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RESUMO

Trata-se de uma dissertação sobre a origem do sistema
parlamentarista inglês e da história de algumas de suas manifestações
no Brasil, na perspectiva demonstrativa de sua importância na
consolidação da democracia. É um assunto de direito constitucional
envolvendo aspectos de natureza moral, psicológica, histórica,
filosófica, econômica, sociológica e política, no nascimento do povo
inglês e do povo brasileiro. Observamos que nos anos 50, as idéias
parlamentaristas foram bem defendidas e sintetizadas por Raul Pilla, e
Afonso Arinos, com o mesmo brilho dele, defendeu as idéias
presidencialistas. Nos anos 60, verificamos o porquê do fracasso do
sistema parlamentarista no governo de João Goulart. Nessa seqüência
histórica, analisamos as diversas idéias sobre o presidencialismo,
parlamentarismo, república e monarquia, surgidas no ano plebiscitário
de 1993. Conclusivamente nos reportamos às origens das desigualdades
sociais no Brasil: escravidão e colonialismo, heranças que serão melhor
combatidas através da manutenção dos valores democráticos, apoiados
pelo sistema parlamentarista, por ser um instrumento incompatível com
o autoritarismo, gerador de injustiças nas instituições.



ABSTRACT

The main goal of this master' s degree thesis is to examine the
origin of the parliamentary system of govemment in England, as well as
to give a historical account of how this idea spread out in Brazil, by
emphasizing its importance for the consolidation of democracy. This
thesis deals with constitutional law matters, ranging from moral,
psychological, historical and philosophical aspects to economic,
sociological and poli tical features which were relevant for the growing
and development of both the English and the Brazilian nations.
Furthermore, it points out that in the 50's Raul Pilla defended and
condensed the parlamentarian ideas in a very successfull way, while
Afonso Arinos did the same with similar brilliance concerning the
presidential system's conception. As for the 60's, this thesis aims at
analysing the causes of the failure of João Goulart's parliamentarian
govemment in Brazil. In this historical context, it also covers a
description of the different ideas represented by both the presidential
and the parliamentary systems of govemment, as well as by both the
republican and the monarchical forms of govemment, which got to
become current again in Brazil during the plebiscitary year of 1993. In
its conc1usive part, this thesis shall broach the origins of social
discrimination in Brazil, name1y slavery and colonialism. These
inherited problems could be better prevented from if one could count on
an effective parliamentarian system, for such a democratic system is not
compatible with the injustice generated within institutions by
authoritarianism.

ü=--,---
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INTRODUÇÃO

É lugar comum dizer que a sociedade brasileira está marcada pela desigualdade

social, em que poucos vivem bem à custa de muitos. Uma minoria tem acesso à educação,

saúde, moradia, renda, segurança, boas aposentadorias, entre outras coisas. E foi querendo sair

dessa compreensão comum, sem desejar ficar acomodado em uma visão fatalista, de que pouco

pode ser feito contra as desigualdades brasileiras, que ingressei no Curso de Mestrado em

Direito da UFC.

Contudo, quando comecei a estudar as instituições brasileiras, levado pelo incentivo dos

professores do mestrado, não fazia idéia de que iria dissertar sobre o parlamentarismo.

Confesso que está sendo uma grata surpresa concluir esse mestrado com o tema "A Origem do

Parlamentarismo e algumas de suas Manifestações Históricas no Brasil". Inicialmente,

acreditava que iria escrever sobre direitos humanos e sua relação com os índios Tapeba,

moradores no Município de Caucaia. Assunto com que estava um pouco mais familiarizado.

Mudei de tema, isto é, aos poucos fui tomando consciência que poderia fazer uma

dissertação mais abrangente envolvendo o assunto direitos humanos, indo além da indicação de

caminhos para solucionar a questão dos excluídos socialmente no País, inclusive os Tapeba.

Por outro lado, se mudei de percepção sobre o que iria escrever, devo isto também aos

professores do mestrado. Com eles, pude aprender novas disciplinas e debater muitas questões.

O tempo passou. Posteriormente fiz um novo projeto de dissertação, dessa vez envolvendo o

governo de João Goulart, para finalmente ser orientando do professor doutor Paulo Bonavides.

ediante suas orientações, minhas idéias foram criando volume e forma. E para minha

surpresa, descobri que, ao escrever sobre o governo Goulart, o sistema parlamentarista passou a

ser o fio condutor desse trabalho.

Desta feita, escrevi o primeiro capítulo sobre o direito, a história e as instituições do

povo inglês que forjaram o sistema e o regime parlamentarista. Sem uma compreensão mínima
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do País onde se originou o sistema de Gabinete, ficaria dificil justificar que ele seria melhor

para o Brasil. Em nossos esforços, contudo, ora encontrávamos estudos somente sobre a

história da Inglaterra ou sobre o direito inglês. Dificil foi amalgamar os diversos assuntos e

fases da evolução social dos britânicos que geraram o parlamentarismo, em um só texto. Fatos

que cobriram, aproximadamente, 4 mil anos de história.

Em seguida, no segundo capítulo, encontraremos idéias sobre o parlamentarismo no

Brasil republicano e seus defensores. Verificaremos que nesse período, houve quem defendesse

as idéias de esquerda e parlamentaristas na ditadura Vargas ou em 1964, durante o governo

militar. Centralizamos no gaúcho Raul Pilla essa defesa, embora outros também a tenham

defendido, como Rui Barbosa e João Mangabeira. Já com Afonso Arinos, veremos as

principais idéias presidencialistas dos anos 50.

No terceiro capítulo, passamos a escrever sobre o governo parlamentarista de João

Goulart. Certamente muito falta a ser escrito sobre o seu governo, mas esperamos haver

atingido nosso objetivo, ao mostrar que o parlamentarismo de 1961 não era o parlamentarismo

que o povo brasileiro desejou, e nem Goulart.

Finalmente, no último capítulo, julgamos interessante estudar as principais idéias

parlamentarista, presidencialistas, republicanas e monarquistas, que ocorreram no Plebiscito de

1993. E por meio delas, mostrar o porquê da escolha plebiscitária do presidencialismo e da

república.
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CAPÍTULO 1

FUNDAMENTAÇÃO DO PARLAMENTAIDSMO

Sabemos da dificuldade de comparar governos com governos e Estados com Estados,

mas se estamos com a intenção de procurar subsídios para entender um sistema

parlamentarista, acreditamos que, escolhendo o sistema parlamentar inglês como fonte desse

intento, estaremos dando um bom passo I.

Não que o sistema parlamentarista inglês seja um sistema superior aos demais governos

do ocidente, mas se por hipótese o Estado brasileiro optar pela renovação das suas matrizes

democráticas, entre essas o sistema de governo, provavelmente muito teremos a aprender com

o pragmatismo político britânico. É fato que o parlamentarismo está se alastrando pelo mundo:

França, Itália, Portugal, Espanha, Alemanha e diversos outros países o adotaram, e nem por

isso seus resultados significaram um retrocesso em suas instituições e valores democráticos.

Logicamente cada país que optou pelo sistema de gabinete o fez levando em conta as

peculiaridades de seu povo e de suas instituições. Por isso se pode falar mais facilmente da

existência de variações no sistema parlamentarista. Daí haver um sistema parlamentarista

português, inglês, francês, alemão, japonês, israelense, canadense, indiano, entre outros.

Enfim, não há dúvida por parte de muitos constitucionalistas sobre como se encontra

materializado o poder político no Estado contemporâneo, mas há divergências quanto ao

melhor sistema de governo que garantiria a continuidade da ordem estatal em uma democracia

representativa. Daí a necessidade de estudar e analisar as diversas soluções encontradas em

outros Estados. E, no nosso caso, como veremos, demos prioridade à Inglaterra, por ter uma

longa tradição e prática histórica, moral, sociológica, filosófica, econômica, política,

icológica em sistema de governo 2.

Entretanto, tomando por base essa marcha incessante da sociedade e em seus

ntrapesos na configuração do poder político, marcha essa crescente na busca de satisfazer os

us anseios de liberdade e conquistas de direitos sociais e individuais, acreditamos que a

• BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 136.
BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 3, vol.1.
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vitalidade do regime republicano democrático está fundada na manutenção do espaço público

em que nasceram essas idéias políticas renovadoras, nos órgãos que podem incorporar essas

novas vontades no sistema normativo vigente e em seus controles. E numa perspectiva

histórica, a título de fundamento da escolha de nosso tema, como o Estado brasileiro herdou

muito das instituições políticas do Estado português, e os portugueses em sua evolução política

adotaram o sistema parlamentarista, não seria de estranhar que o Brasil também venha a adotar

um tipo de sistema de gabinete, o que poderia se dar certamente no desenvolver de nossas

instituições democráticas e se um dia a maioria dos cidadãos brasileiros se inclinarem a esse

contexto.

Por isso achamos viável começar nossa dissertação, dando ênfase ao sistema

arlamentarista inglês pelo fato de este vir se mantendo longamente no tempo e espaço. Por

meio desse estudo inicial foi possível aprender bastante sobre a vida política, econômica,

ciológica, moral, psicológica, filosófica e histórica dos britânicos, o que nos forneceu

subsídios para alinhar contra-argumentos em capítulos posteriores em tomo das razões do

casso no sistema parlamentarista no governo João Goulart e a opção pelo presidencialismo e

egime republicano no plebiscito de 1993.

Nesta seqüência, não há como não falar do surgimento do governo de gabinete inglês,

não entendermos primeiro que o surgimento desse sistema de gabinete e da figura do

primeiro ministro se deu após o nascimento do parlamento britânico e suas instituições,

orjadas contra o poder da coroa. E, principalmente, que a confecção desse sistema foi

belecido pelo encontro de etnias diferentes em um território determinado. Mas que tudo foi

firmando na proporção das conquistas sociais e jurídicas desse povo e na

nstitucionalização da monarquia britânica.

