
Trinta anos depois do primeiro plebiscito,
uma sociedade muito mais complexa se
defronta com o dilema de escolher entre o
que não quer e o que não sabe se quer.

ESCOLHA
SEM RUMO

Ramiro Batista
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uando foi chamado aum plebiscito pela primeira
vez, o Brasil tinha uma inflação de 48% ao ano,
metade da atual população, um quinto do núme-
rode eleitores e, proporcionalmente, o dobro de
analfabetos. Eram tempos melhores e mais

descomplicados, em que todos os telefones eram pretos,
todas as geladeiras eram brancas e sabia-se com razoável
dose de acerto quem estava com que e contra quem. Depois
deter engolido a gestão curta de um desequilibrado e uma
sucessão de crises da estabanada experiência parlamenta-
rista, o povo sabia muito bem o que queria. Foi às urnas e
cravou uma quase unanimidade de 77% a favor da volta ao
presidencialismo,

Trinta anos depois, uma inflação 40 vezes maior e
muito mais desigualdades, o país estánovamente às voltas
com um plebiscito e o foco do debate deslocado para uma
multiciplicidade de sujeitos e instituições. Como naquele
tempo, o povo também acaba de engolira curta gestão de um
louco e se esforça para digerir a infinidade de crises danão

menos estabanada experiência presidencialista. Mas a so-
ciedade é infinitamente mais complexa e há sérias dificulda-
des para se saber o que pretende a variada gama de
personagens que vai dos grupos econômicos e políticos à
mídia e às organizações civis. De uma forma geral. a
unanimidade está mais para a velha tese anarquista segundo
a qual "não sabemos o que queremos, mas sabemos o que
não queremos".

Poderia se acrescentar "sem saber como queremos".
A maioria tem sérias dúvidas sobre o próprio instrumento de
mudança do regime. Da esquerda para a direita do amplo
espectro político, há má vontade contra o plebiscito, porque
ele está encarnando a idéia de mais uma panacéia como as
tantas outrasjáreceitadas ao povo brasileiro como salvação
da pátria. Dos 77 deputados da Assembléia Legislativa, por
exemplo, 55 se dizem contra a antecipação do plebiscito
traduzindo uma certa má vontade que o lidem do PTR na
Assembléia, deputado Amílcar Padovani, resume numa
frase: "o país tem mais o que fazer".
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Jorge Hannas:
Embora o plebiscito seja importante. o Congresso tem poderes para mudar
o regime sem precisar dele.

lo
Gilmar Machado:
O plebiscito vai definir a mobilização popular em direção
à reforma constitucional de outubro
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Como ele, parlamentaristas, presidencialistas ou mo-
narquistas concordam que o plebiscito era desnecessário. O
coordenador daFrente Parlamentarista Ulysses Guimarães
na Assembléia, deputado Jorge Hannas (PFL), embora
empolgado com a consulta, porque "é sempre bom ouvir o
povo", e a hipótese de se instalar no país o sistema de
governo que defende, lembra que o Congresso tem poderes
para mudar o regime sem precisar do plebiscito. Um dos dois
presidencialistas da bancada de nove deputados do PT, o
deputado Gilmar Machado achaque o plebiscito vai servir
para outra coisa que não é a mudança de regime: a partir de
seu resultado, definir a mobilização popular em direção à
reforma constitucional que co-
meça em outubro.

Fora da Assembléia, lide-
ranças como o ex-prefeito de
Belo Horizonte, Eduardo
Azeredo, embora dentro daFren-
te Ulysses Guimarães, dizem que
a adoção do plebiscito foi um
equivoconarnedidaern que trans-
feriu para o calor dos debates
apressados um assunto comple-
xo que demandaria mais tempo
de maturação. O senador José
Paulo Biso!, do PSB do Rio Gran-
dedo Sul, dizqueaConstituição
não poderia ter dado ao atual
Congresso poderes constituintes
para fazer uma reforma consti-
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tucional, como seria a legislação complementar
do plebiscito. "Esta reforma é indelegável",
disse. E o vice prefeito de Belo Horizonte e
deputado federal Célio de Castro, também do
PSB, que foi contra a emenda do plebiscito na
Constituinte,jáadiantou que vai pedir liminar ao
STF se forem dados plenos poderes ao Congres-
sO para fazer, a partir do plebiscito, o sistema de
governo que quiser.

