assembléia a todos os segmentos sociais,

com o objetivo de se obter, por meio de sugestões e debates, subsídios para a

elaboração da futura Constituição Estadual.
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As atividades preparatórias começaram a ser desenvolvidas muito antes da

promulgação da Constituição da República de 1.988. Já em 1.986, a Assembléia

promoveu, junto com o Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, o simpósio Minas

e a Constituinte, com a participação de professores de diversas universidades.

Promoveu, ainda, o 1 Encontro de Presidentes de Assembléias, que culminou com a

divulgação do Manifesto de Ouro Preto.

Em 7 de outubro de 1.987 foi instalada a Comissão Preparatória dos

Trabalhos da IV Constituinte Mineira, em razão de requerimento unânime das

lideranças partidárias. A Comissão recém criada foi responsável pela elaboração do

Anteprojeto de Regimento Interno da Constituinte e do Projeto História,

desenvolvidos em colaboração com a Mesa da Assembléia, e que tiveram por

objetivo resgatar os processos constitucionais ocorridos em Minas Gerais.

A Comissão Preparatória, por meio de visitas de deputados e assessores da

Assembléia Legislativa à Brasília, promoveu ainda o acompanhamento do processo

constituinte federal. O objetivo era conseguir subsídios para as atividades da

Assembléia Constituinte Estadual.

Em 7 de outubro de 1.988, dois dias após a promulgação da Carta da

República, por meio de sessão solene, instalou-se a IV Assembléia Constituinte

Estadual, presidida pelo Deputado Neif Jabur.

Minas Gerais, portanto, foi o primeiro Estado a iniciar os trabalhos e a

promulgar a sua Constituição. Concomitantemente, funcionavam no Plenário a

Constituinte e a Assembléia de Minas, causando divisões de tarefa e, de certa forma,

sobrecarregando os deputados. Ao passo que se tentava dar corpo à Constituição,

os parlamentares tinham que tomar decisões acerca dos trabalhos ordinários da

Casa.
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A introdução de dispositivos inovadores nos Regimentos Internos da

Comissão Preparatória e da Comissão Constitucional garantiu a agilidade dos

procedimentos constituintes. Muitos desses elementos inovadores foram

incorporados, posteriormente, ao texto do Regimento Interno da Assembléia Mineira.

Essas normas possibilitaram a participação da sociedade de Minas nas atividades

da Constituinte.

Foi estabelecido pelo Regimento Interno da IV Assembléia Constituinte o

prazo de cinqüenta dias, contados a partir da data de sua promulgação, 22 de

dezembro de 1.988, para apresentação de sugestões populares à Comissão

Constitucional. A partir das 10.000 sugestões populares, que foram colhidas pelos

deputados por meio de audiências públicas e simpósios realizados por toda Minas

Gerais, encerradas em 2.800 documentos, os constituintes coordenadores dos 19

temas prefixados pela Comissão Constitucional elaboraram rascunhos dos capítulos,

que se tornaram o Anteprojeto da Constituição, com 267 artigos e 48 disposições

transitórias.

Com a publicação no "Diário do Legislativo", em 10 de março de 1.989, o

Anteprojeto recebeu, no prazo de 10 dias, 2.411 emendas que tiveram sua

discussão encerrada na 13 reunião extraordinária da Comissão Constitucional,

ocorrida no dia 21 de março de 1.989. Entre os dias 6 e 18 de abril do mesmo ano, o

Anteprojeto e suas emendas foram votados, sendo destacadas 340 delas para nova

discussão.

Deu-se, portanto, a fase de discussão e votação do Projeto em Plenário,

ocasionando na promulgação da Constituição Mineira, aos 21 dias de setembro de

1.989. A Carta Mineira, sob forte influência do advento da democracia, estava pronta.



O Plenário da Assembléia Constituinte foi palco de importantes discussões,

com destaque para a tentativa de se instituir o sistema parlamentarista de governo

no Estado de Minas Gerais, o que gerou debates ardentes e polêmicos que

envolviam a questão do federalismo e a necessidade de fortalecimento das

instituições democráticas. Apesar de os constituintes considerarem o

parlamentarismo o melhor regime de governo, os argumentos apresentados não

foram suficientes para sua aprovação.

A Constituinte de 1.989 recepcionou o pluralismo político e incorporou a

participação popular nos seus trabalhos, como muito bem colocaram os consultores

da Assembléia Legislativa, Guilherme Wagner Ribeiro, Luciana Mendes de Sales

Dias e Manha Horta Simões, em seu texto intitulado "Os dez anos da Constituinte

Mineira":

(...) o legado da Constituinte de 1989 não se resume a uma Constituição
Estadual. Prolonga-se na prática política, na qual o povo oerceoe
possibilidade de ser sujeito direto na construção do dieito e o parlamento
de ser um lugar aberto ao debate e ao exercício do pluralismo político.
(DIAS, 1.999, p147)
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5  PARLAMENTARISMO NA IV CONSTITUINTE MINEIRA

Durante os trabalhos da Constituinte, o Deputado Jorge Hannas, defensor

aguerrido do parlamentarismo, apresentou Emenda ao Projeto de Constituição

visando à adoção deste regime de governo pelo Estado de Minas Gerais. Com

argumentos impregnados de idealismo e convictos de que era o melhor caminho a

ser trilhado pelo Estado, o deputado articulou-se na tentativa de alcançar êxito. Mas,

a emenda apresentada por Jorge Hannas não configurou com exatidão o tipo e o

modo de funcionamento do referido sistema.

