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Questão de bom senso
O Presidente da Assembléia teme que o plebiscito seja uma aventura e defende

reformas estrututais ao invés de novo regime
O Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado José
Ferraz, defende o presidencialismo como forma de
unir o povo em torno de um projeto nacional, acha o
parlamentarismo um contra-senso antes das reformas
partidária e eleitoral e admite que o Plebiscito pode se
tornar uma aventura amarga. 'A solução doproble-
ma nacional não está aí A solução está na mudança
da estrutura" nesta entrevista em que condenou a
discussão de modelos teóricos
em torno de um tema
plebiscitá rio.

RL —Por que o senhor defende
o Presidencialismo?
Jo6É Fuwz —Antes de tudo, eu
defendo a manutenção da Repú-
blica como forma de governo para
o Brasil. Entendo que esta foi urna
conquistada humanidade, que des-
tronou o poder sucessório dos reis
e consolidou o caminho para a
democracia. Nesse contexto e no
atual momento histórico, o que
me parece ser o mais indicado para
o Brasil é a manutenção do presi-
dencialismo - um sistema de
governo que concentra na figura
do presidente a chefia de governo
e a representação do Estado, pos-
sibilitando a adoção de um projeto
de desenvolvimento desembara-
çado, ágil e que corresponda às
aspirações populares.

RL —Mas nãofoi exatamente isso que aconteceu nos
cem ano da República brasileira...
JosÉ FE1uz -É verdade que nós passamos por sérias
dificuldades, nos últimos cem anos. No entanto, esses
reveses não podem ser atribuídos à República ou ao
Presidencialismo. Há poucos meses o presidencialismo
deu uma demonstração de raro amadurecimento, quando
o Congresso votou o impeachment do presidente. Além
disso, quero crer que estamos tratando de uma discussão
sobre modelos teóricos acerca do tema plebiscitário. Se
assim não for, basta citar a experiência parlamentarista no

24 REVISTA oo LEGIsIxnvo

Brasil para inviabiizarmos de vez essa opção. Foi uma
experiência muito mais curta e certamente das mais lesivas
aos interesses nacionais, já que o day afterresultou numa
ditadura militar.
RL —Em cem anos de República, apenas dois presi-
dentes concluíram seus mandatos. A crítica que o
parlamentaristas fazem ao sistema éfustamente a
instabilidade que ele pode gerar. Não seria oplebis-

cito a oportunidade que o
povo teria de rever a con
Juntura nacional e adotar
uma nova forma de over-
u um novo sistema?
JOSEFERRAZ —OprohleuL
sileiro não passa pela mudariç
de sistema. Nosso problema
estrutural. Aliás, eu afirmo q
o plebiscito pode se tornar Ulili
aventura amarga para nós. O
que se está vendo não é uma
preocupação legítima com as
aspirações populares. O que se
vê é uma preocupação apenas
com a mudança do poder. O
poder sai da mão do presidente
e passa quase diretamente para
o Congresso. A solução do pro-
blema nacional não está aí. A
solução está na mudança de
estrutura. Está em corno dotar o
governante de instrumentos
para resolver os problemas da
população. Está em como re-
duzira inflação, eliminara fome

que o povo está passando e isso flo se resolve coto
mudança de sistema apenas.

RL —O senhor acredita que a República
presidencialista assegura ao governante os meios
de solucionar esses problemas?
JosÉ FE1utz —Eu acredito que ela possa assegurar. Inclusive
é o modelo que oferece maior número de alternativas A
unidade de comando e a representação do Estado ficam
nas mãos daquele que teve o nome sufragado pelas urnas,
o que lhe dá respaldo para governar. Não é pensando em
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mudar o reginie que se resolve o problema. Resolve-se o
problema com a união do povo e com a participação dos
governantes em torno de um projeto nacional que assegu-
re melhores condições de vida para todos.

RL --os parlamentaristas argumentam que as refor-
mas de que o Brasilprecisa -por exemplo no sistema
eleitoral; na legisla ção partidária -têm mais chances
de êxito no parlamentarismo, sistema que oferece-
ria melbores mecanismos para isso.
Jost FEJUIAZ -No parlamentarismo, corre-se o risco de
vermos a queda de primeiros-ministros freqüentemente.Já
no presidencialismo, o governante tem estabilidade asse-
gurada por um mandato de cinco anos, outorgado pelo
povo, que lhe garante tranqüilidade para decidir. O
parlamentarismo pode tornar-se um sistema de alta
rotatividade. Pode-se mudar o primeiro-ministro num
Curto espaço de tempo. Eu acho que
essas mudanças em nada vão modificar
as condições de vida do povo.