No que depender da chamada sociedade
civil, leve-se em conta quejá foram ajuizadas na
Procuradoria Geral daRepúblicasete ações ques-
tionando da antecipação à realização do plebisci-
to. Os argumentos vão desde o pouco tempo
necessário para se discutir o assunto, passando
pelos ilimitados poderes que se está dando ao
Congresso parafazer a legislação complementar,
até firulas levantadas por monarquistas, como a
que rejeita a realização por uma questão de data:

021 de abril seria essencialmente republicano.
Oplebiscito foi colocado no Ato das Disposições

Transitórias da Constituição como uma saída de emergên-
cia para a bancada parlamentarista que quase conseguira
implantar esse sistema de governo na Constituição. O
projeto parlamentarista passou pelas ubcomissão do Exe-
cutivo da Comissão de Organização dos PoderesnaCons-
tituinte, depois por esta comissão, pela Comissão de Siste-
matização e chegou a ser aprovado em primeiro turno no
plenário. Mas houve uma pressão do presidente José
Samey e o plenário acabou aprovando, no segundo turno,

o texto presidencialista que o en-
tão deputado federal e hoje pre-
sidente da Frente Parlamentaris-
taUlysses Guimarães em Minas,
secretário de Estado Bonifácio
José Tamm de Andrada, consi-
dera muito mal alinhavado. Para
perder só os anéis sem perder os
dedos, os parlamentaristas apro-
veitaram uma proposta de emen-
da até então sem prestígio do
eterno monarquista Cunha
Bueno, para incluir um plebiscito
para consulta popular sobre Mo-
narquia ou República.

Argumentos - Além da
idéia de panacéia que não resol-
veria os problemas emergentes



4

1

ma	

1

ML

I^k

ESCOLHA SEM 1? (IMO

do país, um dos argumentos contratem sido
a obssessão mudancista que o cientista
politico e professor da U SP, Leôncio Martins
Rodrigues, denunciou numa entrevista já
famosa na Veja. Segundo ele, no mesmo
desespero e rotatividade com que o gover-
no muda a economia, sem deixar que as leis
do mercado funcionem por si mesmas, o
mundo político brasileiro muda as regras do
jogo numa rotatividade incontrolável, sem
considerar que as leis desse mercado tam-
bém têm que levar um tempo para decan-
tação adaptação e aperfeiçoamento A
fa or de sua tese de que o que não funcio-
nou amdano pais e a plena democracia tem !f	t
o fato de que este pais de quase 500 anos
tem pouco mais de 10 anos de vida
pluripartidária depois de duas grandes dita-
duras, vários golpes. sete Constituições e.
pelo menos desde 1964. urna legislação
eleitoral para cada eleição.

Outro argumento é o de que.
como diz o deputado Padovani. o
país tem mesmo mais o que fazer.
Fora as questões ernergenciais de
miséria absoluta e falência dos
sistemas de educacão, saúde e
segurança. o Congresso está com
uma agenda cheia de projetos de
reformas conjunturais e estrutu-
rais que colocam em dúvida a sua
capacidade de achar um espaço para a regulamentação do
sistema do governo. O Jornal do Brasil. num editorial
frontalmente contra o plebiscito. alinhava pelo menos doze
deles, entre os quais o ajuste fiscal, a desregulamenlação da
economia. a nova lei de patentes e a reforma agraria, além.
é claro, da própria reforma da Constituição.