De uma outra maneira, podemos dizer que o sistema de gabinete inglês foi o resultado

letivo-técnico das interações entre sociedades diferentes que invadiram paulatinamente o

uipélago britânico e por lá se integraram na medida em que mesclavam suas raças, culturas

tradições com as dos invadidos. Entretanto, devemos ter em mente a idiossincrasia de cada

vasão e que nem sempre, como examinaremos, foram violentas. Veremos então, que a fusão

ultura e das instituições do invasor com a do invadido, só ocorreram ao longo de muitos

o intercalados por períodos de migrações internas e externas, de lutas por território e poder.
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1.1. Início das Instituições

Entre esses grupos de invasores, os principais por ordem de chegada e domínio foram:

Iberos (2500-1300 a.C.), Ce1tas-Bretões (700 a.Ci), Romanos (55 a.C. - 407 d.C.), Anglos-

Saxões e lutos (1020 - 300 a.Ci), Vikings (800-900), Dinamarqueses (866-900) e Normandos

(1066).

Neste ínterim é relevante considerar que o arquipélago britânico está situado no

extremo noroeste do Continente Europeu. Sendo um território isolado por mar, essa proteção

natural concorreu para o surgimento dessa sociedade sui generis, que posteriormente deu

nascimento ao Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e ao Commonwealth britânica,

representada pela monarquia. Diferente do ocorrido no Continente Europeu, que ficou mais

jeito a guerras e invasões em virtude da facilidade das migrações por terra dos povos vindos

o leste e norte da Europa, principalmente marcado no período posterior à derrocada do

Império Romano do Ocidente, no século V.

o fato foi que a Inglaterra, mesmo sujeita às invasões dos povos além-mar, com o seu

- lamento natural, protegeu-se melhor contra os deslocamentos humanos passados no

Continente. E por essa dificuldade natural, aliada também ao desinteresse de outras sociedades

em invadi-Ia constantemente, houve mais tempo para o fortalecimento dos costumes e

tituições políticas mais estáveis e diferenciadas do Continente, na medida em que cada

- 'asão era realizada. Por exemplo, com a invasão sucessiva dos celtas, romanos, saxões,

glos, jutos, dinamarqueses ou normandos, foi possível incorporar parte da cultura madura

invasores às tradições e à cultura dos invadidos. Enfim, o mar, além de ter dificultado a

da dos grupos invasores, serviu como uma redoma, permitindo que a massa dos insulares

entasse em uma sociedade com tradições e regras jurídicas diferenciadas dos francos ou

anos, que ficaram mais sujeitos a absorver os cânones do direito romano.

Entretanto, abrindo um parêntese, direito romano esse que, na Alta Idade Média, tinha

por base a Lei Romana dos Visigodos e não o verdadeiro Código Teodosiano, vigorante no

Império Romano do Oriente. Dessa forma, durante todo esse período e até a época de Carlos

_Iagno inclusive, a legislação da Europa foi influenciada pelo Breviário de Alarico que se

onverteu na principal fonte do direito romano no Ocidente. Também a lei romana, nesta

ca, influiu na Europa Ocidental, e não através do Código de Justiniano, que somente se

ropagou no Ocidente muito mais tarde, pelo século XII. Curiosamente, o Breviário de Alarico
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oi muito usado pelos francos não como Código visigótico mas como fonte fundamental para o

conhecido direito romano 3.

E voltando à Inglaterra, na verdade, para efeito de ilustração, se fôssemos recuar ainda

mais no tempo, veríamos que essas invasões na ilha datam da idade do Paleolítico inferior, o

que provavelmente recairiam nas primeiras invasões provocadas pelos caçadores que seguiam

trilhas dos mamutes e renas. Numa era em que se deslocar para esse território era facilitado

10 fato de a ilha unir-se ao Continente Europeu por pontes de gelo durante os rigorosos

in emos glaciais. Entretanto, não é o caso de aqui descermos a tais pormenores, pois pouco se

be da contribuição desses ancestrais britânicos para a concepção do parlamentarismo, objeto

de nosso estudo e no qual desejamos nos aprofundar, mas sem diminuir a importância desses

rimitivos na formação etnográfica do povo inglês, que continua recebendo migrantes de etnias

e culturas diferentes, mas sem perder a sua tradição política.

1.2. As Primeiras Invasões

Por volta de 2500 a.C., quando a terra já tinha o seu clima parecido com o de hoje, lá

apartaram os Iberos em suas pequenas embarcações. Dominavam o bronze e o estanho, mas

iviam praticamente da caça, pesca e da coleta de frutos silvestres. De tez morena, além de

eixarem a sua cor como herança aos futuros ingleses, demonstraram religiosidade quanto à

reocupação com os seus mortos, fato evidenciado nas remanescentes estruturas de templos

nstruídos nesse período, mais conhecidos como Stonehenge. Estudos indicam que tinham

uma organização política dividida entre pequenas comunidades de caçadores e coletores de

frutos silvestres, e que tinham o costume de se unir em ações coletivas sob uma autoridade

mum.

Muito posteriormente, em 700 a.C. migraram, em pequenos grupos, os Celtas-Bretões

que, além de se mesclarem racialmente, agregaram um novo idioma, música celta, técnicas

grícolas e artesanais, pecuaristas e políticas ao modus vivendi dos Iberos da Inglaterra e

Irlanda. Durante sete séculos, organizaram uma estrutura social pela qual foi possível os

romanos se incorporarem aos nativos insulares. Isso em razão da longa convivência anterior

dos romanos com os Celtas-Belgas no Continente, que sempre mantinham alguma ligação

treita com seus pares insulares Celtas-Bretões.

3 GIORDANI, Mário Curtis. História dos Reinos Bárbaros, Idade Média 11I.Rio de Janeiro: Vozes, 1971, p.
18.
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De origem semita, sabiam fundir metais e manusear o cobre e o estanho, porém com

atividades mais sedentárias. Versados na prática da agricultura e do pastoreio, optaram por

morar no campo, em suas fazendas. Nesse período, além do incremento mais evoluído na

técnica da agricultura e da pecuária, introduziram junto aos invadidos seus modos e gostos na

organização social diferenciada dos primeiros iberos: o costume da passagem do mando

político mediante a linha sucessória hereditária. Isto, de certa forma, já poderia ser um

indicativo embrionário tradicional que ainda hoje prevalece na sucessão da coroa inglesa e em

outros países.

Já com a invasão romana iniciada em meados de 55 a.c., facilitada pela convivência

dos romanos com os Celta-Belgas no Continente - os quais estes eram parentes dos Celta-

axões, como mencionamos anteriormente -, parte da romanização sobre a civilização

britânica, em seus 400 anos de dominação, representou-se mais por suas habilidades nas

construções de estradas, cidades, vilas e fortificações; na planificação, estruturação e

integração do território que abrangia mais ou menos a extensão que constitui o centro sul e este

da Inglaterra. Outra contribuição romana verificou-se pela divulgação do latim e da lex

romana, idioma e tradição jurídica que seriam absolvidos pela futura classe dirigente saxã.

Certamente pelo fato dessas interferências romanas sobre a ilha serem mais investidas

de caráter militar e dominação política, territorial e exploração comercial do que de povoação,

não se pode dizer que Roma, com todo o seu aparato econômico e bélico, tenha alterado em

muito as hierarquias sociais e o direito costumeiro celta-bretão, a não ser mais na parte central

sul da ilha.

Os romanos conquistaram um império pelas armas e conservaram-no por intermédio

dos seus burocratas; império que só foi sólido enquanto soldados e funcionários puderam vigiá-

10 facilmente. Esse Império não parou de aumentar à desproporção entre a extensão das

fronteiras e a centralização, que foi o fim ideal e a conseqüência inevitável do direito romano;

ele desabaria por si próprio, pelas suas próprias instituições, quando o ímpeto das invasões

bárbaras lhe veio dar o golpe de misericórdia 4.

Foi mais uma de suas excursões imperialistas como praticara em outros povos

residentes no Mediterrâneo e Oriente Médio do que de povoação propriamente dita, quando são

4 PERNOUD, Régine. Luz Sobre a Idade Média. Portugal: Europa-América, 1981, p. 28.
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deslocados consideráveis contingentes populacionais de uma localidade a outra, com o intuito

de fixar moradia e desenvolver socialmente uma região. De outra feita, os romanos ocuparam

mais o centro e o sudeste da ilha, deixando território tanto ao oeste, onde morava parte dos

escotos da Irlanda, quanto ao norte, onde os pictos da Escócia residiam; locais fronteiriços para

onde parte dos Celtas-Bretões, os rebeldes à ordem romana, se refugiaram, preservando sua

cultura, seu direito consuetudinário e sua liberdade, povos livres que representariam uma

constante ameaça ao colonialismo romano.

Já segunda metade do século N, tomaram-se freqüentes os embates devastadores

eguidos de empreendimentos colonizadores entre os habitantes da ilha. Mais escotos da

Irlanda atravessaram o mar (da Irlanda) e instalaram-se nas penínsulas ocidentais da Inglaterra

Cornualha, Gales do Sul e do Norte. É bem possível ~ue efses novos invasores tenham se

unido e conquistado mais territórios ao lado de seus cWeligionários irlandeses que lá já

residiam, como era de acordo com a mentalidade política da época, quando colonos irlandeses

enham primeiramente se estabelecido nessas regiões a título de federados romanos para

defender o território contra assaltantes. Curiosamente esses federados adquiriram logo uma

independência e desenvolveram uma civilização original em que não faltavam tinturas de

romanismo. Em conseqüência dessa invasões, o domínio romano na Inglaterra encontrava-se já

eriamente ameaçado antes mesmo da penetração das vagas germânicas 5.

Foi característico dessa invasão romana seguir a determinação de expandir e estabelecer

fronteiras a partir do epicentro em Roma. Seguia aos cânones políticos já estabelecidos da pax

romana, de que, mediante contratos ou necessidade de guerra, mantinham fortificadas as suas

novas e antigas fronteiras, construindo e utilizando estradas para fins comerciais e

deslocamento de sua força armada no caso de ameaça de invasores ou sublevações em seus

erritórios dominados. Enfim, ligações por terra e mar eram voltadas para centralizar em Roma

a força imperialista, militar e burocrática que soerguiam economicamente o Império.

