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BELO HORIZONTE, 05/02/88

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, por sua Mesa Diretora,

considera histórica esta reunião dos Presidentes de Assembléias Le-

gislativas do Brasil, que se realiza neste Palácio da Inconfidência. Ao

saudar meus pares de todo o País, aqui presentes, quero manifestar o

sentimento de honra de todos os mineiros ao acolherem, em sua terra,

esta Assembléia de Líderes.

Este encontro é histórico, no nosso entendimento, porque poderá

formular decisões de grande repercussão no futuro político da Nação,

ao assumir posição sobre temas que devem ter definição de curto pra-

zo, como também sobre questões que envolvem o próprio projeto de-

mocrático nacional.

Nunca, em tempo algum, a classe política enfrentou, a nosso ver,

um desafio com as proporções que o momento atual lhe apresenta.

Ao invés de se manter omissa, ou tímida, ou hesitante, a liderança

política nacional, aqui tão bem representada, deve assumir uma nova

atitude adiante do quadro político-institucional que vivemos.

Para isso, em primeiro lugar, entendemos que precisamos agir de

forma coesa, com visão clara dos nossos objetivos. Respeitados os

princípios partidários, devemos, no entanto, realizar um grande esfor-

ço nacional, suprapartidário, para que a atividade política deixe de ser

considerada a responsável exclusiva pelas dificuldades, imensas, que o

país atravessa.

Os fatos, a partir do encerramento do cicio militar, correram com

grande velocidade. A dívida externa, a crise econômica, a inflação ex-

plosiva provocaram uma insatisfação popular que se traduziu na me-

morável mobilização pelas diretas e na própria eleição de Tancredo

Neves - José sarney pelo colégio Eleitoral. Essa mobilização gerou

imensas expectativas que, infelizmente, ainda não se viram satisfeitas.

Ademais, o processo constituinte em curso cria um hiato entre o

antigo regime e a nova ordem a ser implantada, gerando um visível

desconforto em todos os setores sociais. Na verdade, foi criada uma

expectativa absolutamente falsa também em relação aos efeitos da no-

va constituigab, que não poderá, por si só, solucionar as grandes difi-
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culdades nacionais. Menos ainda, poderá, por magia, sanar a enorme
dívida social - que é o drama máximo da Nação.

Nesses termos, por descrédito acumulado, as instituições, todas
elas, correm grave risco de colapso em nosso País. Não podemos rios
esquecer, especialmente nesta hora, que foi a desmoralização das ins-
tituições, na república de Weimar, que facilitou a rápida ascensão de
Hitler ao poder.

Nossa responsabilidade, pois, é intransferível. Não podemos as-
sistir, de braços cruzados, à falência institucional do País, antes, mes-
mo que a Assembléia Nacional Constituinte estabeleça uma ordem ju-
rídico-política, base para o aprimoramento social e económico da Na-
ção.

É o senso desta responsabilidade que nos reune hoje aqui, coin-
cidentemente uma semana após ter sido realizada, nesta capital, uma
importante reunião dos chefes dos executivos estaduais, convocada
pelo ilustre Governador de Minas, Dr. Newton Cardoso, que se vem
destacando como uma das maiores lideranças nacionais.

0 novo perfil de uma Minas integrada, com suas profundas mu-
danças, seja no setor das obras públicas, do social ou do económico,
retrata, com fidelidade, a firmeza, a audácia e o dinamismo do adminis-
trador e do estadista, que não poupa esforços na busca de soluções
para os impasses que afligem não apenas o Estado, mas toda a Nação.

Nós, por exercermos mandatos parlamentares a nível estadual,
sentimos ainda mais de perto o grau insustentável de insatisfação po-
pular, a incerteza e a angústia quanto aos rumos futuros do processo
político nacional.

No Sistema Federativo, não podemos esperar que as decisões, ou
a voz de comando, partam sempre de um centro unificado de poder, da
união.

É tempo de praticarmos uma nova política, com espírito e prática
federalistas, isto é, partindo dos Estados-Membros manifestações fir-
mes sobre o pensamento e o sentiniento de nossos concidadãos.