Outro deputado que também trabalhou para introduzir em Minas o

parlamentarismo foi José Bonifácio. Este, inclusive, apresentou emendas que

tiveram um papel muito importante durante a IV Constituinte Mineira: elas continham,

ao contrário da emenda apresentada pelo Deputado Jorge Hannas, elementos

parlamentarizantes que delineavam o funcionamento do sistema em Minas.

Mas, seria um sonho das Gerais ou utopia das Minas? Mesmo não tendo sido

implantado no Estado, o sistema parlamentarista foi tema presente na última

Constituinte Mineira e teve seu lugar de destaque nas discussões.

A Emenda n. 1.267, de autoria do Deputado José Bonifácio, tinha por objetivo,

ao articular-se com a Emenda n. 1.268, do mesmo autor, instituir o parlamentarismo

em Minas Gerais.

Ademais, o modelo proposto pelo referido deputado buscou inspiração no

Projeto de Constituição da República (Projeto A), que, por seu lado, se espelhou no

chamado sem ipresidencialismo (governo de gabinete), revestido de regras mais

rígidas, consoante o modelo adotado na Constituição da França de 1.958.
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Entretanto, o que mais incomodou os constituintes mineiros foi a questão da

viabilidade constitucional ou não da adoção, por um Estado membro da federação,

de sistema de governo diferente daquele adotado pela União. Discutiu-se, naquela

ocasião, a abrangência da autonomia concedida ao Estado federado pela

Constituição da República.

Para alguns deputados seria possível a implantação do parlamentarismo pelo

fato de a Constituinte estadual ser autônoma. Por outro lado, vários parlamentares

alegaram que autonomia é completamente diferente de soberania, de que é portador

o poder nacional constituinte.

A Constituição da República, em seu art. 25 é muito clara: "Os Estados

organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os

princípios desta Constituição."

Nesse mesmo sentido, o art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias diz o seguinte: "Cada Assembléia Legislativa, com poderes constituintes,

elaborará a Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação

da Constituição da República, obedecidos os princípios desta."

A Constituição de 1.988, portanto, adota o modelo federativo de autonomia

controlada, ou seja, tanto o art. 25 quanto o art. 11 do ADCT subordinam o poder de

auto-organização dos Estados aos princípios da nossa Carta Magna.

Os parlamentares que se posicionaram contrários à instalação do sistema

parlamentarista no Estado, buscaram respaldo, também, no § 1 0 do art. 27 da CF/88.

Este, ao preordenar a duração do mandato dos deputados estaduais e ao

determinar a aplicação das regras daquela Constituição aos casos de perda do

respectivo mandato, inviabiliza a adoção do parlamentarismo como sistema de

governo do Estado federado, haja vista que retira a possibilidade da adoção de
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mecanismo essencial a esse sistema: a hipótese de dissolução da Assembléia

Legislativa.

É importante e oportuno ressaltar que este mecanismo é a principal

ferramenta de controle do Governo sobre o Parlamento, pois permite o equilíbrio do

sistema e oferece certa estabilidade ao Gabinete.

Para vários deputados constituintes e consultores da Assembléia Legislativa,

as Emendas n. 1.267 e n. 1.268, ambas de autoria do Deputado José Bonifácio,

contribuíram muito para o debate e, de certa forma, o enriqueceram. Entretanto, as

mesmas não encontraram respaldo na Carta Magna, tornando-se, por isso,

inconstitucionais.

Mas, o debate acerca da implantação do parlamentarismo em Minas Gerais

não se esgota aqui.

A Emenda n. 1.267 prevê, no §50 do art. 86, a hipótese de dissolução da

Assembléia Legislativa pelo Governador do Estado, assim como a convocação de

eleições para deputados estaduais no prazo de noventa dias. Percebe-se, portanto,

que o Deputado José Bonifácio preserva a instituição da dissolução, instrumento

imprescindível ao sistema parlamentarista. Mas, como já fora ressaltado, tanto o §1°

do art. 27 quanto o inciso 1 do art. 22 da Constituição da República inviabilizam a

consolidação do referido sistema no Estado, ao vedarem a adoção da mesma norma

consubstanciada no §51 da Emenda, essencial à configuração do sistema de

governo em foco. A duração e os casos de perda do mandato do deputado estadual,

assim, encontram-se predeterminados, por força do disposto no §1 do art. 27, não

havendo previsão de hipótese de dissolução do Legislativo Estadual.

Nesse caso, a Constituição do Estado não pode contrariar o art. 55 da

Constituição da República, no que tange à perda de mandato de deputado federal e
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de senador. Mais ainda. Torna-se notório a inviabilidade constitucional da adoção do

sistema parlamentarista ao se considerar a necessidade, decorrente da hipótese de

dissolução da Assembléia, de convocação de novas eleições pelo Governador do

Estado, tendo em vista que matéria eleitoral é da competência privativa da União,

não podendo, desta forma, o Estado legislar sobre o referido assunto.