Na pax romana era praxe do corpo político-militar se conter mais em arrecadar os

tributos dos povos dominados e zelar pelos contratos do que em intervir excessivamente no

modus vivendi das diversas comunidades, inclusive, deixando muitas vezes que o governo

regional ficasse a cargo de alguma família politicamente influente sobre a sociedade dominada,

mas que aceitasse as regras do Império.

5 GIORDANI, Mário Curtis. História dos Reinos Bárbaros, Idade Média 11.Rio de Janeiro: Vozes, 1970, p. 96.



9

Com a nomeação de pretores e cônsules, estabelecidos em fortificações estratégicas e

legiões ao redor, a tarefa de arrecadação dos tributos era acompanhada tecnicamente a

. de Roma. Era comum, nas comunidades invadidas, uma vez subjugadas pelas espadas

anas, parcela de seus habitantes acreditarem ser preferível pagar impostos visando paz e

segurança em seus empreendimentos, do que fugirem da relativa estabilidade jurídica e social

. ém das fronteiras romanas, onde poderiam sofrer ataques ainda piores dos germanos ou

avos, por exemplo.

Mas, por volta de 350 d.e., justamente em um período em que a conversão de romanos

~ e outros povos ao cristianismo tomava a prática da escravidão incompatível com a base

nômica do sistema vigente, aumentaram as invasões nas fronteiras do Império romano

.dental. Razão, entre outras, que obrigou a evacuação de seus efetivos armados e a retirada

civis romanos das terras inglesas, deixando aos celta-bretões remanescentes um sentimento.....J
libertação muito próximo do que experimentam os povos descolonizados de hoje 6.

Desta feita, com a decadência desse Império e de seu exército, os povos bárbaros

--""""~Iram' a expandir as suas fronteiras nos territórios antes subjugados. Entre esses povos, os

dos ao norte do Danúbio e que nunca haviam sido completamente dominados pelos

anos, encontravam-se os Anglos-Saxões e Jutos, que expandiram e solidificaram seus

territórios através da emigração simplesmente ou via conquistas guerreiras iniciadas por

enas excursões no litoral inglês, vindos de Schleswig, vale inferior do Elba, e da península

ândia. Por volta de 407, já não havia mais as tropas romanas comandando a Ilha, e os novos

- , ores germânicos passaram definitivamente a marcar presença na Bretanha com os Celta-

ões romanizados.

É interessante notar que os primeiros Anglo-Saxões que se estabeleceram na Bretanha,

erior a invasão da Ilha, o foram também na qualidade de federados. Eram pois mercenários

~ não conquistadores que devem ter sido saudados inicialmente pela população celta-bretã

manizada como garantia contra as incursões violentas dos pictos e dos escotos 7.

Esses novos invasores, como vimos, não encontraram a ilha vazia nem a invasão de

nquista se deu de forma abrupta, pois muitos dos descendentes dos Anglos-Saxões e Jutos já

PERNOUD, Régine. Idade Média. Rio de Janeiro: Agir, 1979, p. 68.
- GIORDANI, Mário Curtis. História dos Reinos Bárbaros, Idade Média 11. Rio de Janeiro: Vozes, 1970, p.
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moravam por lá. Mas aos poucos novas levas foram se incorporando à ilha, principalmente a

artir do território abandonado pelos romanos. De uma maneira geral, após a saída dos

romanos, desencadeou-se entre os Celta-Bretões romanizados brigas internas e entre os novos

in asores germanos que chegavam em bandos, também. De fato, os Celta-Bretões

. tianizados e os Anglo-Saxões pagãos evitavam-se, pois ambos desejavam preservar-se

turalmente. Entrementes, nada impediu que houvesse guerras entre eles. Principalmente

rque a parte central da ilha foi cada vez mais cobiçada pelos bandos teutônicos emigrados,

e não hesitaram em levantar a espada para defender o seu novo território conquistado contra

os bandos mais fracos de sua própria raça ou exterminar os Celta-Bretões romanizados que ali

itavam.

Contudo, entre os Celta-Bretões remanescentes das regiões centrais sul ou litorâneas do

te, cansados dos vários ataques do emigrado saxão, anglos ou jutos, ou aqueles que não se

ptaram às novas condições dos invasores, deslocaram-se para as terras mais pobres situadas

o oeste e norte do território, encontrando ali os Celtas-Bretões sobreviventes das primeiras

asões romanas. Sobreviventes que formavam bandos de camponeses-guerreiros, mas que

oleraram seus compatriotas recém-chegados, suas normas costumeiras cristãs e romanizadas.

Por seu turno, estabeleceu-se o direito consuetudinário germânico nos territórios da ex-

lonização romana. Enfim, após uns duzentos anos de ocupação anglo-saxã e juta, a Ilha ficou

dividida em duas grandes zonas: uma predominantemente celta-bretã e outra exclusivamente

germânica 8, proporcionando futuras conseqüências na formação do direito inglês: the common

1/, como veremos.

Na evolução desses fatos, se formou na Inglaterra, entre os séculos VI e VII, a chamada

eptarquia saxã, composta pelos reinos da Mércia, Ânglia Oriental e Nortúmbia, no norte, e

ent, Essex, Sussex e Wessex, no sul. E no mesmo período, nas regiões limítrofes à ocupação

gennânica, a heptarquia celta, compreendida pelos reinos: Gwynedd, Powys, Ceredigion,

Dyfed, Brycheiniog, Glywysing e Caer-went.

Já no século VIII, predominavam só três desses reinos: a Nortúmbria, a Mércia e o

essex; e no século IX, somente o último perdurava, mas sem desmerecer a existência de

grupos diversos de celtas ou germanos dispersos ao longo de toda a ilha.

11 DAVIES, Norman. The Isles. England: Oxford Press, 1999, p. 193.
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Sobrepostos a essas lutas internas e de emigrações, relevante também foi a expansão do

cristianismo, iniciado ainda durante a dominação romana. Coube a São Patricio, bispo cristão-

britânico, no século V, criar mosteiros, evangelizar as tribos celtas da Escócia, Irlanda, País de

Gales, e, por força da cultura irlandesa, a organização de uma Igreja nativa celta, independente

da igreja de Roma. Por seu lado, no século VI, o Papa Gregório I, expandiu sua influência entre

os anglo-saxões mediante as conversões realizadas pelo seu representante santo Agostinho de

Canterbury e seus quarenta monges. Contaram com o apoio do reino de Kent, principalmente

da esposa do rei Etelberto, que era descendente de franco-cristãos. Agostinho não converteu a

Inglaterra, mas foi a partir de Kent que solidificou uma importante base para uma subseqüente

expansão do cristianismo na Ilha 9.

Importa notar aqui, ao lado da cristianização da Ilha, a diferenciação entre a estrutura

política-social dos reinos anglo-saxões insular e dos reinos bárbaros continental, fato que

repercutirá no porquê da predominância de um direito por base consuetudinária na ilha e de um

direito romanizado no outro lado do canal da Mancha. Enquanto os anglo-saxões esfacelaram a

Inglaterra em vários reinados independentes e rivais, os reinos bárbaros do Continente

conheceram rapidamente uma relativa unidade política-jurídica, podendo-se falar do reino dos

Francos ou dos Visigodos desde o século VI. Quanto aos Anglo-Saxões, só por volta do século

IX, foi que os diversos reinos passaram a se entender político e juridicamente, mas sem formar

um sistema único.

Foi característico nessa fragmentação do território inglês cada feudo ser regido por seu

direito interno, tutelado por seu protetor; normalmente ele era o senhor da guerra, paz e justiça,

mas antes de tudo um chefe descendente de um bando de assaltantes aprimorado, com o tempo,

em autoridade moral e jurídica.

Por isso as instituições inglesas diferiam conforme cada reino, aparentando ser isso um

dos obstáculos para explicar o nascimento da estrutura político-social saxã antiga. Contudo, ao

lado desse fracionamento político inicial, deve-se salientar a existência de uma tendência à

unificação mediante lutas entre reinos. Com o tempo, elas até levaram ao surgimento das

coligações temporárias: a bretwalda, liderada por um monarca. Embora no século VI, Etelberto

houvesse exercido um tipo de domínio pessoal de um soberano sobre outro, isso não resultou

9 TREVELYAN, G. M~A Shortened History of England. New York: Penguin Book, 1987, p.61.
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numa verdadeira unificação política 10. Daí a razão de não se falar de um direito feudal

uniforme. De fato havia o direito feudal, mas como resultando dos contratos que regiam o

direito interno dos feudos ou coligações.

1.3. Chegaram os Viquingues

De encontro com essa estrutura social e jurídica firmada pelos saxões durante uns três

séculos, foi a vez dos viquingues (futuro dinamarqueses) chegarem à ilha por volta do século

VIII. Principiaram ocupando os espaços vazios do litoral este, seguidos de ataques de conquista

dentro do território, até que no ano de 851 vieram com uma frota de 300 navios, assaltando

Canterbury e Londres. Foram atraídos pelas riquezas dos mosteiros e cidades. Pilharam a ilha

de lona (794), Dumbarton (870 - capital dos bretões de Strathc1yde), regiões setentrionais da

Escócia: Galloway e Cumberland, Dublin (980), entre outras. Invadiram e massacravam

também regiões da Normandia. E uma vez nas cercanias de Paris, em 886, fizeram história

quando, em vez de realizar o habitual assalto, aceitaram em troca um pagamento de setecentas

libras de prata efetivado pelo imperador Carlos, o Gordo.

Mas de uma forma geral, podemos dizer que essa expansão dinamarquesa passou por

três fases distintas, as quais deixaram regras que contribuiriam também na formação do direito

consuetudinário anglo-saxão. A primeira apresentou um aspecto nitidamente negativo:

devastações e pilhagens, quando atingem o litoral, penetram fundo o território através dos rios

e, se colhidos durante o inverno nessas incursões distantes, hibernam em campos fortificados

ou até mesmo em cidades desertadas por seus habitantes espavoridos.