Mas o principal é. na hipótesedeter tempo. o que é que
o Congresso vai fazer da delegação de poderes que receber
da sociedade. Com exceção apenas de uma boa parte dos
parlamentaristas, que querem mudança a qualquer custo e
são extremamente otimistas, o resto da população está
atemorizada com a hipótese de os deputados fazerem o
sistema que lhes convier. É a propalada teoria do --cheque
em branco" que pode. na pior das hipóteses, dar num
parlamentarismo sem a crucial auto-dissolução. e, na menos
pior, dar num sistema sem reformas profundas nas legisla-
ções partidá.riae eleitoral - as principais fontes de manuten-
ção do vespeiro de crises que tem gerado tanta instabilidade

e que. na opinião da maioria, deve-
riam preceder qualquer discussão
sobre mudançadegovemono Bra-
sil

A tudo isto, o professor do
Departamento de Ciências Politi-
cai da UI-- MG, Fabio Wanderle
dos Reis, acrescenta o fato de que
a discussão sobre os sistemas de
governo está prejudicada por uni

certo falseamenio da realidade, já que as lideranças políticas
estão constrangidas a discutir certas questões cruciais
Como é o caso dos parlamentaristas que se recusam a
defender a instituição de um parlamentarismo puro. com
eleição indireta do presidente da Republica. porque se
sentemna obrigação de dar resposta aos ainda persistentes
ecos do movimento pelas Diretas-ja, de 1 ()84 e

Parlamentarista convicto que não gosta nem um pouco
do sistema que esta ai. Fábio Wanderle' diz que uni
parlamentarismo com eleição diretanão eltminariao caráter
plebiscilário das eleições. que é um dos maiores defeitos do
sistema presidencialista e uni dos maiores argumentos dos
parlamentaristas. A escolha do presidente pelo parlamento.
com basena resposta popular aos partidos, cria unia instân-
cia colegiada e intermediária que evitaria o caráter
plebiscilárto ca eleição de lideranças pessoais como Fernando
Collor de MeIo, sem inserção na estrutura orgânica do
sistema partidário

Fábio WanderIe':
Por causa das diretas, as lideranças estão constrangidas a discutir temas cruciais,
como o parlamentarismo puro

Uni dos argumentos contra tem
sido a obssessão mudancista. As
regras do jogo político mudam
corno as medidas econômicas, sem
dar tempo para que as leis do
mercado e da política funcionem."
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Isso seria inevitável num país de diferenças tão abissais,
em que cada eleição é um confronto entre umapequena elite
que detém as maiores parcelas de poder e uma grande
maioria marginalizada das decisões. Ele diz que o pais, ao
mesmo tempo que tem uma lógica expansionista eleitoral,
dando direito de voto a um número cada vez maior de
pessoas, tem uma lógica de retração no sistema sócio-
econômico, com cada vez menos pessoas no mercado de
consumo. Lembrando o economista Edmar Bacha, estamos
com uma Índia de quase 90 milhões de eleitores e uma
Bélgica de poucos mais de 6 milhões que declaram imposto
de renda, digladiando-se a cada pleito. E quando o podet de
decisão, que está nas mãos dessa Bélgica, corre o risco de
mudar de lugar.

Esse parlamentarismo com eleição direta seria um foco
permanente de tensão, que é uma das principais razões por
que o presidencialismo não tem funcionado. A também
professora do departamento de Ciências Políticas daUFMG,
Vera Alice Cardoso da Silva, localiza essatensão no fato de
que os dois lados exorbitam de suas atribuições constituci-
onais, inviabilizando tanto a tarefa de governar, que é do
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Executivo, quanto a de representação dos interesses, que é
própria do Legislativo.

Dúvidas- Presidencialista convicta quenão estánada
satisfeita com o sistema que está aí, ela se alinha com Fábio
e coma grande maioriada população quando diz que sequer
se sabe o que vem por aí. Em princípio ela afirma que o
plebiscito está colocado porque o presidencialismo está
ruim, que há uma vontade indiscutível de mudá-lo e que
todos querem um governo que funcione com uma burocra-
cia competente. Mas "impõe-se refletir sobre a seguinte
questão: o parlamentarismo-republicano ou monárquico -
instituirá melhores condições para a ação govemativa e
para arepresentação de interesses? Criará um ambiente de
maior cooperação e harmonia entre o Executivo e o Legis-
lativo?", pergunta ela. )ara alinhavar uma série de dúvidas
que também atinge atodos:

"Vitoriosa a monarquia parlamentarista, quem será o
rei? Haverá o Conselho de estado, como pretendem alguns,
um corpo vitalício de luminares a assessorar o monarcanas
decisões que tiver que tomar com relação à composição!
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Vera Alice:
OpresidencialLmo está ruim, mas um novo regime vai criar um melhor governo
e uma melhor representação legislativa?