Depois de vários argumentos contrários à instauração do parlamentarismo foi

lembrado, finalmente, que o Supremo Tribunal Federal preservou a intangibilidade

do sistema presidencial de governo, por meio da Constituição de 1.946, declarando

inconstitucionais diversos dispositivos parlamentaristas das Constituições de 1.947

dos Estados do Ceará, do Rio Grande do Sul e de Goiás

Vários constituintes, sob a luz dos constitucional istas e professores Raul

Machado Horta e José Alfredo de Oliveira Baracho, entenderam que não se pode

ferir os princípios da Carta Magna. As Constituições dos Estados não podem adotar

regime de governo diferente da União, tampouco é lícito às Constituições Estaduais

consagrarem técnicas que com ela possam conflitar, configurando tentativa de

adoção indireta de sistema de governo distinto.

Mas, na fase anterior ao projeto constituinte, o parecer da Relatoria, que havia

opinado contrariamente à aprovação da emenda apresentada pelo Deputado Jorge

Hannas, foi vencido no seio da Comissão, prevalecendo no Título 1 do Projeto, a

previsão genérica do sistema de governo parlamentarista no Estado.

No entanto, como já ressaltado, não estava bem delineado o tipo e o modo de

funcionamento do referido sistema, senão pelo acolhimento, também com parecer

contrário da Relatoria, de mecanismos parlamentarizantes oriundos de emendas de

autoria do Deputado José Bonifácio Filha A saber: possibilidade de designação de

Secretário-Coordenador, pelo Governador, em decorrência de moção da Assembléia
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Legislativa; a possibilidade de solicitação, pela Assembléia, de demissão do

Secretariado ou de qualquer de seus membros, a necessidade de prévia aprovação,

pelo Legislativo Estadual, do nome do Secretário a ser nomeado e, ainda, que o

parlamentarismo seria instituído somente a partir do dia 15 de março de 1.991, ou

seja, no mandato subseqüente.

"A Comissão Constitucional houve por bem acolher emenda da lavra do
Deputado José Bonifácio Filho, a qual objetivava a inclusão de artigo, no
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, prevendo a implantação
do sistema parlamentarista a partir de 15 de março de 1.991, resguardando,
pois, o mandato do atual Governador do Estado. Contudo, esta Relatoria
ofereceu parecer contrário à aprovação da emenda, por entender que se
impunha manter coerência entre as Constituições Federal e Estadual e a
Lei Orgânica do Município no que tange ao sistema de governo das
entidades que compõem a Federação. Assim, o Óbice constitucional ao seu
acolhimento não estaria vinculado à preservação do mandato do atual
governador. De qualquer modo, a Comissão Constitucional, ainda que
admitindo a possibilidade de implantação do parlamentarismo, optou por
preservar, na íntegra, as prerrogativas do executivo atual" (MINAS
GERAIS. Assembleia Legislativa, 1989, p.211)

Enfim, na reunião de 18 de julho de 1.989, foi exposto o parecer final da

Comissão Constitucional que assim se pronunciou: "( ... ) Em virtude dos argumentos

aduzidos, opinamos contrariamente à aprovação da emenda em exame. Pela

Rejeição." (DIAS, 1.988, p.158)

Durante a mesma reunião, presidida pelo Deputado Kemil Kumaira, os

deputados defensores da implantação do parlamentarismo, não satisfeitos com o

parecer da Comissão Constitucional, subiram à tribuna para tentarem, mais uma vez,

sensibilizar os demais pares.