Na segunda fase, e esta orientaria as futuras arrecadações de impostos normandos na

região, os viquingues procuram obter seus fins por meio de intimidações. Entram em acordo

com as populações e recebem o danegeld (imposto dinamarquês), mas cobrando preços cada

vez mais altos. O danegeld foi bem conhecido na Inglaterra, mas vamos encontrá-lo

primeiramente na França, de onde foi levado. As incursões pela França, ao contrário do que

sucedeu com a sua primeira fixação na Inglaterra, teriam sido operações relativamente rápidas,

com o fim de extorquir o danegeld às populações locais.

10 GIORDANI, Mário Curtis. História dos Reinos Bárbaros, Idade Média 11I.Rio de Janeiro: Vozes, 1971, p.
57.
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Já na terceira fase, apresenta um aspecto construtivo. Os viquingues estabeleceram e

criaram Estados: Rüstringen (826), no Baixo Weser, Walcheren e Dorestad (841), York (876);

na Inglaterra Oriental (877): Lincoln, Sramford, Leicester, Nottingham e Derby; Estanglia

(977), Ruão (911), Nantes (919), ducado da Normandia (911). Todos nasceram de uma

concessão legal do soberano indígena ou de uma regularização posterior 11.

Contra essas invasões, entretanto, houve resistência dos invadidos. E foi no ano de 878,

quando o rei saxão Alfredo, sentindo essa ameaça viquingue avançando sobre todos os

domínios saxões orientais, optou estrategicamente por se refugiar nos alagados de Somerset,

oeste de Mércia, onde construiu um pequeno forte. De lá, passou a reunir os demais chefes

saxões de Somerset, Wiltshire e Hampshire, criando uma força armada conjunta com as

condições de enfrentar os dinamarqueses.

Contudo, deve-se notar que essa nova ordem política estabelecida com a chegada dos

viquingues fortaleceu também algumas das instituições da ordem feudal, quando os laços com

a terra e família são bem mais intensos, solidários, prática já difundida pelo direito

consuetudinário dos teutônicos. Enquanto, no tempo da ordem imperial romana, a produção

agrícola era baseada no trabalho escravo, o poder do chefe baseado na autoridade, e os laços

com a terra dependentes da fiscalização de oficiais, na dos germanos era pela ordem biológica,

moral, e o homem escravo passou a ser o servo, que recebia um tratamento diferente da ordem

romana. Naquela, o senhor tinha o direito de vida e morte sobre o seu nativo. Nessa o homem

não era considerado uma coisa e dispunha de alguns direitos. Mesmo na velhice ele poderia

continuar morando em seu feudo.

Desta feita, a saída para Alfredo, rei saxão, contra os ataques dinamarqueses foi a

elevação à categoria de chefes militares, de todos os homens livres, proprietários de terras,

prá~ossível de ser realizada dentro do sistema de hierarquias feudais, voltados para a

questão da suserania e vassalagem; quando um homem deve obrigações ao seu superior e o

superior deve protegê-lo contra perigos, entre outras coisas implicadas aos costumes da Alta

Idade Média. Com isso aumentou o número de efetivos no exército, que tinha como fator de

união a honra e a consangüinidade, aliadas à ambição dos homens que lutam por sua liberdade.

A iniciativa de Alfredo foi válida, pois obteve inclusive um período de paz na ilha após

muitas lutas, concretizada em 886 pelo tratado chamado "paz de Alfredo e Guthrun". Por ele,

11 GIORDANI, Mário Curtis. História do Mundo Feudal. Rio de Janeiro: Vozes, 1974, p. 37.
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Alfredo recebeu os territórios situados a oeste do rio Lea e Londres, e, por via indireta, o

reconhecimento dos demais reis saxões de sua autoridade como o rei dos ingleses. O tratado

fixou, ademais, uma fronteira que era simultaneamente legal e racial. A leste dela estava o

Danelaw, que ficou densamente povoado pelos viquingues, que se governavam com suas

próprias instituições e leis escandinavas e exerciam influência na língua dos indígenas 12.

Mas a Dinamarca estava decidida a dominar os saxões. A partir de 1013, novas guerras

foram travadas, embora os saxões tenham resistido bravamente. Enfim, surgiu o rei

dinamarquês Canuto, o Grande, que se revelou não só guerreiro audaz mas também hábil

estadista, e a partir de 1017 toda a Bretanha estava sob seu poder. Nesta seqüência, em 1019, a

Dinamarca e nos anos seguintes, a Noruega, Escócia e a Irlanda, todos passaram ao seu reino.

Posteriormente a sua conversão ao cristianismo repercutiu em todo o seu Império, quando

sonhava em unir as diversas etnias, feudos e territórios sob única autoridade religiosa.

Uma vez convertido ao cristianismo, Canuto dedicou-se com entusiasmo à restauração

do ideal cristão na Inglaterra e à propagação do Evangelho na Dinamarca e na península

escandinava. Restaurou mosteiros arruinados, fundou outros e edificou igrejas nos lugares que

haviam sido cenários de batalhas. Entre outros feitos, lançando um prelúdio das leis que

deveriam governar o império, promulgou uma legislação eclesiástica, elaborada de concerto

com as autoridades religiosas, que foi um primeiro ensaio, mais completo que em outro lugar,

dessa reforma geral dos costumes cristãos, da qual se começou a falar em toda a cristandade do

Ocidente no segundo terço do século XI 13.

Outro acontecimento importante foi a sua peregrinação a Roma em 1027, comprovando

assun o crescente poder papal no estabelecimento da ordem feudal, ocasião que Canuto

aproveitou para fazer juramento de viver a serviço de Deus e a governar o reino com eqüidade

e a observar a justiça em tudo. Reconhecido por sua impetuosidade e inexperiência política na

juventude, violara às vezes a justiça, mas que, na maturidade, ao se converter ao cristianismo,

procurou reparar esses erros, "com o auxílio de Deus", oferecendo justas compensações aos

ofendidos. Faleceu, em 1035, e nos dizeres de muitos, por sua grande obra realizada e

adaptação ao reino que estabelecera, "veio como dinamarquês e morreu como inglês" 14.

12 Ibidem, p. 185.
13 Ibidem, p. 193.
14 Ibidem, p. 194.
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Com o tempo, a conjuntura sócio-política favoreceu os movimentos nativistas

britânicos. Novamente um rei saxão da Casa de Wessex marcou a última fase desse período.

Foi Eduardo, chamado o Confessor, que reinou de 1042 a 1066. Era filho do rei anglo-saxão

Etelredo II e da normanda Ema.

Etelredo lI, que reinou de 978 a 1016, havia sido ele que ocasionalmente favoreceu a

ascensão do rei dinamarquês Canuto. E isso aconteceu pelo fato de ter inicialmente massacrado

os dinamarqueses já residentes na Inglaterra, julgando que atenuaria os fortes ataques

normandos (de origem viquingue) intensificados em 997, matando esses compatriotas nórdicos.

Porém, em 1002, o estopim se deu com a matança geral das tropas mercenárias

dinamarquesas e norueguesas que prestavam serviço à Coroa. Segundo uma versão, esses

mercenários estavam conspirando contra Etelredo 11. Segundo outras, esses estrangeiros

estavam se tomado insuportáveis e arrogantes, mas o fato foi que houve posteriormente uma

represália dinamarquesa contra a Ilha. Todos os anos era infligido ataques por maiores

resgates, que levaram as relações entre viquingues e saxões a se deteriorarem. Nisso, em 1014,

surge a liderança do dinamarquês Canuto, obrigando Etelredo lI, Ema e seus filhos Eduardo e

Alfredo a fugiram para a Normandia.

Faleceu também, em 1014, o rei escandinavo Svend e proclamou-se Canuto o rei

dinamarquês. Etelredo lI, acreditando na força desses acontecimentos, vislumbrou a

possibilidade de voltar ao trono inglês. Por esse intento, guerras são travadas, mas no final

Canuto levou a melhor, prevalecendo seu exército mais poderoso. Nestas circunstâncias

morreu Etereldo 11,possibilitando a abertura de um processo de paz entre os litigantes, obtido

pelos esforços de uma assembléia de notáveis saxões, coroando Canuto rei da Inglaterra.

Contudo, inconformado com esse coroamento, outra assembléia em Londres,

desconsiderou esse acordo, elegendo Edmundo, filho do primeiro casamento de Etelredo 11,o

rei sucessor. Canuto reagiu a essa eleição com seu exército em Ashington, em outubro de 1016,

mas que, no final, resultou no tratado de Deerhust. Por ele, Edmundo conservaria o reino de

Wessex e Canuto o de Mércia e Nortúmbria, elegendo o Tâmisa o divisor entre as duas coroas,

estabelecendo ainda que dos dois o primeiro a falecer seria sucedido pelo sobrevivente.
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Em 1017, todavia, faleceu Edmundo, levando então Canuto a ser o rei dos Britânicos,

momento em que sabiamente casou com a saxã Ema, viúva de Etelredo 11, trazendo-lhe

facilidades na convivência com os súditos ingleses.

Depois dele, herdaram seus filhos Haroldo (1035-40) e Hartacanuto (1040-42). Com a

morte desse último, porém, a dinastia de Canuto e o domínio dinamarquês chegou ao fim,

encerrando mais um capítulo de um longo processo de invasão estrangeira e amalgamento

racial que culminou na conquista normanda e, finalmente, produzirá o povo inglês 15.