Só assim poderemos assumir uma ação ofensiva, vibrante, capaz
de influir na elaboração final da Nova Constituição. Mais: só com uma
ação parlamentar coordenada entre os Estados-Membros, poderemos
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resgatar para a classe política o conceito perdido por via dos seguidos
insucessos das medidas econômicas adotadas nos últimos dois anos.

Não importa que a classe política, na verdade, seja a menos res-
ponsável pelo acúmulo de erros praticados, desde que as definições de
natureza econômica correram por conta dos receituários técnicos. To-
davia, para a opinião pública o que importa são resultados - e esses
lamentavelmente não chegaram, ou foram tão efêmeros que provoca-
ram decepções ainda maiores.

Nós, políticos, ficamos com a conta nas mãos, sem poder cobrá-la
de ninguém, a não ser de nós mesmos.

Não podemos mais, sob o manto das conveniências de ordem re-
gional ou partidária, aceitar a descida em plano inclinado do conceito
político junto à opinião pública.

É hora de assumirmos, com todos os ónus decorrentes, posições
firmes e claras. Estes ônus, em quaisquer hipóteses, serão menores
que as penas da omissão ou do silêncio, que ameaçam, já mergulhar
este País na anarquia institucional e civil.

Propomos, desde já, o estabelecimento de uma ação legislativa de
âmbito nacional desenvolvida principalmente pelas Mesas das Assem-
bléias Legislativas Estaduais, atuando, nos casos devidos, conjunta-
mente com a UPI - União Parlamentar Interestadual -, capaz de pro-
mover em todo o País, gestões, movimentos, campanhas e trabalhos
executivos, visando, essencialmente, a atingir os seguintes objetivos:

1. Levar à opinião pública, por todas as formas e meios, um am-
plo esclarecimento sobre o papel do Poder Legislativo na organização
de uma sociedade democrática;

2. Lutar amplamente pela emergência do Federalismo Brasileiro
de forma a valorizar iniciativas e ações das instituições estaduais em

todos os níveis e âmbitos de sua organização, atividade e atuação;

3. Estabelecer, de maneira conjunta, iniciativas e campanhas que
envolvam uma crescente aproximação entre os Legislativos estaduais e
a opinião pública de seus respectivos Estados, mediante ações coorde-
nadas;

3



4. Viabilizar, para isso, o intercâmbio entre órgãos assessores das
Casas Legislativas Estaduais, de formà sistemática, a fim de encami-
nhar propostas integradas de âmbito nacional, com vistas à valoriza-
ção do Poder;

5. Agir conjuntamente para a efetiva consagração de normas e
princípios restauradores das prerrogativas do Poder e, em seguida,
pela preservação das mesmas, através de ações informativas junto à
população em geral;

Esta proposta, caros pares, que poderá ser aperfeiçoada e reava-
liada, em suas dimensões e finalidades, no âmbito de cada Assembléia
Legislativa Estadual, tem seu fundamento no fato histórico de que o
Poder Legislativo Brasileiro, enquanto Instituição, jamais, em tempo
algum, cuidou de desenvolver um trabalho integrado de Comunicação
Social e, menos ainda, de Ordem Institucional, visando a oferecer aos
agentes formadores de opinião elementos e subsídios capazes de pro-
mover o seu conteúdo democrático, a sua essencialidade no regime
democrático de governo, ficando assim exposto, unilateralmente, às
críticas e ataques, muitas vezes injustos, mais fruto da desinformação
quando não da deliberada intenção de esvaziar a Instituição que mais
se identifica com os interesses gerais da sociedade.

Além disso, a perda de todas as prerrogativas do Poder facilitou,
enormemente, a extensão do descrédito pela Instituição - e isso não
pode continuar, sob pena de mergulharmos no caos.

Agora mesmo, estão em discussão duas questões - uma de reso-
lução imediata, ou voltada para curto prazo, e outra de repercussão
a longo prazo - que estão afetando de maneira perversa o encaminha-
mento racional dos graves problemas nacionais.