ESCOLHA SEMI? UMO

dissolução dos gabinetes e indicação do
primeiro ministro? Vitorioso o parlamenta-
nsmo republicano,será instituído o princípio
da dissolução do Parlamento no caso das
situações de crise política? A quem caberá
ainiciativadadissolucão? Como será esco-
lhido o primeiro ministro e constituído o
gabinete? Em que condições os gabinetes
cairão e serão substituídos? O sistema vigo-
rará também para os estados e municípi-
os?"

A essas indagações, Fábio Wanderley
ainda acrescenta as dúvidas sobre o papel
do Senado e aformade eleição do presiden-
te da República - se em um ou dois turnos -
que muda radicalmente a questão. E ambos
listam a série de reformas que precisam ser
feitas na legislação existente.
pai uua.Lla çiçii'.ji ai. a .i..uii U¼1

fortalecer os partidos. insti-	
A grande inimiga é a

tuir um mínimo dejustiçana sobre a disposição dos
disputa e corrigir as distorções parlamentares para fa
de representação dos Esta- reformas necessárias,
dos no Congresso. se é que, porque eles não ousan
como lembra Fábio, o sistema
federativo será considerado discuti-las antes do dii
um valor que deva ser manti-
do.

A dúvida sobre essas reformas tem sido a grande
inimiga do plebiscito. sobretudo pela desconfiança que se
tem da sincera disposição dos parlamentares em implernentá-
las, até porque eles não ousam discutir as divergências que
os separam paranão perder votos no dia 21 Isto porque o
Congresso é um ninho de contradições. que aloja mentes
arejadas com idéias retrógadas e conservadores com idéias
avançadas quando se trata de defender interesses paroqui-
ais. Paraficar só num exemplo, o lider do governo. Roberto
Freire, um parlamentarista de esquerda que não se pode
chamar de fisiológico, vai impor obstáculos a uma reforma
que pretenda implantar o voto distrital e estabelecer um
mínimo de votos para existência dos pequenos partidos. no
medo de que as duas coisas extingam o seu pequeno PPS.
Na outra ponta, um conservador como o senador Prisco
Viana, presidencialista, é a favor do voto distrital e não
gostaria que mexessem na representação dos Estados, para
deixar o seu Nordeste com o peso atual no Congresso,
mesmo que disforme.

Essa sociedade complexa, que vai muito além dos
pequenos arranjos parlamentares e passaantes por um país

dúvida de dimensões continentais que combina
bolsões de miséria corno a Somáliacom
ilhas de riqueza como a Suiça. não ajuda

zer as	nada na escolha. E é urna das boas

até	razões por que nenhum país se aventu-
rou amudarderegimedeumahorapara

21	outra, salvo após guerras internas ou
quedas de ditaduras trágicas. como acon-
teceu recentemente corri a Espanha e
vem ocorrendo no leste Europeu. O

plebiscito vem no Brasil num momento em que, para infe-
licidade dos pari arnentarislas. a economia vai mal mas o
presidencialismo dá sinais de vitalidade, com a otação do
irnpeachrnent de Collor e um substituto que está conseguin-
do alinhavar alianças com o Congresso e os partidos.