Na sucessão de Hartacanuto, como VImos, os magnatas ingleses elegeram o filho

sobrevivente de Etelredo 11e de Ema, Eduardo, apelidado mais tarde "O Confessor" por causa

de sua piedade cristã. Entre esses magnatas sobressaía-se Godvino, o mais poderoso senhor da

Inglaterra Meridional com cuja filha Eduardo se casou (1045). Acreditavam eles e os demais

senhores que, colocando uma pessoa alheia aos assuntos ingleses, poderiam aumentar

comodamente a própria influência. Godvino havia sido conselheiro dos reis Canuto, Haroldo e

Hartacanuto, e, por ser sogro do novo monarca, julgava-se com o caminho aberto para

satisfazer suas ambições de poder, fato que lhe foi negado quando Eduardo se indispõe com

ele, atraindo o apoio dos magnatas Leofrico da Mércia e Sivardo da Nortúmbria, rivais de seu

sogro 16, que acabou exilado e aguardando por vingança.

Eduardo contava quarenta anos de idade quando foi coroado, dos quais a maioria

passados na Normandia, onde recebeu uma educação esmerada, mas fortemente monástica. Era

bem-intencionado, mas medíocre de talento. Reinou de 1042 a 1066. Entre suas realizações,

trouxe consigo um considerável número de estrangeiros: normandos, bretões e flamengos, fato

esse que afastou o apoio dos naturais do reino. Assim, monges e prelados do Continente foram

introduzidos na Igreja da Inglaterra. Inegavelmente todos esses senhores prepararam, mesmo

inconscientemente, um ambiente propício para a conquista normanda. Mais acentuadamente,

quando Eduardo passou a apoiar seus amigos provenientes do Continente, agravado com a

promessa a Guilherme ( o Conquistador), que o havia acolhido na Normandia, a sucessão do

trono e concedendo em 1052, a volta de Godvino, devolvendo-o suas antigas possessões. Por

isso perdeu o apoiou de Leofrico e Sivardo, que lhe davam sustentação política e econômica,

provocando, em conseqüência, o enfraquecimento dos lanços de Eduardo com os naturais da

terra.

15 Ibidem, p. 194.
16 Ibidem, p. 195.
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Em 1053 Godvino faleceu, propiciando as ambições de seu filho Haroldo ao trono.

Contudo esse, ao cruzar o canal da Mancha em certa ocasião, foi lançando por uma tormenta

em Ponthieu, cujo conde o aprisionou e o entregou a Guilherme (o Conquistador). Entretanto,

só foi liberto sob a condição de render vassalagem e de jurar defender as pretensões do

Conquistador na sucessão do trono quando Eduardo falecesse. Promessa essa que foi usada por

Guilherme para justificar seu direito à sucessão da Coroa inglesa.

Eduardo, o Confessor, morreu em 1066, abrindo em seguida vaga aos pretendentes do

trono inglês. A propósito, como argumentamos antes, as instituições que forjaram o sistema de

gabinete, procederam em decorrência também da formação primeira de um poder de

assembléia concorrente com o poder monárquico. Este poder parlamentar funcionou na

Inglaterra, como em outras ocasiões, pela designação de Haroldo como o sucessor da Coroa,

embora sem ser descendente de Eduardo. Por isso convém registrar aqui, nesta ocasião, a

prática do coroamento eletivo saxão, realizada pela instituição política do Witan, uma

assembléia que congregava os grandes do reino - bispos, condes e cavaleiros importantes -,

designação essa que fez Haroldo o novo rei saxão, que motivou o pretexto político de

Guilherme invadir a Inglaterra, após um plano meticulosamente urdido 17, já que Haroldo, com

vimos anteriormente, havia cedido a Guilherme seu direito ao trono.

1.4. Invasão Normanda e os .Iuízes Itinerantes

Finalmente, chegamos a outro momento significativo e a uma das chaves no

entendimento da formação do regime representativo inglês. Com a invasão dos normandos,

podemos dizer que foram lançadas transformações permanentes quanto à organização política e

jurídica sobre todo o território saxão, medidas essas que vieram sob a liderança do rei católico

Guilherme I, prenunciando o estabelecimento da ordem feudal normanda na ilha, ocasionando

uma nova divisão territorial e política em muitos domínios, mas que ficariam sob o controle do

monarca. Tratava-se de uma prática existente em seu largo reino no Continente europeu,

situado ao norte da atual França, mas iniciada de forma diferenciada na ordem feudal saxã,

pelos diversos motivos que apontamos anteriormente e por outros que se seguirão.

Era ele e seus comandados descendentes dos viquingues, do mesmo povo que invadiu e

dominou a Normandia, Escócia, Inglaterra e Irlanda pelo século IX. Assim, por essa invasão

17 Ibidem, p. 195.
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dos normandos em 1066, esses ex-viqumgues, encontraram-se na ilha com seus ex-

compatriotas. Só que, diferente de seus ancestrais dinamarqueses, após residirem muito tempo

na Inglaterra, respeitadas as idiossincrasias locais e amalgamentos raciais, passaram a ser

denominados saxões, a fazer uso da língua inglesa e de seus costumes; enquanto os que ficaram

no Continente, passaram a ser denominados normandos, a fazer uso do idioma francês, e adotar

as regras do direito romano legadas desde Carlos Magno.

Mais do que uma invasão, deu-se o encontro de duas ordens jurídicas na ilha: a

normanda romanizada com a saxão-germânica consuetudinária. Disso, resultaria o chamado

direito anglo-americano contemporâneo. Foi a mescla da ordem jurídica normanda romanizada

com as regras predominantes costumeiras que os diversos senhores e reis praticavam em seus

domínios, mas principalmente surgiria um direito jurisprudencial resultante de julgamentos

feitos pelos tribunais reais, inicialmente normandos, em interação com as regras internas e

costumeiras de cada feudo. Nisso se firmaram as normas comuns que deveriam ser aplicadas

aos diversos feudos, mas sem descaracterizar os costumes tradicionais, embora alterando

alguns.

Sabe-se que a iniciativa de invadir a Inglaterra, como escrevemos a pouco, foi cercada

de alguns cuidados bastantes significativos por parte do duque Guilherme "o Bastardo", depois

chamado Guilherme "o Conquistador". Primeiro moveu uma campanha em toda a Europa,

alegando que de fato a Coroa lhe pertenceria após a morte de Eduardo, o Confessor, em 1066;

que era seu parente e havia lhe prometido o trono da Inglaterra quando buscou refúgio na

ormandia em 1014, durante a ocupação dinamarquesa. Por outro lado opôs-se à decisão dos

sábios ingleses que decidiram entregar o trono ao saxão Haroldo, após a morte de Hartacanuto

em 1042, último representante dinamarquês da dinastia de Canuto. Haroldo, quando de sua

prisão em Ponthieu obteve sua liberdade após jurar vassalagem a Guilherme, que a utilizou

politicamente para reforçar essa invasão.

Como parte ainda desse plano arrojado, posteriormente persuadiu o papa Alexandre lI,

com a promessa de que reformaria a Igreja da Inglaterra, o qual lhe abençoou a empresa. Em

seguida organizou cerca de 750 navios necessários para o transporte de 12.000 a 15.000

homens, recrutados sob a promessa de terras no país a ser invadido e de recompensas

financeiras.
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Uma vez seguro desses arranjos políticos e militares, desembarcou na ilha, onde foi

confrontado por Haroldo na batalha de Hastings. Desse encontro, favorecido pela fatalidade do

desgaste das tropas saxãs, que tiveram que enfrentar anteriormente um ataque do exército

norueguês, Haroldo faleceu e Guilherme, agora o Conquistador, passou a reinar na Inglaterra,

obtendo a coroação em Westminster, em 25 de dezembro de 1066, a contragosto de alguns

poderosos naturais da ilha.

Com acerto o prof. Paulo Bonavides sintetiza essas idéias expansionistas de Guilherme,

o Conquistador. Idéias, entre as quais, de reinar com poderes absolutos na Ilha, mas que foi

dificultada pela falta de tropas. Absolutismo esse marcado pelo autoritarismo, vocação dos

regimes monarquistas. Senão, vejamos:

"A Inglaterra é uma ilha e Guilherme punha os seus invasores à testa
de uma nova ordem social e política. Vinha com o espírito da monarquia
medieva, dos monarcas feudais que não puderam fazer o absolutismo, mas
com ele ainda sonhavam; vinha com um programa de poderes que patenteia
sempre no recesso da História a vocação autoritária dos monarcas. Mas
Guilherme não dispunha de contingentes bastantes com que manter o povo
preso à rede do poder pessoal, à autoridade absoluta. A Inglaterra como ilha
dispensava a proteção militar de grandes exércitos, escusava as legiões em
armas. A natureza mesma, o oceano a defendia, isolado de invasões aquele
pedaço de terra política. O rei tinha o poder de tributar e se institucionalizou
com a formação da curia regis, do parlamento de nobres que assistia o rei.
Este parlamento medievo reunia, em suma, de um lado a mais alta nobreza e
o clero, de outro a pequena nobreza dos burgos e a aristocracia rural
empobrecida, que se transmutariam, com o correr dos tempos, com a
História, na burguesia comercial e industrial dos tempos modernos" 18.

Desta feita, devemos traçar algumas diferenças de como se estabeleceu o processo de

implantação do feudalismo normando na ilha, processo que distinguirá o feudalismo inglês dos

demais, dando o surgimento de um outro sistema de direito, além do romano.

Na França, o rei era pobre de domínios, cercado de vassalos poderosíssimos, tendo que

conquistar penosamente o seu reino, e, uma vez vencido seus adversários, deveria impor-lhes

uma disciplina severa; o rei Guilherme, uma vez instalado na Inglaterra, repartiu pessoalmente

as terras conquistadas, zelando pelos seus interesses e impedindo desde o começo a formação

de grandes domínios rivais ao seu. Porque a realeza inglesa nasceu de uma conquista, tomou-se

imediatamente vigorosa. A força indiscutível do poder central fará a sua relativa tolerância. Na

ormandia e Equitânia (feudo que deu origem ao território francês), a burocracia real teve de

18 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 133.
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impor-se pela força, ou também, mediante casamentos; não foi sempre, nem por toda a parte,

bem-sucedida, e só a Revolução de 1789 acabaria por estabelecer a unidade das leis. Na

Inglaterra, a segurança da Coroa permitiu que ela organizasse as liberdades locais, legadas

pelos saxões, e obrigasse os barões a respeitá-Ias 19.