Mas, antes o Presidente apresentou aos Constituintes a Emenda n. PR 1.267

que iria à votação, sobretudo o Artigo 86 da presente emenda que passava a ter a

seguinte redação:
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"Art. 86 - O Poder Executivo será exercido pelo Governador, como Chefe
do Estado, e pelo Presidente do Secretariado, como Chefe de Governo,
escolhido este último de acordo com os parágrafos deste artigo.
§1 0 - O Governador do Estado, após a sua posse, ouvidas as diversas
lideranças partidárias, indicará ao Plenário da Assembléia Legislativa o
nome do Presidente do Conselho de Secretários, qual deverá ser escolhido
entre seus membros ou entre ex-Deputados Estaduais.
§20 - Escolhido o nome do Presidente do Conselho de Secretários, deverá
este, no prazo de 5 dias, organizar o Secretariado de Governo composto
dos titulares de cada uma das secretarias de Estado, cabendo-lhe, em
seguida, comparecer perante o Plenário da Assembléia Legislativa para
comunicar à mesma o seu programa de governo e os nomes que irão
compor a equipe governamental.
§30 - Os Deputados, na mesma sessão em que se fez ouvir o Presidente
do Conselho de Secretários, através da maioria dos presentes, darão
aprovação ao nome indicado pelo Governador ou rejeitarão o mesmo, caso
ele não consiga aquele número de votos.
§40 - Alcançando a aprovação, o Presidente do Conselho de Secretários
assumirá as atividades governamentais e só após 4 meses é que poderá
haver contra o mesmo moção d desconfianças.
Passado o tempo mencionado neste parágrafo, vinte Deputados poderão
apresentar moção de desconfiança, a qual será discutida e votada por
maioria absoluta em sessão especial, e, uma vez sendo aprovada, fica
considerado demissionário o Presidente do Conselho de Secretários e os
seus membros, até que seja nomeado o novo titular da chefia de Governo,
na forma do §1° deste artigo.
§50 - Se for rejeitado pelo seu Plenário, três vezes seguidas, o nome
indicado para a Presidência do Conselho de Secretários, o Governador do
Estado baixará ato disso/vendo a Assembléia Legislativa e convocará
eleições para Deputado Estadual no prazo de 90 dias. Nesta hipótese, o
Plenário poderá, nas 48 horas imediatas, reconsiderar, através da maioria
absoluta, decisão anterior, aceitando a indicação de um dos três nomes
rejeitados para Presidente do Conselho de Secretários, o que tornará sem
efeito o ato de dissolução assinado pelo Governador do Estado.
§6° - Nos seis meses finais de mandato parlamentar não poderá haver
moção de desconfiança, terminando no fim daquele o prazo governamental
do Presidente do Conselho de Secretários, cujo sucessor deverá ser
designado pelo Governador eleito na forma do §1°
§71 - Até que tome posse o novo Presidente do Conselho de Secretários,
ficará no Governo o Conselho de Secretários demissionário, juntamente
com seu Presidente, mantendo a rotina governamental, não podendo
realizar nenhuma espécie de nomeação ou providência administrativa de
maior vulto,
§80 - A competência do Governador do Estado mencionada nesta
Constituição não terá efeitos se não tiver "referundum" do Presidente do
Conselho de Secretários, através da sua respectiva assinatura. Caso o
Governador não aprovar ou subscrever atos administrativos considerados
de urgente interesse público, o Presidente do Conselho de Secretários
poderá fazê-lo, desde que conte com a aprovação da Assembléia
Legislativa.
§90 - O Presidente do Conselho de Secretários exercerá as funções de
chefia do Governo e da administração pública, cabendo-lhe todos os atos e
providências necessárias ao bom andamento dos negócios públicos do
Estado. E, ainda, a nomeação e demissão dos servidores, na forma desta
Constituição. Os seus atos de governo serão referendados pelos membros
respectivos do Conselho de Secretários, competindo a estes, na forma da
lei, dirigir as respectivas Secretarias de Estado.
§ 100 - O Presidente do Conselho de Secretários indicará o seu sucessor na
hipótese de afastamento eventual ou por motivo de força maior, devendo
este exercer as atividades respectivas durante o impedimento daquele.
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§11 0 - A lei poderá dispor sobre as providências indispensáveis para
melhor cumprimento do que contém os parágrafos deste artigo. (MINAS
GERAIS, 1.989, p. 30)

Vejamos, agora, os discursos, na integra, de alguns parlamentares que se

posicionaram favoráveis ou contrários à emenda em questão.

Deputado Jorge Hannas:

Sr. Presidente, Si-. Relato,; quando propusemos o regime parlamentarista
no Estado de Minas Gerais, fomos movidos por um dever cívico. Sabemos
que esse é um assunto polêmico e ousado e já tivemos várias discussões a
respeito. Hoje, se se perguntar â população brasileira qual a sua maior
preocupação, vamos ter como resposta unânime que são exatamente os
desvãos do governo em todos os níveis. E qual o sistema que pode coibir
esse estado de coisas? É exatamente o sistema parlamentarista, que
enseja a transparência dos atos do governo. Então, hoje, discutimos sobre
Ouvidora do Povo e várias outras proposições que visam a coibir a
corrupção. Com a instalação do sistema parlamentarista estaremos
atacando o cerne dessa questão, que hoje empolga a sociedade brasileira.
Por outro lado, também nos moveu a história de Minas, que nunca faltou ao
Brasil nos momentos mais difíceis. Agora que comemoramos 200 anos da
Inconfidência Mineira, estamos vendo como foi grande a nossa vitória. O
que nos fez agir propondo a emenda parlamentarista é exatamente fazer
com que Minas apareça na vanguarda nacional. Se não implantarmos o
parlamentarismo no Brasil, teremos dias negros na Administração Pública.
Foi levados por este sentimento (sic), buscamos instituir o parlamentarismo
em Minas como a única forma de acabar com as crises que por certo virão
se prevalecer este sistema presidencialista onde se alojam ditadores,
porque, sem dúvida alguma, o Presidente da República e o Governador de
Estado são ditadores desse sistema presidencialista.
Aqui em Minas temos sentido isto, tanto que se propõe o impeachment do
Sr. Governador. Se vivêssemos no sistema parlamentarista de governo,
apenas cairia um gabinete e, logo em seguida, se levantaria novo gabinete,
sem nenhuma ruptura no sistema democrático de governo. Então, quando
propomos o sistema parlamentarista, estamos pensando no amanhã, como
deve ser o dever de todo constituinte, porque a Constituição se faz é para o
futuro e não para o presente.
Há um outro dado ao qual gostaria de referir. Sentimos hoje que a
economia do Brasil é uma economia que sofre terrível sangria e isto vem
ocorrendo há muitos anos, porque as decisões são tomadas em gabinetes
fechados. Perguntaria aos Srs. Deputados aqui nesta Casa: se vivêssemos
sob o regime parlamentarista, se estaríamos admitindo esta sangria terrível
em nosso Estado, que tem levado o povo à pobreza? Penso que no foro
aberto do regime parlamentarista as ideias aparecem e existe
transparência nos atos de governo. Transparência, esta é a palavra-chave,
a palavra mágica. O Brasil nunca precisou tanto de transparência como
neste momento de seu governo.
Ao lado dos pareceres, aos quais se referiu o nobre relator, de eminentes
constitucionalistas mineiros, nós temos o parecer de talvez um dos maiores
constitucionalistas brasileiros que é o Senador Afonso Arinos. Verificarmos
que é perfeitamente possível a admissão de sistema de governo
parlamentarista no Estado. Então, contrapondo aos pareceres dos ilustres
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constitucionalistas Alfredo Baracho e Machado Horta, temos o parecer que,
creio, tem mais valor do eminente constitucionalista, Senador Afonso
Ar/nos. Há um outro dado importante: quando se faz uma Constituição, o
constituinte não pode ficar preso apenas à determinados liames jurídicos,
pois, ela é muito mais política do que jurídica. Nós temos que saber o que o
povo quer. E ele quer transparência nos atos de governo, motivo pelo qual
temos que lutar pelo parlamentarismo, como sistema d governo. A nossa
esperança é que os nobres Deputados vejam e sintam que é possível
implantar o sistema parlamentarista de governo em Minas. (MINAS
GERAIS, 1.989, p. 31-32)

