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Bonifácio Mourão

Ef icie'ncia ou ruao relator da Constituinte mineira acha o presidencialismo absolutista e quer o
parlamentarismo para desencadear mudanças

desde as tentativas de golpe para impedir posses no
regime civil pre-64, passando pelos casuIrnos eleitorais
dos governos militares, ate as tragedias da
ingovernabilidade e do populismo pOs-Nova Repüblica
que desaguararn no governo Collor e todos os seus
desmandos e corrupcOes.

RL -A que o senhor
atribui essa instabilida-
de?

BoNiFAio Mouxo-Hoje
está evidenciado clue o pre-
sidente da Repüblica, para
ser eleito, tern clue tornar-
se foco de todas as luzes, de
urna publicidade orquestra-
da da mIdia eletrônica e,
gracas principalmente a te-
levisão, não se elege o
meihor, mas o candidato
que meihor se comunica.
As quatro ültimas decadas

d mostraram que, no presi-
dencialismo, o presidente é
detentor de grandes pode-
res, mas numa realidade
cambiante. A concentração
de poder, nas mãos de urna

Primeira Repblica, cuja fonte __ 
de poder era o coronelisrno do I Bonifácio Mourão: "a concentração tie poderes pessoa, corn mandato fixo,

nas rnãos de uma pessoa, é no mais das vezes, é, no rnais das vezes, empe-
interior, e clararnente absolu- 

ernpecilho a solução da crise do poder" cilho a solucao da crise do
tista sob a ditadura de Get6lio poder. Como disse José
Vargas, de 1937 a 45. Corn a 
abertura politica em 46, sacudirarn-se as raIzes de urn Silva,
sistema antigo e caduco para voltar novarnente caduco,
amigo e ditatorial, corn o golpe militar de 64. Durante esses
100 anos, o presidencialismo resistiu, não pela eficiência,
mas pelos golpes e pelos regimes de exceção que sempre o
abrigararn.

RL -Ele seriafortepor isso?
B0NIFACIO MouRAo —È urn regime forte que concemra

muitos poderes nas mäos de urn hornern. E, por ser forte, e
mais instável, porque muitas vezes o governo é exercido
sob tensäo e arneaça. Sornente nos ültirnos 40 anos, o
sistema viu aguçarem-se crises corn invulgar frequência,
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Relatorda ültirna ConstituiçãoMineira, o deputado
estadual Bon fãcioMourdo, doPMBD, defende oparla-
rnentarisrno corno modelo de eficiencia ("0
parlarnentari.smo querdizereficiência ou rua '9,porque
o Bras/I precisa de rnudancas ("a hora ë pressaga e
cobradora desoluçces") e corno urna a/tern at/va ao que
c/c chama de urn certo abso-
lutismo do presidencialismo
(e urn sisterna caduco que
muitas vezes e exercido sob
tensaoearneaça ) Nessaen-
tievista, ele fala de sua5
vantagens e do modelo que
defendepara oPais:

RL -O senbor tern defen-
dido o parlarnentarismo
como urna alternativa a urn
certo absolutismo dopresi-
dencialismo...

B0NIFAU0 MouRAo -Urna
reflexäo mais cuidadosa nos
leva a conclusão de que o pre-
sidencialismo, já de inIcio, foi
o instrurnento das oligarquias
para a dorninacão. Era o presi-
dencialismo pirarnidal da	 -•

Al onSo aa Silva, e urn p0-
der forte, scm rnecanismo flexIvel de soluçao das crises
governarnentais, que se torna, no fundo, urn poder
fraco, sob a perspectiva dernocrática".

RL -0 irnpeacbrnent de Cotlor deve influenciar
o voto na rnudança de governo?

B0NIFAcI0 Mouxo -Não. 0 processo que culminou
na queda do presidente näo e causa da crise
presidencialista. E conseqOência. Vimos que outras a
histOria registra. Esta é a rnais recente. Todos sabern
que o pals näo suporta rnais esse sisterna. A crise é
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muito mais polItica que econOrnica. A hora é pressaga e
cobradora de soluçOes. Lembranclo Ulysses Guirnares,
"precisarnos de cirurgia, não de plastica, de bisturi, de
cosrnéticos rnaquiadores".

RL - 0 parlamentarismo traria essas transfor-
maçöes?

BoNnAc1oMouao-Acredito que sim pela sua prOpria
evoluço histOrica. Ele veio se aperfeicoando desde o
surgirnento, na Inglaterra do século XVIII. No Brasil
sernpre encontrou grandes defensores, corno Raul Pita,
presidente do Partido Liberal, Afonso Arinos e tantos
outros. A UDN o introduzju no seu programa de governo.
Foi proposto na Constituinte, mas derrotado na major
prova de poder pessoal e mando do presidente da
Repiiblica. Através de pressoes de todos os tipos, condu-
ziu urn outro poder, que deveria ter autonornia, a continuar
adotando o sistema que lhe convinha e no o que
convinha ao povo. Perdeu o Brasil a oportunidade de se
reger por urn sisterna hoje vitorioso
na grande rnaioria dos palses civil i-
zados, corno Alernanha, Itália,
Inglaterra, Franca, Espanha e Japão,
sO para citar alguns.