Foi do feitio de Guilherme I, após reservar para a Coroa grande quantidade de terra,

estabelecer numerosos domínios de um a cinco cavaleiros em propriedades arrancadas de seus

opositores; os novos proprietários deviam formar uma espécie de plebe feudal, que os ex-

grandes senhores não poderiam unir contra o rei. Os domínios mais vastos não eram

constituídos de terras vizinhas, mas de solares disseminados em todo o país. Assim, o regime

feudal normando foi transplantado em bloco para a Inglaterra, mas sob a forma mais regular,

porque todas as terras foram redistribuídas como feudos e todos os homens de guerra ficaram

dependentes do rei, ao passo que, na França, os vassalos do rei possuíam províncias inteiras

dentro das quais se comportavam como príncipes independentes, enquanto um senhor inglês

podia receber diversas posses menores, mas que ficavam dispersas em partes diferentes do

remo.

Em 1086, outro passo significativo foi realizado pelo Conquistador. Resolveu recensear

todas as propriedades, visando à cobrança mais eficiente do danegeld, imposto sobre os feudos

devidos à Coroa, prática existente na Normandia desde a chegada dos viquingues. Com esse

propósito, cadastrou minuciosamente todos os bens encontrados nos feudos, embora trouxesse

revolta e espanto aos saxões, que batizaram esse dia como Domesday - o dia do Juízo Final.

Após levantar por intermédio de seus súditos a totalidade desses domínios e feudos, enviou

juízes treinados no direito normando para realizar a administração da justiça que antes era feita

somente com base no direito consuetudinário de cada propriedade saxônica sujeita à

interferência da autoridade local. Com a novidade, a aplicação da justiça passou a ser realizada

também pelos tribunais reais.

Por sua vez, foram estabelecidos os sheriffs, que poderiam ser gente do próprio feudo,

mas que seriam os encarregados reais pela fiscalização e arrecadação dos tributos em cada

domínio. Assim essa nova monarquia inglesa passou a centralizar basicamente a função da

organização do exército, finanças e administração da justiça do Reino, mas respeitando o

direito interno de cada feudo que estivesse em consonância com os novos ditames reais.

19 GIORDANI, Mário Curtis. História do Mundo Feudal. Rio de Janeiro: Vozes, 1974, p.201.
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Entretanto, diferente do Continente, na Inglaterra as jurisdições tradicionais não

desapareceram completamente e nem a autoridade política local com a chegada da ordem

feudal normanda, fato marcado quando no reinado de Henrique I (1100-1135), que demonstrou

especial interesse pela organização judiciária ao instituir juízes itinerantes. Em nome do rei,

esses juízes, especialmente escolhidos, percorriam o Reino para julgar. Com isso as inovações

jurídicas e políticas foram acontecendo. Por essas cortes itinerantes, as cortes senhoris sofreram

alguns reveses enquanto o poder dos grandes senhores recebia restrições.

Deve-se notar também que nesse período os burgos já começam a despontar e neles a

classe burguesa. Basicamente o poder político vai dividir-se entre as classes sociais dos servos

(que são a maioria), homens livres, sacerdotes e nobres. Com o tempo, por volta do século

XVIII, os servos irão se transformar em arrendatários e, depois, na Revolução Industrial,

grande parte em assalariados. O rei inglês, por seu turno, irá se colocar favoravelmente à nova

ordem econômica liderada pela classe burguesa. Pelo fortalecimento dessas novas forças, o

sistema feudal entrará em colapso, oportunidade em que a classe dos camponeses começará a

enxergar-se com maior força política, obrigando o parlamento a melhorar a sua relação com

ela. Mas só após muitas lutas, os camponeses e operários passarão a ter seus representantes no

parlamento, pois originalmente os parlamentares eram escolhidos preferencialmente entre os

nobres ou burgueses que tivessem comprovação de renda.

Porém, ainda no reinado de Henrique I são lançadas efetivamente as pnmeiras

manifestações da limitação dos poderes do rei. Em uma carta que começou dando garantias à

Igreja, outros pontos foram abordados. Em síntese: não praticar a simonia; não confiscar os

bens dos barões mortos intestados; não casar à força as herdeiras e as viúvas e não cobrar

multas excessivas 20.

1.5. Dinastia Plantagenetas, a Cúria Maior e The Common Law

Foi característico do feudalismo ter o poder centrado na mão de poucas famílias, se

comparado com as numerosas famílias dos servos da gleba que vivia numa semi-escravidão. Só

no futuro as transformações sociais inverteriam essa situação. E viria na forma da melhoria da

20 Ibidem, p. 207.
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ua representatividade junto dos poderes formais, seja na ordem feudal, monárquica e estatal.

Até lá somente reis e rainhas, barões e duques, eclesiásticos e burgueses dividiriam o poder

político.

Todavia, essas poucas famílias que poderiam entrar no jogo das sucessões monárquicas,

deveriam contar também com os fatores circunstanciais da economia, política, guerras e as

nveniências dos demais senhores feudais. Por isso, na contingência dos fatores apontados,

em sempre as regras explicitas de quem deveria suceder quem, eram cogitadas de forma

mansa, pacífica e evidente. Como vimos, embora alguém se achasse no direito de suceder a um

rei, havia espaço para manobras políticas na sucessão monárquica, ora exposto no caso de

Guilherme, o Conquistador. Esse nonnando, ao utilizar as regras da suserania e vassalagem,

como também as forças das armas e sua aliança com o papa, abriu espaço político entre

iversos interessados para legitimar-se na sucessão do trono inglês.

As regras do feudalismo eram mais baseadas na hierarquia, na autoridade e na honra,

embora muitos desprezassem estas qualidades, numa época em que as guerras e intrigas por

território e poder não cessavam de existir. Em uma época em que o poder era mais dirigido à

ordem interna de cada feudo, era mais fácil monitorar quem estivesse fugindo à palavra

firmada. Por isso o cumprimento da palavra observava-se mais dentro dos feudos, que envolvia

também as relações morais com os princípios da religião cristã medieval.

Como vimos, a Inglaterra foi conquistada pelos nonnandos pelo fato de esses, no

momento em que invadiram a ilha, encontrarem-se em melhores condições militares e

econômicas do que os insulares saxões. De alguma maneira, essa invasão foi facilitada pelo

fato de não existir uma idéia de unidade nacional, como ocorre nos dias de hoje entre os

britânicos; pela época em que o território que forma a França hodierna também ser

fragmentado em diversos feudos, e entre esses, os maiores: Aquitânia, localizado mais ao

sudoeste, e Nonnandia, ao norte. Por isso, no momento da invasão nonnanda, esse fato foi

mais compreendido como um povo que invadia um feudo saxão, e não a Inglaterra, embora os

demais senhores feudais saxões ficassem alarmados com essa crescente força vinda do

Continente.

Só após a Guerra dos Cem Anos é que essa idéia de unidade territorial na ilha

prevalecerá. Até lá, não havia uma união forte entre todos os reinos dos ilhéus, e era pacífica a

idéia de aceitar o poder do monarca que preenchesse determinados pré-requisitos para uma
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sucessão real. Contudo, podemos dizer que estava em marcha a constituição física dos

territórios, povos e governos em uma futura ordem estatal, principalmente com o

fortalecimento do parlamento.

Por outro lado, vimos que no território inglês havia diversos senhores poderosos e

capazes de eleger um rei, sem precisar valer-se de algum membro de família fora da ilha.

Quanto ao poder político, embora se estendesse aos limites do feudo, era facultado aos

senhores fazer acordos de vassalagem com quem pudesse protegê-los. E uma vez contratado

vassalagem, esse título poderia ser herdado pelo próximo sucessor do feudo suserano, cujo

vassalo ficaria na obrigação de continuá-lo. No caso de desobediência, o suserano teria o

direito moral e militar de atacar o rebelde, comportamento seguido de um modo geral por

outros senhores feudais.

Nesse contexto, deparamo-nos com o reinado de Henrique II (1154-89), herdeiro de

Estevão de Blois (1135-54), sucessor de Henrique I (1100-35). Com ele, a Inglaterra teve um

de seus maiores reis, considerado um dos fundadores do sistema monárquico no Ocidente e um

dos instituidores do direito e do processo inglês propriamente dito. Embora haja críticas por ter

vendido seus serviços judiciários, cobrando altas somas às partes, realizou coisas muito mais

importantes. Devemos acentuar, de antemão, que transformou sua curia regis em um tribunal

permanente, o qual ele, jurista de corpo e alma, costumava presidir pessoalmente. Com

Henrique II o processo de legitimação e aplicação da Common Law nos feudos intensificou-se.

Nessa intensificação, a mais importante de suas inovações processuais parece ter sido a

assisa novae disseissinae. Por ela, possibilitou-se a todo aquele que fosse destituído de sua

posse a obtenção de um writ, pelo qual o sheriff era incumbido de formar uma assisa composta

de doze vizinhos, os quais, no momento em que os juízes reais chegassem à localidade, teriam

de responder à pergunta que lhe fosse formulada pelo juiz: se houve destituição de posse? A

essa assisa novae disseissinae seguiram-se outras assisas, cuja idéia básica era sempre a

mesma: convocação diante do juiz por meio de um writ real e a sentença com base na

confirmação dos vizinhos. Além disso, o rei permitiria a todo aquele que tivesse alguma

reivindicação em relação a um bem imóvel que, por meio de um writ real, retirasse o caso da

alçada dos tribunais locais, para levá-lo à curia regis. Estas inovações traziam vantagens

significativas para as partes: a curia regis gozava de uma confiança muito maior e

tecnicamente mais bem feita do que o desengonçado processo germânico, e, em lugar dos
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tradicionais meios de prova, com juramento etc., aparecia o depoimento dos vizinhos. Estamos

aqui diante dos primeiros ensaios do jury inglês 21.

o mais interessante é que, embora Henrique II tenha morado grande parte de seu tempo

na Normandia, pois era filho de Godofredo Plantageneta, conde de Anjou e do Maine, e sua

mãe Matilde, duquesa da Normandia, dos quais recebeu esses feudos como herança, nada

impediu que através da instituição dos juízes itinerantes e dos recursos interpostos contra as

sentenças dos tribunais senhoris, gerasse em pouco tempo a Common Law, lei comum, que foi

sendo aplicada em toda a parte. As cortes feudais e populares haviam julgado em virtude dos

usos locais, mas um juiz que se transportava de condado em condado tinha a tendência de fazer

adotar por todos o uso melhor. Os usos locais não foram destruídos, mas como que fundidos,

dando origem a lei Comum. A Corte Central registrava os precedentes e assim se formou

prontamente, na Inglaterra, um tipo de legislação nacional, que abrangeu a maior parte dos

casos 22.