Deputado José Bonifácio:

Sr. Presidente e Senhores Deputados, estou de pleno acordo com as
razões aqui aduzidas pelo nobre Deputado Jorge Hannas, que, como eu,
ainda que modestos representantes do povo, nos esforçamos para
mantermos o bom senso. Nesta linha, entendemos que o bom senso está
no parlamentarismo.
Sr. Presidente, gostaria de lembrar apenas dois aspectos importantíssimos
referentes a esta questão. O primeiro se refere á constitucionalidade, ou
não das emendas parlamentaristas. Estas, na pior das hipóteses, estariam
esclarecidas para a consciência dos Srs. Deputados através do parecer do
ilustre jurista e Senador Afonso Ar/nos. O outro problema, Sr. Presidente e
Srs. Deputados, é o da oportunidade, no tempo, da aplicação do novo
regime parlamentarista. Aí também temos uma emenda que resolve o
problema., pois não correremos os riscos, alertados pelo ilustre Relator, de
perdas de mandato ou de tração das intenções dos eleitores que nos
elegeram, porque uma das emendas fala que o parlamentarismo em Minas
Gerais só poderá ser implantado a partir de 15 de março de 1.991.
A outra oportunidade é a razão. Hoje, neste País, ninguém mais discute
sobre o problema dos mais sérios, que é exatamente aquele de termos que
agüentar um mau governante por quatro ou cinco anos, sem que possamos,
nós, representantes do povo ou o próprio povo, tomar quaisquer
providências no sentido de consertar a Administração Pública. O
parlamentarismo, por razões históricas, é realmente um regime onde o
povo governa, porque o poder é exercício pelos representantes do povo,
que são os Deputados e Senadores, e a eles o povo chega com grande
facilidade.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, nós daríamos um grande exemplo de
coragem e sobretudo um exemplo de altivez, permitindo que a partir de
1.991 se implantasse aqui em Minas Gerais, terra de tradições, mas
sobretudo terra de líberdade, o regime que os Senhores, não tenham
dúvida, haverão de ver implantado a qualquer hora neste País.
Por isso, Srs. Deputados, peço a V. Exas. Para que, com a consciência
tranqüila, dêem esse passo em busca de um avanço de que o País está
precisando. (MINAS GERAIS, 1.989, p. 32)

Deputado José Maria Pinto:

Sr. Presidente, Srs. Deputados, acabei de ouvir a palavra do ilustre
Deputado José Bonifácio, mas nós temos uma posição realmente
diferenciada. Entretanto, esse assunto muito nos preocupa. Ouvimos
atentamente a defesa do ilustre Deputado Jorge Hannas, de quem tive a
honra de ser vizinho por dois anos, e naquele seu escritório aprendemos
muito em nossas conversações. Lembro-me de ter me colocado contrário
ao parlamentarismo no Brasil há cerca de dois anos atrás, exatamente
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porque entendo que a implantação do parlamentarismo no Brasil,
principalmente neste momento histórico é altamente prejudicial, porque não
temos sedimentação histórica para implantar de vez esse regime. Não
temos partidos fortes e que tenham contornos delimitados. (..)
Lembro-me bem que tivemos no Brasil um vislumbre de parlamentarismo e
não tivemos grandes preocupações porque ele não deu certo. A
implantação do parlamentarismo e do Primeiro-Ministro, com a queda do
Primeiro-Ministro o País sempre está em crise (sic). Há um grande
interesse de forças externas em se implantar o parlamentarismo no Brasil
agora. Há um trabalho muito profundo no sentido de que se implante o
parlamentarismo porque a ordem do homem, do comandante e filósofo das
esquerdas como Jean Kojak diz assim: "Não podemos mais tomar o poder
pela violência ". A ordem era para que os esquerdistas invadissem as
Assembléias, as Câmaras Municipais, a Constituinte, para que se
implantasse, temporariamente, o parlamentarismo no Brasil.
Sou apologista da idéia de Afonso Arinos, de Jorge Hannas e de tantos
outros constitucionalistas, como um homem do quilate de Alf redo Baracho.
Entretanto. não temos partidos fortes e sedimentação histórica, e o
momento do Brasil é de crise econômica e política. Devemos pensar muito
bem, porque se o implantássemos agora, no Estado, para ser exercitado
em 1.991, estaríamos pondo o carro na frente dos bois. A própria
Constituição Federal diz que ele poderá ser implantado em 1.993, através
de plebiscito. Em razão disso, fica aqui a minha preocupação. Sou
parlamentarista, sim, mas não agora, porque não temos as condições
ideais para sua implantação. A partir do momento em que obtivermos
essas condições e reformarmos o homem, poderemos, então, pensar nisso,
como pensam os países da Europa e outros tantos que têm uma história e
uma cultura capaz de suportar esta beleza que é o parlamentarismo.
(MINAS GERAIS, 1.989, p. 32)