Refiro-me, no primeiro caso, à duraga-o do mandato do Presidente
José Sarney. Não há dúvida de que a sociedade está tomada por gran-
de ansiedade nesta hora, principalmente em razão das dificuldades
económicas que prejudicam, gravemente, os orçamentos familiares.
Mas é altamente demagógico vender à população a fantasia de que
uma eleição presidencial porá fim às dificuldades que ora enfrentamos.
Este é o grande mal. Não se trata de discutir quatro ou cinco anos de
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mandato. Trata-se de enfrentar, com seriedade, uma questão que não

se esgota no prazo do mandato presidencial.

Uma eleição, nesses termos, seria simplesmente a própria desfi-

guração do que se pretende fazer neste País, que é a consolidação das

instituições democráticas. No campo político, as instituições que de-

vem ser valorizadas são os Partidos. Somente o fortalecimento das or-

ganizações partidárias poderá ensejar, a médio prazo, saídas democrá-

ticas para a crise brasileira.

Pois bem, nessas circunstâncias, uma eleição presidencial, nos

termos propostos, ou como defendem os arautos do mandato de qua-

tro anos, somente serviria ao personalismo de alguns e, mais uma vez,

a população estaria decidindo por nomes, por pessoas, ao invés de vo-

tar em propostas partidárias claras e definidas. Em meio ao processo

constituinte, esta questão apenas serve para fomentar a instabilidade

de um quadro institucional já de si frágil, tudo agravado por um pro-

cesso inflacionário que é inédito em nossa história econômica, quase a

ponto de irromper uma hiperinflação - esta, sim, destruidora de man-

datos, de regimes, porta aberta que é para todas as aventuras golpis-

tas, autoritárias, populistas ou caudilhescas.

Não nos esqueçamos de que não basta levar a cabo a elaboração

da carta magna do País; o delineamento do quadro institucional so-

mente se completará com a elaboração das constituições dos Estados-

Membros e de toda a legislação complementar, quando se definirão de

forma detalhada e precisa os temas mais polêmicos, como os relativos

aos direitos sociais e à ordem econômica, que hoje já conturbam o

processo nacional constituinte. Assim, somente após a definição com-

pleta do quadro institucional brasileiro, é que se deveria pensar em

eleições para Presidente da República.

A realização de eleições presidenciais em 1989, assegurando ao

Presidente José Sarney um mandato de cinco anos, possibilitaria a

efetivação do regime democrático entre nós.

Senhores Presidentes:

Mais grave ainda é o debate surrealista que se promove sobre o

sistema de governo - presidencialista ou parlamentarista. Evidente-

mente, como parlamentares que somos, teríamos uma tendência natu-
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ral para o sistema parlamentarista de governo. Como Políticos expe-
rientes, contudo, não podemos embarcar em ilusões de verão. 0 Par-
lamentarismo, tal como proposto até agora no texto constitucional em
discussão, representa o suicídio final das instituições políticas em nos-
so País.
Pois na verdade não se trata de parlarnentarismo. Trata-se de um se-
mipresidencialismo, em que o Presidente da República é eleito direta-
mente para, depois, passar a dividir o poder com o chefe de governo,
ou primei ro-ministro. Cria-se a confusão logo de partida; um governo
com duas cabeças. Se um governo comandado por uma cabeça, no
Brasil, como prova fartamente a história, já padece de cisões homéri-
cas, imaginemos então como será um governo de duas cabeças, sendo
uma delas eleita diretamente pelo povo; a segunda será fatalmente
chamada de "Biônica".

Mas o erro, se começa por aí, não termina aí.
No parlamentarismo que se pretende implantar no País, o primei-

ro-ministro terá atributos suficiente para bloquear o executivo, mas
não disporá de força política necessária para sobrepor-se ao Presiden-
te. 0 que poderá levar a equívocos e confrontos de natureza constitu-
cional.