Fora isso, sua única razão se restringiria. por ironia do
destino, à motivação inicial que gerou a emenda Cunha
Bueno: o restabelecimento da Monarquia, uma excentrici-
dade que arrepia os cientistas políticos, é tratada de forma
relutante pelos políticos e poucos ousam discutir com pro-
fundidade o que pode virar o pais se ela sair vencedora do
plebiscito. Fábio Wanderley dos Reis diz que isso não pode
ser sério, quenão temos nenhuma raiz histórica quej ustifi-
que pensar no caso e que a família imperial brasileira não
terianenhurna legitimidade para dar estabilidade ao país na
hora de crise. Ele conjectura em tom de brincadeira que, a
se procurar um rei para o país, seria o caso de buscar um
com pé nas raízes africanas.

O primeiro bom argumento a favor do plebiscito vem
dos parlamentaristas. É o de que a mudança de regime -
forçosamente para parlamentarismo republicano ou monar-

REViSTA uo LEGISLATIVO 9



José Ge,,oi,w:
Se oparlamentarismo éum cheque em branco, o presidencialis mo
um cheque semfundo. Fazer polulicu - e viver- é muito perigoso

José Richa, Roberto Magalhàes,
Tasso Jereissati, Marcelo Alencar, José Geiiomo, entre
outros -, a tese geral era de que o parlamentarismo é um
detonador inevitável das mudanças, na medida em que os
deputados passam a ter compromissos com a formação de
partidos e de urna maioria estáveis, no medo de perderem
seus mandatos. Contra a acusação de que o parlamentaris-
mo seria uni "cheque em branco" ao Congresso, o petista
José Genoino disse que o presidencialismo é um "cheque
sem fundo".

Outro argumento, insofismável, é ode que não adianta
discutir o que está decidido. -Não se trata de discutir o que
está posto e é sempre preciso experimentar", diz Fábio
Wanderley. O B,'asil vai às urnas a21 de abril, exercitar mais
uma vez o oficio da esperança em que o brasileiro é quase
especialista. Se os sistemas são um "cheque em branco" ou
"cheque sem fundo", como dizem presidencialistas ou
parlamentaristas, não é menos verdade que o exercício do

10 REVISTA DO LEGISLKIlVO

BonjfácioAisdrada:
Política nãoé um ato racional, é biológico, e o Congresso acaba
emprefazendo o que a sociedade quer, ainda queporlinhas tortas.

voto é sempre um cheque qualquer que
se dá aos parlamentares ou aos
governantes sem saber o que clara-
mente vão fazer com ele. Como disse
ainda o mesmo Genoíno, parafrasean-
do Guimarães Rosa, naquele dia em
que estava particularmente inspirado.
"fazer política - e viver - é muito
perigoso".

Contra as acusações de
irresponsabilidade e oportunismo dos constituintes quejoga-
ram os brasileiros nesta, ao abraçar a emenda Cunha Bueno,
em 1987,0 secretário Bonifácio Andrada- que participou de
toda a mo vimentação parlamentarista - diz que politicanão
é um ato racional. E biológico, no sentido de que é um
organismo que funciona por adaptação, troca e compensa-
ção de energias. Relator da Constituição mineira de 67 e
deputado federal por quatro legislaturas, ele conhece todas
as manhas do Congresso e assegura que aquela Casa acaba
sempre fazendo o que a sociedade quer - até porque é um
reflexo vertical dessa sociedade - escrevendo certo ainda
que por linhas tortas. E evoca uma imagem cara aos filhos
deste pais que conheceram um craque chamado Mané
Garrincha,  que fazia o futebol certo por pernas tortas. Trata-
se de urna das melhores metáforas do povo que mete a
cabeça e dribla tentando permanentemente o gol, apesar de
todas as suas limitações.

quisla - deflagraria todas as mu- "o urgunsento a favor é o de
danças na legislação eleitoral e	-que nao adianta discutir o que
partidária que estariam ameaçadas está decidido. O brasileiro vaidecairno limbo com amanutenção
do sistema que está ai, No lança- às urnas a 21 de abril, exercitar
mento da Frente Parlamentarista outra vez o oficio da esperança
Ulysses GuimarãesnaAssenibléia, em que é especialista"
em que estiveram presentes as prin
cipais cabeças do movimento --