RL -Mudanças dessa natureza modi-
ficaram as condições de vida dopovo
italiano...
JosÉ FERRAZ -A história do povo italiano
e diferente da do povo brasileiro. Insisto
em que, se vamos recorrer a casos espe-
cíficos, então basta lembrarmos das
experiências brasileiras para ficarmos com

presidencialismo. Nossa Monarquia era
escravocrata. Nosso parlamentarismo
descambou numa ditadura militar que
durou mais de vinte anos. Além disso,
país por país, eu prefiro o modelo ame-
ricano - que deu certo - e é pre-
sidencialista.

RL -O senbor é antiparlamentarista?
JOSÉ FExitz -Não sou antiparlamentarista, nem sou
presidencialista. Diante da realidade que vivemos defendo
o presidencialismo, tendo em vista o momento histórico.
É uma questão de bom senso. Para implantar o sistema
parlamentarista - e daí a minha posição contrária a esse
regime - deve-se primeiro pensar numa reforma eleitoral.
Devem-se criar partidos fortes para depois implantar o
sistema e o que nós estamos fazendo é exatamente ao
contrário. Estamos começando de trás para frente. Nós não
preparamos o terreno para o parlamentarismo.

Rí -O senbor consegue vislumbrar algum interesse
por trás do movimento pró-parlamentarista que não
seja o mesmo do povo brasileiro?
JosÉ FuuAz -O povo está completamente à margem desta
decisão, mesmo com toda a divulgação que se tem feito.
[ ,'nós vamos, ct isso na hora ela votação do plebiscito. O

povo está nial informado, não está sabendo nem porque
está votando. Eu acho que efetivamente não se está
pensando em solucionar o problema do povo. Pelo
contrário. Está-se pensando em mudar um regime, sendo
que eu não acho que haja necessidade disso agora.

RL -O presidente que o povo brasileiro elegeu de-
pois de quase trinta anos de abstinência quis passar
por salvador da pátria mas acabou sofrendo um
inédito processo de impeacbment. Esse não é um
forte indício de que nofuturo poderemos continuar
tendo problemas com os presidentes eleitos, o que
acaba por prejudicar o desenvolvimento do país?
JosÉ FE1ix.z -O problema do presidente Collor não está
nem no sistema, nem na forma de governo. Foi um
problema complexo, como todos sabemos. E com esse
problema tivemos a demonstração de que o presidencia-

lismo tem alternativas inteligentes, dentre
elas o impeachment do presidente. Um
presidente eleito por cinco anos, desde
que não pratique atos de corrupção ou atos
que venham denegrir a imagem do país,
terá o tempo necessário para corrigir algum
engano que porventura tenha cometido e
corresponder às aspirações populares, pro-
movendo o desenvolvimento social.

RL Nós temos cem anos de República
e muitos problemas acumulados ao
longo desse período. Na opinião do
senbor, são problemas de ordem es-
trutural. Caso o povo opte pela
manutenção da República pre-
sidencialista, o que deverá o
governante fazer para solucionar os
problemas mais graves do país?

JoSÉ Fuwz -As dificuldades que o país vem enfrentando,
já disse, são de ordem estrutural. A solução para os maiores
problemas está no combate à inflação. Qualquer presiden-
te que assumir o país e trabalhar em cima do combate à
inflação, diminuindo o déficit público, irá proporcionar
dias melhores aos brasileiros. Eu não vejo outra forma
senão esta. O país assegurou um desenvolvimento muito
grande em virtude do seu passado recente, quando não
tínhamos inflação. No dia que este câncer começou a
minar nossa economia, o país entrou em agonia. Hoje,
temos que pensar em combater o inflação para buscar o
desenvolvimento. Estes são os dois pontos que julgo os
primeiros a ser atacados, pelo menos para amenizar a grave
crise que estamos vivendo. Por isso faço votos de que o
plebiscito consagre o presidencialismo. Caso contrário,
poderemos estar dando ao povo um mecanismo para a
criação de um novo e grave problema. Isso a nação não
quer, no merece e talvez nem suporte.

"Não sou anti-
parlamentatista e nem

presidencialista.
Defendo o

presidencialismo, tendo
em vista o modelo

histórico. Para
implantar o sistema

parlamentarista, deve-se
primeiro pensar numa

reforma eleitoral e criar
partidos fortes. Estamos

fazendo o contrário".
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