Da mesma forma, a versão parlamentarista que se pretende im-
plantar, atribuindo aos Legislativos Estaduais competência para deci-
dir que tipo de parlamentarismo será adotado em cada Estado, nada
diz sobre a organização parlamentarista no âmbito dos Municípios.
Nesses termos, toda a base da organização política brasileira, instala-
da nos Municípios, terá conteúdo e prática presidencialistas, preten-
dendo-se que, nos demais níveis, seja parlamentarista.

Esta é a pior armadilha que o pretendido Parlamentarismo nos
prepara, isto é, pela primeira vez concebe-se uma arquitetura política
em que o edifício institucional não tem bases de sustentação.

Não podemos aceitar esse disparate parlamentarista, que poderá
assinar o atestado de óbito da vida política entre nós.

Ao invés desse arremedo de Parlamentarismo, que nos ilude com
o fortalecimento da vida política ao mesmo tempo em que a lança nu-
ma aventura perigosa, o que precisamos, definitivamente, é de um Le-
gislativo forte. A recuperação das prerrogativas do Poder será fator
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suficiente para dar nova dignidade à vida política brasileira, atraindo
para a atividade parlamentar, restaurada em sua plenitude, novas e
promissoras vocações políticas.

Somente com um Legislativo forte o futuro político brasileiro tra-
rá no seu bojo a consolidação da Democracia. Do contrário, com par-
lamentarismo híbrido ou presidencialismo centralizador, teremos sem-
pre que conviver com riscos sucessivos de recrudescimento do autori-
tarismo entre nós, não importa se de direita ou de esquerda, mas sem-
pre autoritarismo e caudilhismo; nunca como expressão governamental
de uma sociedade aberta, pluralista, democraticamente organizada.

0 Presidencialismo parece ser, no exato momento em que o País
recupera seu exercício político aberto, o sistema capaz de consolidar o
projeto institucional democrático; a reorganização partidária mobiliza-
dora dos múltiplos segmentos sociais; a retomada de confiança da po-
pulação na via civil e democrática de governo.

Não condenamos é preciso deixar bem claro, o sistema parlamen-
tarista de governo, uma experiência política bem sucedida na maioria
das nações desenvolvidas do mundo, com a exceção,marcante dos Es-
tados Unidos, onde a independência entre os Poderes mantêm o sis-
tema presidencial ista sob permanente controle do Legislativo, do Ju-
diciário e da própria sociedade.

É para esta forma de governo que devemos nos encaminhar, hoje,
quando ainda engatinhamos - ou de novo aprendemos a andar - pelos
caminhos da redemocratização.

São estas as palavras que me julguei no dever de dizer aos Caros
Pares, Ilustres Presidentes das Assembléias Legislativas do Brasil, na
abertura deste novo encontro.

Não quis, de modo algum, antecipar posições ou definições deste
plenário, mesmo porque tal pretensão seria descabida num colégio de
líderes, de igual, como é o nosso.

Mas coloquei com nitidez minhas posições, posições que, no caso,
não posso dizer que sejam da Assembléia Legislativa de Minas Gerais -
cujos demais membros não pude consultar amplamente, nas circuns-
tâncias do recesso parlamentar e da urgência deste evento - . Mas po-
sições políticas pessoais extern-adas nesta hora em que não mais ca-
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bem postergações acerca de questões e temas que, poderíamos dizer,
já estão na vigésima-quinta hora para serem definidos e decididos.

É necessário que levemos a cabo o planeiamento de uma ação
conjunta dos Legislativos Estaduais no sentido de que possamos dis-
por dos meios e instrumentos capazes de recolocar perante a popula-
ção - e a opinião pública em geral - o papel do Poder Legislativo no
quadro de transição democrática que vive a sociedade brasileira.

Que me desculpem, todos, o arrebatamento, o entusiasmo com
que expus aqui minhas idéias. Como anfitrião, talvez tenha me excedi-
do no tempo, mas espero que minhas colocaçoes contribuam para um
amplo e fértil debate no desenvolvimento de nossos trabalhos.
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