Deputado Saint'Clair Souto

"Sr. Presidente, ilustre Relator, Srs. Deputados.
Há algum tempo, quando andávamos num momento d crise nesta Casa
conversando com um deputado dos mais brilhantes, Luís Gambogi, sobre o
momento em que esta Assembléia terá de se posicionar a respeito de
grandes questões de Minas Gerais, eu disse a ele que o homem público,
em certos momentos, se parece com o índio: coloca o seu ouvido na terra
para sentir mais de perto o pulsar do coração dessa terra. No momento em
que reúnem aqui representantes de todas as correntes ideológicas com
assento nesta Assembléia Constituinte, representantes de diversos
segmentos da sociedade de Minas Gerais, de diversas regiões de Minas
Gerais, é perfeitamente compreensível que surjam idéias de reformulação
do sistema de governo. E que o nosso Estado, como já disse inúmeras
vezes, é a síntese do Brasil, pois aqui temos a opulência do sul - dividindo
conosco o Estado de São Paulo - e a pobreza do Nordeste - dividindo
conosco o Estado da Bahia. Temos um passado consolidado no Estado do
Rio de Janeiro e a promessa do futuro no Estado de Goiás. E um Estado.
portanto, síntese do Brasil, do Brasil pobre, do Brasil de ontem, do Brasil de
amanhã. E perfeitamente compreensível que neste exato momento em que
nós, mineiros, fomos convocados para redigir a nossa Carta Constitucional
venha surgir, aqui entre nós, idéias novas de reformulação do sistema
governamental.
Quero dizer, ilustres Deputados Jorge Hannas e José Bonifácio, que tanto
quanto V. Exas., eu também sou parlamentarista. Entendo e vejo no
parlamentarismo, e até há pouco tempo me colocava nas hostes que o
combatiam, virtudes que o colocam como excelência, comparando-o com o
presidencialismo, virtudes que não preciso novamente aqui declinar,
porque já foram com competência declinadas pnncipalmente pelo
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Deputado Jorge Hannas, quando abordou o controle do Executivo pelo
Parlamento, quando abordou a questão da transparência dos atos do
Executivo, da fiscalização e da flexibilidade do próprio mandato do
Primeiro-Ministro.
Caros e ilustres Deputados Jorge Hannas e José Bonifácio, peço licença
aos nobres companheiros para me colocar contrariamente, não porque eu
seja contra o pa4rlamentarismo, mas, porque entendo que a nossa vontade
de legislador neste exato momento está limitada por uma norma superior
que nos força até limitar a nossa ação na construção desse ordenamento
jurídico maior a nível de Estado, isto porque o nobre Relator Bonifácio
Mourão invocou, a meu ver com muita propriedade, os seus argumentos
que bastaram para me convencer de que uma excelência é propriedade, é
condeção "sine qua non" para o exercício do parlamentarismo, o poder de
dissolução da Assembléia Ora, se o Poder Executivo, o Primeiro-Ministro
pode dissolver a Assembléia, há inarredavelmente uma extinção de
mandato que foi outorgado pelo povo de Minas Gerais com prazo
predeterminado. Na eleição de 1.986, todos nós fomos às praças públicas
de Minas Gerais e lá, de forma democrática, soberana e livre, o povo
mineiro outorgou aos Senhores Constituintes, um mandato certo de quatro
anos. Na medida em que haja disso! ubilidade desta Casa, a extinção
antecipada do mandato fere um princípio de natureza constitucional que diz
que somente a União pode legisla,' sofre matéria eleitoral-
Está aí, Srs. Deputados autores desta Emenda, a razão por que eu me
coloco de forma contrária.
Não quero, entretanto, como diria Eça de Queiroz, "cobrir a nudez forte da
verdade com o manto diáfano da fantasia": Quem dizer apenas que, como
advogado, é impossível, em certos momentos, dissociar a ação do político
da ação do jurista, daquele que humildemente passou cinco anos na escola
de Direito. Neste momento, não consigo ser, exclusivamente político. No
momento em que tenho de decidi,' movem-me e condicionam-me a ação
os ensinos de Direito que, modestamente, consegui obter na Universidade
de Brasília. Não me movem, por exemplo, os argumentos aqui invocados
pelo Deputado José Maria Pinto. Não veja, em nenhum momento, o assalto
das esquerdas nos parlamentos. Seria uma forma eficiente de as
esquerdas tomarem o poder, ou seja, através da implantação do
parlamentarismo. Se eu conseguisse vislumbrar isso na dinâmica do
processo político brasileiro, talvez até mudasse de posição. EL! estou
achando que o Brasil está precisando de um banho de esquerda, para
caminhar um pouco para frente.
Há poucos instantes, comentando com colegas, eu disse que, se não
tivermos cuidado na elaboração desta Constituição, vamos fazer apenas
mudanças adjetivas, pequenas e tímidas mudanças na Constituição em
vigor. Entendo que o nosso dever é avançar com os pés no chão, com o
conhecimento de nossa realidade histórica e da nossa realidade política.
Mas há os limites do pré-ordenamento, da norma hierarquicamente
superior, que é a Constituição Federal. Neste momento, não vejo como
minha vontade possa exercer as proibições, os limites preestabelecidos
pela norma constitucional E, porque a Constituição Federal assim o
estabeleceu, assim eu vou decidir. O poder Constituinte Federal, mantendo
os limites, estabeleceu limites para a nossa própria vontade.' (MINAS
GERAIS, 1.989, p. 32)