Notabilizou-se Henrique II por seu gênio administrativo e financeiro, ao colocar dentre

as fontes de renda do reino a própria administração da justiça real, pois o pedido de um writ

envolvia custos; dependendo do caso, custos elevados. Entre as medidas orçamentárias, houve

um melhor controle na arrecadação pelos sheriffs, contribuída pela melhoria administrativa no

sistema financeiro, embora houvesse alguns abusos dessas autoridades arrecadadoras; o que

levou alguns burgueses a pagar diretamente ao rei, quando conseguiam uma reduzida

diminuição nas despesas, por evitar esses sheriffs.

Contudo, foi a partir dos normandos que começaram a desenvolver-se tipos de reuniões

entre nobres e os assessores do rei que redundariam no futuro parlamento inglês. Assim, nesse

período, já observava-se o estabelecimento na administração do reino de uma cúria menor,

composta pelos assessores direto do rei, e de uma cúria maior, ocupada pelos vassalos diretos

da Coroa, vinculados a ela por obrigação do contrato feudal 23. Pode dizer-se, que é desse

encontro dos nobres que o termo parlamentarismo foi gradativamente tomando forma,

conteúdo e autonomia política em detrimento de um poder absolutista da coroa.

21 Ehrlich, Eugen. Fundamentos da Sociologia do Direito. Distrito Federal: UnB, 1986, p. 210.
22 GIORDANI, Mário Curtis. Op. cit., p. 211.
23 LAUVAUX, Philippe. O Parlamentarismo. Rio de Janeiro: Zahar, 1987, p. 13.
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Com a morte de Henrique 11,assumiu no mesmo ano seu filho Ricardo I, Coração de

Leão (1189-1199). Entre os seus feitos, ausentou-se da Inglaterra na Terceira Cruzada,

tornando-se bem popular; ainda mais quando fez de tudo para levantar fundos para essa

Cruzada: venda de terras, castelos, cargos, cartas de alforria para servos e cidades. "Venderia

até Londres, se alguém quisesse comprá-Ia", teria dito aos seus cortesãos 24. Mas aceitou, em

1175, dez mil libras do rei Guilherme da Escócia, livrando-se da vassalagem. Como ingressou

na Terceira Cruzada, e pouco ficou na Ilha, essa sua ausência serviu exemplarmente para

provar o profissionalismo estabelecido nas instituições monárquicas inglesas.

1.6. O Plantageneta João Sem-Terra, a Magna Carta e o Parlamento-Modelo

Em 1199 Ricardo I é sucedido pelo mais detestável rei inglês, seu irmão João Sem-

Terra (1199-1216). Alcunha Sem-Terra por não ter recebido de seu genitor qualquer território

no Continente ou em parte alguma. Provavelmente por ter conspirado contra seu pai Henrique

11,fato comprovado por Filipe Augusto em 1189.

Entre as suas irrealizações, perdeu nos primeiros anos de reinado feudos no Continente:

ormandia, Poitou, e outras regiões que foram ocupadas pelo rei Filipe Augusto; desentendeu-

se com o papa Inocêncio 111,por esse nomear o cardeal inglês Estevão Langton para ocupar a

vaga da sede arquiepiscopal da Cantuária deixada pela morte de Humberto Walter em 1205,

enquanto João queria que fosse nomeado o seu protegido o arcebispo João Grey.

Como o papa não era de ceder às ameaças de João Sem-Terra, lançou um interdito

sobre o reino, além de excomungá-lo, fato que deixou muitos senhores feudais temerosos de

seguir um rei com tais prerrogativas. Pelo interdito: "todos os serviços religiosos do clero, na

Inglaterra, foram suspensos, exceto o batismo e a extrema unção; as igrejas foram fechadas

pelo clero, os sinos das igrejas silenciaram, e os mortos foram sepultados em terra não

consagrada" 25.

Posteriormente Inocêncio 111 aliou-se ao rei capetíngio Filipe Augusto. João,

percebendo que seria derrotado, voltou atrás e aceitou a nomeação de Langton para o

arcebispado da Cantuária. Depois, julgando-se novamente com poder, resolveu combater Filipe

Augusto no Continente. Fez aliança com o conde de Flandres e Oto de Brunswick, mas foi

24 GIORDANI, Mário Curtis. História do Mundo Feudal. Rio de Janeiro: Vozes, 1974, p.216.
25 Ibidem, p. 218.
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surpreendido com um fato inédito na Idade Média, seus barões não quiseram acompanhá-Io,

alegando que não queriam combater com um rei excomungado. Todos esses preparativos,

entretanto, deixaram o tesouro real exaurido, complicando ainda mais a vida do rei inglês, que

já encontrava-se em Bouvines.

Nesse ponto, acrescemos outro fato ocorrido em 1213, bastante desagradável aos

nobres: a entrega de seu reino inglês e o da Irlanda para à Santa Sé, visando proteger-se melhor

de seus adversários internos e externos.

Como vimos, a situação política e econômica de João não estava boa no final de seu

reinado. Pelos fatos apontados anteriormente, cremos ser possível situar agora historicamente,

o periodo que é considerado tradicionalmente o ponto de partida das liberdades e do sistema

parlamentar inglês: a outorga da Magna Carta.

Deu-se isso com a volta de João à Inglaterra, vindo de Bouvines, encontrando a nobreza

revoltada. Langton, o aliado do papa, foi o cérebro da conspiração, tendo orientado os barões a

exigirem que João respeitasse os direitos e costumes dos súditos como constava em uma velha

carta de Henrique I. Deste encontro, o rei tentou esboçar resistência, mas sem sucesso. E após

os nobres conseguirem o apoio dos londrinos, o rei, temendo novas sublevações e talvez a

própria morte, achou por bem encerrar o episódio com a assinatura da Carta Magna, mesmo

contra a sua vontade.

Por esse famoso documento da história medieval inglesa, assinado em 15 de junho de

1215, entre outras minúcias, os vassalos comprometeram-se simultaneamente a manter a

justiça do rei justo e a reprimir a injustiça do rei que não observasse as suas próprias leis. Os

eclesiásticos e os burgueses ficaram protegidos apenas por cláusulas muito vagas, mas

assegurava-se uma proteção indireta a toda a população: o rei não poderia aumentar os tributos

feudais nem receber impostos extraordinários sem o consentimento dos que por ele fossem

atingidos. Nenhum homem livre seria detido ou aprisionado ou despojado de seus bens ou

declarado fora da lei, ou exilado, ou lesado de qualquer modo, nem poderiam ir contra ele, nem

enviar alguém contra ele, sem um julgamento legal de seus pares, conforme a lei do país 26.

João, inconformado com a assinatura forçada do contrato medieval, resolveu apelar

para o papa, seu suserano, Inocêncio Ill, que encarou a Magna Carta como um documento

26 Ibidem, p. 219.
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nulo, um ato de insubordinação de súditos arrancado pela violência. Inconformado, o rei Sem-

Terra resolveu atacar os barões, que tiveram apoio de Luiz de França, filho de Filipe Augusto.

Entretanto, quando os barões se reuniram em Kent planejando atacar João, este veio a falecer

ainda em Newark, em 19 de outubro de 1216.

Para a sucessão de João Sem-Terra, o escolhido foi seu filho de nove anos, Henrique III

(1216-72), que foi coroado em Gloucester em 28 de outubro de 1216. Foi a solução encontrada

para barrar a pretensão de Luiz Filipe ao trono inglês. Enquanto não atingiu a maioridade, ficou

ob a proteção de Inocêncio III. Durante seu reinando, um outro importante passo foi dado no

aprimoramento do sistema parlamentar quando, em 1265, Simon de Montfort convocou um

Conselho em nome do rei, participando dele pela primeira vez: grandes senhores, cavaleiros

dos condados e burgueses, instituindo um importante precedente.

Com o tempo, esse procedimento tornou-se definitivo, e foi o que aconteceu em 1295,

com Eduardo I (1272-l307), por também se conformar com as regras limitativas da Carta

Magna. O conselho convocado naquele ano ficou conhecido sob o nome de Parlamento-

Modelo, pois nele, além de estarem os componentes da Cúria Maior, havia os representantes

dos condados e cidades.

O parlamentum (parlamento), por sua vez, se imporá pela pressão dos nobres em

detrimento de consilium e curia, em meados do século XIV 27. Com Eduardo I, entretanto,

pode dizer-se que suas ações prenunciaram a Inglaterra moderna, o desenvolvimento do

Parlamento, a fusão quase completa entre os elementos saxões e normandos, o ressurgimento

da língua inglesa, a legislação duradoura na estrutura social do país e, finalmente, a atitude de

independência em face do pontífice romano 28. Isso se deu em 1296, quando a Inglaterra estava

em luta contra a Escócia e a França e o monarca inglês necessitava de recursos extraordinários.

Pela bula Cleris Laicos, de Bonifácio VIII, era proibido ao clero pagar qualquer taxa ou tributo

sem autorização da Sé. Inconformado, Eduardo I apoderou-se temporariamente dos feudos da

Igreja, enquanto declarava o clero fora da lei. Posteriormente restituiu os bens, e Roma,

sabiamente, autorizou a contribuição de alguns subsídios ao reino.