RL -0 senbor sugere alguns
desses modelos para o Brasil?

BoNIrAcio MouiAo -Não estarnos
copiando nenhurn modelo estran-
geiro. Nosso projeto se assernetha
ma is corn o rnodelo alernão, onde ha
participação do legislativo na esco-
iha do prirneiro-ministro, e coincide
corn os rnodelos frances e portugu-
ês, quando estabelece o sufragio
universal direto na escolha do presi-
dente da RepOblica. E urn governo
de gabinete corn urn prograrna apresentado pelo primei-
ro-ministro apOs discussão pOblica, rnoção de censura,
dissolucao do gabinete e mesrno da Cârnara. Vale dizer
que tanto o governo, quanto os deputados, se não
tiverern correspondendo a confiança e honrando o seu
mandato, podern sair. Dal o acerto de Ulysses quando
afirma que parlarnentarisrno quer dizer eficiência ou rua.

RL -A experiencia parlarnentarista brasileira
n4o deu certo.

BoNwAclo Mouio -A questão não é esta. A rigor, o
parlarnentarisrno sO fol adotado no Brasil ern 1961 como
solucao para resolver a crise institucional corn a renOncia
de Jânio Quadros e irnpedirnento do vice João Goulart
pelos militares. A rebelião de Leonel Brizola, corn apoio
do III Exército, exigindo a posse de Goulart, sacudiu a
opiniäo püblica e a revoluçao estava as portas. Foi nesse
clirna, para evitá-la como urn rernédio de ocasião e não

corno urn sisterna planejado, que se adotou o parlarnen-
tarismo via ato adicional. Certarnente, não iria prosperar.
0 ato que o criou trouxe todas as condiçOes para não
funcionar. Dispunha, inclusive, sobre a realizacao do
plebiscito para decidir sobre a rnanutenção do sistema
parlamentar ou a volta do sisterna presidencial. João
Goulart pressionou para que o plebiscito se efetuasse o
mais rápido possIvel - o que aconteceu, voltando ao
sisterna presidencial por grande maioria. 0 plebiscito
veio depois que já vigorava o sistema, o que é urn
inversäo absurda. No Brasil não houve urna experiência
planejada de parlamentarismo, mas experiência de labo-
ratório", servindo o sistema de cobaia.

RL - 0 Poder Legislativo é criticado por sua
ineficiencia, pelofisiologismo e negligencia de mui-
tos deputados. Estaria este Poderpreparadopara
urn sistema que exige urn legislativo forte?

BoNIFAcI0 MouKAo -Analisamos
a indagaçao por outro prisma. Se
temos deputados fisiologistas e ne-
gligentes, a responsabilidade é do
sisterna presidencialista que aI está,
concentrando o poder e o mando.
Os deputados não tern forca. Sem-
pre dependern do Executivo na
tentativa de meihoramentos e bene-
fIcios para os Estados e regiOes que
representam. Se o criticam, sofrem
retaliacOes. Se aplaudern, são
fisiologistas. No parlamentarismo
quem sairã fortalecido é o Poder
Legislativo. E a instituição que cxi-
girã deputados competentes e
dedicados. Os fisiologistas e negli-
genies poderão ser trocados. Ate

mesmo a Câmara dos Deputados inteira poderã ser
dissolvida, o que não acontece no presidencialismo once
a substituicao so ocorre de quatro em quatro anos.

RL -0 senbor acha que bd tempo suficientepara
esciarecer a populaçao sobre as vanagens e des-
vantagens de cada sistema ouforma de governo?

BoNwAclo MOUR -Lamentavelmente, boa parte dos
brasileiros vota rnal informada, inclusive sobre os seus
prOprios candidatos. Erra, por este motivo. 0 erro é muito
rnais grave e as consequências, piores. Varnos torcer,
sabendo que, rnesrno corn urn prazo tao curto, a informa-
cao é possIvel. Basta querer utilizar a forca da mIdia.
Vamos ajudar em reuniOes, palestras e em tudo que
pudermos para que o povo, bern esclarecido, possa dar
ao Brasil o seu rnelhor sisterna de governo.

"0 Brasil ndo teve uma
experiência plane) ada de

Parlamenlo, mas uma
experléncia de laboratório,
eperdeu a oportunidade de

se regerpor urn sisterna
que vem evoluindo e hoje é

vitorioso na major/a dos
paises civilizados."
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