Relator da Constituinte, Deputado Bonifácio Mourão

"Sr. Presidente, Srs. Deputados, quiser eu dar parecer favorável ás
emendas dos ilustres Deputados Jorge Hannas e José Bonifácio. Sou
levado, pelo Ónus do cargo de relator, a dar parecer contrário a essas
emendas, apesar de pessoa/mente ser favorável ao parlamentarismo. Não
posso votar favoravelmente porque estamos numa Assembléia Estadual
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Constituinte e não numa Assembléia Nacional Constituinte. Somos um
Poder decorrente e não um poder originário. Se fôssemos poder originário
teríamos poderes para adotar ou não o sistema parlamentarista de governo.
Portanto, se nos esquecermos de que somos um poder decorrente,
atropelaremos a Constituição Federal e iremos votar um sistema de
governo que será, sem dúvida, objeto de intervenção do Poder Judiciário
no Poder Legislativo. Intervenção desnecessária uma vez que em 1947 as
Assembléias Constituintes Estaduais do Rio Grande do Sul, Ceará e Goiás,
em situação absolutamente idêntica, adotaram um governo diferente cio
Governo Federal. A Constituição daquela época estabelecia o sistema
presidencial de governo e as constituições dos três Estados agora citados
adotaram o sistema parlamentarista. Houve argüição de
inconstitucionalidade pelo então Procurador-Gera!, Ministro Temístocles
Brandão Cavalcanti. Em face daquela argüição o Supremo Tribunal Federal,
a maior instância judiciária do País, mandou revogar naquelas
constituições estaduais todos os artigos com referência ao
parlamentarismo. E uma situação idêntica. Se adotarmos precipitadamente
o sistema parlamentarista de governo, haverá novamente a intervenção do
Judiciário no Legislativo.
A Constituição Federal estabelece no seu artigo 20 das Disposições
Constitucionais Transitórias o seguinte: "no dia 7 de setembro de 1993 o
eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma (república ou monarquia
constitucional)' Isto quer dizer parlamentarismo ou presidencialismo que
deverá vigorar no País a partir daquela data. O Governo João Goulart caiu
porque adotou o sistema como remédio e sem planejamento. Por isso,
como parlamentarista não posso concordar com a adoção precipitada
deste sistema aqui em Minas Gerais. Como muito bem argumentou o
Deputado Saint'Clair Souto, se adotarmos o parlamentarismo o Governo do
Estado terá o direito de dissolver a Assembléia Legislativa. Isso já foi
assinalado aqui e eu vou entrar na justiça com um mandato de segurança
para garantir meu mandato de quatro anos que me foi outorgado pelo povo
de Minas Gerais. Não está previsto no artigo 55 da Constituição Federal a
perda do mandato, em razão da mudança de sistema.
Então, será uma inovação que estaremos fazendo na Constituição Federal,
o que significa acrescentar novo motivo de perda de mandato.
Não concordo com a argumentação do nobre colega José Bonifácio,
quando fala que, se transferir para 1991, fica resolvida a questão. Não
modifica absolutamente nada. E, ainda mais, nós, Deputados, ficaremos
mal colocados perante a sociedade de Minas, pois significa que
ressalvamos nosso mandato, mas não importamos com a sorte futura.
A Constituição , Federal dá ao Deputado, e não aos atuais, um mandato de
quatro anos. E uma questão de princípios. E quando temos o direito de
dissolver a Assembléia, estamos tendo o direito de dissolvê-la em 1991.
Portanto, da mesma forma, estamos infringindo a Constituição Federal.
Acrescentamos a esses argumentos também o direito que tem o
Governador de convocar novas eleições. Isso infringe o artigo 22, item 1, da
Constituição Federal, que fala em matéria penal, processual, eleitoral etc.,
sobre as quais só o Congresso Nacional pode legislar.
Vejam, V. Exas., que não há um artigo especifico dizendo que é proibido
adotar rio Estado sistema de governo diferente da União. Há, entretanto,
vários artigos que são princípios básicos e que impedem de adotar nos
Estados sistema diferente daquele adotado pela União Entre os princípios
básicos enumeramos o problema eleitoral e o mandato de 4 anos,
assegurados pela Constituição Federal, a quebra da unidade do sistema,
isto é fundamental, companheiros, não ocorre em nenhum estado-membro
do mundo. Pesquisamos a esse respeito e constatamos não haver em
nenhum estado-membro do mundo a adoção de um sistema de governo
diferente do que se adota a nível federal.
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É verdade que precisamos avançar, mas avançar no que é certo. Além
disto, companheiros, a jurisprudência, já dissemos, é contrária à adoção
parlamentarista de uma forma tão precipitada.
Quanto aos pareceres, respeitamos o parecer do eminente Senador Afonso
Armas, mas haveremos de respeitar também os pareceres dos eminentes
professores Raul Machado Horta e Alfredo Baracho.
Não sei se o eminente Senador Afonso Arinos fosse chamado aqui hoje
parlamentarista e apaixonado defensor do sistema parlamentarista de
governo como é - ele acharia ser aconselhável que nós, precipitadamente,
adotássemos esse sistema de governo em Minas.
Além disso, precisamos atinar para o outro lado. Se adotarmos o sistema
parlamentar de uma forma tão precipitada aqui no Estado de Minas Gerais
estaremos abrindo as portas para que os municípios façam a mesma coisa.
Então. na Lei Orgânica dos municípios muitos irão implantar um sistema
parlamentarista de governo e encontraremos em município um Prefeito e
Conselho de Secretários. Estaremos, a nosso ver, desorganizando o nosso
Estado.
Lamento, nobres Deputados Jorge Hannas e José Bonifácio, mas ao
mesmo tempo, aplaudo. Lamento não ter a menor condição de dar parecer
favorável à adoção do sistema de governo parlamentarista agora em nosso
Estado e, ao mesmo tempo, aplaudo a iniciativa de V. Exas., quando
provocaram um dos melhores debates na Assembléia Estadual Constituinte,
com a adoção dessa emenda. Mas confirmo o meu parecer contrário às
emendas apresentadas, pela rejeição. (MINAS GERAIS, 1.989, p. 32)

O Presidente, respaldado no Regimento Interno, não permitiu que outros

parlamentares falassem depois do Relator. Inclusive, como se pode notar, o discurso

do Deputado Bonifácio Mourão foi mais extenso e encerrou a fase dos

encaminhamentos de voto.

A Emenda n° PR 1.267 foi apreciada pelo Plenário e obteve 19 votos

favoráveis e 44 votos contrários. A presente emenda, portanto, foi rejeitada.

Conseqüentemente a Emenda de n° PR 1.268, cujo destaque foi requerido pelo

Deputado Jorge Hannas, se tornou prejudicada.
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6 CONCLUSÃO

O parlamentarismo, como foi comentado, surgiu na Inglaterra do século XVIII

e, gradativamente, conquistou outras nações de diferentes continentes.

As manifestações deste sistema de governo no Brasil, tanto no Segundo

Reinado, quanto na década de 60, foram muito aquém de sua versão original.

Acreditamos, no entanto, ser de suma importância estudar as experiências

brasileiras de parlamentarismo, pois, mesmo que tenham sido implantadas para

atender a interesses de alguns, elas fazem parte de todo um contexto histórico a

respeito do tema e que não poderia ser descartado.

Vimos, ainda, que o debate sobre o parlamentarismo na IV Constituinte

Mineira foi aquecido pelas diversas ideologias e pelos anseios dos parlamentares.

Mas, este relevante assunto, ou seja, a possibilidade de instauração do

parlamentarismo em Minas Gerais, não ganhou o destaque merecido.

Não há estudos históricos a respeito, tampouco registros e publicações com

informações mais precisas. Talvez porque o parlamentarismo não foi aprovado pela

Assembléia Constituinte Entretanto, independente de ter sido aprovado ou não, foi

um dos temas mais importantes da Constituinte e provocou um dos melhores e mais

calorosos debates.

Os discursos dos parlamentares foram vibrantes e, em muitos momentos,

marcados pela euforia. O Deputado José Bonifácio, fiel adepto do parlamentarismo e

autor da Emenda que o instituía no Estado, insistiu em suas idéias e defendeu, até o

último momento, a implantação deste sistema de governo em Minas Gerais.
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Alguns, por outro lado, não encontraram meios legais para viabilizar este

projeto. O Relator da Constituinte, Deputado Bonifácio Mourão, deu parecer pela

rejeição à matéria que instalava o parlamentarismo no Estado.

Assim, o "sonho das Gerais" que causou tanta animosidade e até mesmo a

esperança de um governo mais transparente e ético - ensejado pelo

parlamentarismo - se viu desmantelado diante das alegações de afronta à

Constituição da República.

A seguir, alguns argumentos contrários à instalação do parlamentarismo no

Estado: a quebra da unidade do sistema de governo, o processo eleitoral, o mandato

de quatro anos dos Deputados, mas, principalmente, a alegação de adoção

precipitada do parlamentarismo, já que, a própria Carta Magna determina, no artigo

20 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a convocação e realização

de plebiscito no ano de 1.993, para definição da forma e sistema de governo que

devem vigorar no País.

Então, além dos diversos aspectos de inconstitucionalidade apontados, a

adoção do parlamentarismo em Minas Gerais estaria se antecipando à realização do

plebiscito, atropelando tal mandamento constitucional.

Como o resultado do plebiscito de 7 de setembro de 1.993 foi favorável à

República Presidencialista, o "sonho das Gerais" de implantação do parlamentarismo

continua sendo uma "utopia das Minas".
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