27 lAUVAUX, Philippe. Op. cit., p. 14.
28 GIORDANI, Mário Curtis. Op. cit., p. 224.
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1.7. Instituição da Câmara dos Lordes, a dos Comuns e do Speaker

Com a morte de Eduardo I, sucedeu-o seu filho Eduardo 11(1307-27). Diferente de seu

pai, preferia mais os divertimentos e amenidades da vida do que a administração do País e a

execução de guerras. E não foi surpresa de que em seu reinado se desse a vitória dos Escoceses

liderados por Robert Bruce na batalha de Bannockburn, em 1314, precursora de outras guerras

que levaria, anos mais tarde, ao reconhecimento pelos ingleses da independência do reino da

Escócia em 1328.

Inconformado com a administração do rei, novamente o Parlamento demonstrou o seu

poder e força, destituindo Eduardo 11em 1327, coroando em seguida seu filho, Eduardo 111

1327-77), reinado em que apareceu pela primeira vez a menção oficial de uma reunião

eparada dos condes e dos burgueses, que deliberaram independentemente da assembléia dos

barões, dos abades e bispos. Foi o prelúdio da separação do parlamento em duas câmaras: a

Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, cabendo a essa representar a comunidade do

Reino em reuniões na abadia de Westminster. Um pouco mais tarde, em 1376, apareceu o

speaker, porta-voz dos Comuns junto ao soberano, eleito pela Câmara e em seguida

confirmado pelo rei, tornando-se rapidamente o presidente das sessões da Assembléia 29.

Entretanto, a duração desses primeiros parlamentos era muito breve, podendo ser

convocado várias vezes no mesmo ano. E uma vez tratadas as questões da convocação, a

licença régia acarretava a dissolução da assembléia. Outra convocação, mesmo que fosse no

transcurso do mesmo ano, devia ser precedida de novas eleições. A principal função das

assembléias era dar o consentimento aos tributos. Foi dessa função que nasceram todos os

poderes que o Parlamento se atribuirá mais tarde. Mas até o fim da dinastia Tudor (1485-1603),

o Parlamento era dissolvido ou entrava em recesso, por disposição real. Por esse procedimento,

a assembléia poderia ser convocada sempre que o rei julgasse necessário, por prazo

indeterminado. Antes de 1694, nenhuma regra intervém para fixá-Ia. Todavia, tende a se

alongar com os Tudor, quando os parlamentos são particularmente sujeitos à vontade real:

registrou-se um parlamento de sete anos no reinado de Henrique VIII (1529-36) e um de 11

anos com Elizabeth I (1572-83). Apesar disso, esse prolongamento não deixou de influir sobre

a natureza da instituição: as assembléias habituaram-se a agir na qualidade de órgãos coletivos

e, depois, de instâncias permanentes, titulares de uma certa soberania 30.

29LAUVAUX, Philippe. Op. cit., p. 14.
30 Ibidem, p. 15.
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Após um conturbado período das guerras dinásticas, os recursos dos Tudor tornaram-se

menos tributários do Parlamento. Por outro lado, certas competências primitivamente exercidas

pelo Parlamento, como sucessor da curia major, foram transferidas para outros órgãos: o

conselho privado, sucessor da curia minor, e a chancelaria 31.

No final do século XVI, entretanto, já se instituiu nas assembléias a praxe de agirem na

qualidade de órgãos coletivos, e depois, de instâncias permanentes. E na qualidade de titulares

de uma certa soberania, aumentaram de 300 representantes no início do ano de 1.500 para 462

no final do reinado de Elizabeth I em 1603, embora esse aumento de representantes não

significasse aumento no corpo eleitoral, que permaneceu reduzido a cerca de 2% da população 32.

1.8. Dinastia Tudor, Protestantes e Elizabeth I

Em 1337 foi o início da Guerra dos Cem Anos, que se prolongou até 1453, entre poucos

períodos de trégua. Ao final, a Inglaterra perdeu seus grandes domínios no Continente. A partir

de então acentuou-se o sentimento nacionalista na ilha. A língua inglesa passou a ser

determinante nos procedimentos judiciais e nos meios da nobreza normanda.

Já em 1455 começou a guerra civil entre a casa Lancaster e York, a guerra das Duas

Rosas. Durou trinta anos, deixando o País em dificuldades econômicas. Entretanto, com a

entronização de Henrique VII em 1485, iniciou-se a dinastia Tudor, que veio restabelecer a

unidade do País, além deste se tornar popular entre a classe média nas cidades e campos pelo

desenvolvimento de um governo ordeiro, suporte para o comércio e indústria crescentes, dando

paz ao País e às finanças. Foi Henrique VII quem encorajou John Cabot em 1497 a atravessar o

Atlântico e descobrir terras para a Coroa no nordeste da América do Norte, além de apoiar

outros armadores.

Seu filho, Henrique VIII, soberano de 1509 a 1547, além de ter sido um grande

político, extraordinário músico e poeta, famoso por ter tido seis esposas, marcou também seu

governo pelo rompimento com Roma. Isso pelo fato de o papa não aceitar seu divórcio com a

espanhola e católica Catarina de Aragão. Irritado, conseguiu que o Parlamento aprovasse o

Estatuto de Supremacia, que o reconhecia como chefe da Igreja da Inglaterra, podendo assim

31 Idem ibidem, p. 15.
32 Ibidem, p. 16.
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divorciar-se e casar-se com a protestante Ana Bolena, o que foi facilitado pela reforma

protestante que acontecia na ilha e muitos dos representantes eram simpatizantes dessa causa.

Uma vez rompido com Roma, tão rápido quanto havia queimado protestantes no início

de seu reinado, passou a saquear os monastérios, dividir suas terras e enforcar os traidores

papistas: tal era seu pragmatismo político. Com a renda obtida desses saques e esbulhos,

aproveitou para fortificar a costa inglesa e construir os primeiros navios da frota real.

Dos três filhos de Henrique VIII, Eduardo VI foi o coroado em 1547, aos dez anos de

idade. Entretanto, pouco pôde realizar, pois ainda era jovem quando faleceu em 1553. Neste

meio tempo de sua juventude, contudo, seu lorde protetor aproveitou para favorecer a causa

protestante, exigindo que as missas em latim fossem substituídas pelo livro de oração inglesa

de Thomas Cranmer; ao mesmo tempo, gerou fortes revoltas entre os católicos por proibi-los

de realizarem missa. Revoltas essas que foram utilizadas por Maria I (1553-58), irmã e

sucessora de Eduardo VI, seguidora da mesma fé de sua mãe, Catarina de Aragão. Ao ser

coroada, rapidamente revogou as leis contra o catolicismo, sem poupar meios violentos para

trazer de volta sua religião à Ilha, inclusive com assassinatos.

Finalmente ascende ao trono Elizabeth I (1558-1603), filha de Henrique VIII e Ana

Bolena, no lugar de sua sanguinária meia-irmã, Maria I, falecida em 1558. Elizabeth I ficou

notabilizada por sua aproximação com os protestantes e por sua reforma na Igreja Anglicana.

Nesta reforma, aproveitou a organização administrativa católica de arcebispos, bispos e padres,

mas sem o retomo da liderança papal, que foi substituída pela ocupante do trono inglês;

estrutura que ainda vigora nos dias de hoje. Permitiu o clero casar e ordenou a volta da leitura

do livro de Thomas Cranmer.

Entre outros feitos, apoiou a nobreza latifundiária e prosseguiu incentivando o

crescimento econômico da burguesia, além de levar a Coroa a participar efetivamente nas

transformações econômicas mercantilistas que ocorriam no reino, favorecendo a criação da

Companhia das Índias Ocidentais, além de outras poderosas empresas comerciais. Financiou as

viagens de Francis Drake ao redor do mundo e autorizou Walter Raleigh a organizar

expedições à Carolina do Norte e Virgínia na América do Norte, visando a sua colonização,

além de encorajar a iniciativa privada com ricas recompensas obtidas principalmente às custas

da pilhagem, pirataria, contrabando e apreensão de navios negreiros da nação espanhola.
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Nessas suas medidas econômicas inovadoras, trouxe para a ilha as beneficiadoras de lã

que ficavam em Flandres e continuou fortalecendo a nobreza, confiscando bens de conventos e

mosteiros, como havia feito o seu pai Henrique VIII. Contribuindo nesse sonho de expansão do

Império britânico, ganhou mais impulso ao derrotar a Armada espanhola em 1558, que

pretendia invadir a Inglaterra. Ao mesmo tempo, enfraqueceu ainda mais o rei espanhol Filipe

11,apoiando com recursos a rebelião nos Países Baixos contra os católicos.

Enfim, o Parlamento e a Coroa britânica estavam em sintonia com o florescente

pensamento liberal burguês, fato que ainda não ocorria na França feudal e absolutista, mas que

viria ocorrer um pouco mais tarde, em meados de 1789, quando a Coroa francesa já tinha

perdido o poder para a burguesia e camponeses.

1.9. A Dinastia Studart, o Absolutismo e o Longo Parlamento

Elizabeth I era solteira. Assim, quando morreu, não deixou sucessores diretos em 1603.

Sua sucessão, então, coube a Jaime Studart VI, rei da Escócia; coroado pelos ingleses como

Jaime I (1603-25), período em que a Inglaterra, Irlanda, Gales e Escócia ficaram unidos

politicamente sob a mesma Coroa, embora o Parlamento inglês e o escocês mantivessem a sua

autonomia até 1707. Quanto ao País de Gales, seu Parlamento já havia se incorporado ao da

Inglaterra pela Lei de União em 1536.

Podemos dizer, contudo, que foi no decorrer do século XVII que o Parlamento inglês

conquistou mais espaço político, devido ao enfraquecimento da Coroa. De certa forma, o que

favoreceu esses avanços, foi o fato de o Parlamento ser convocado durante o reinado de Jaime I

e de seu filho Carlos I, somente quando o reino precisava de fundos, como era previsto nos

contratos gerais. Depois de satisfeita essa vontade dos reis por dinheiro, a assembléia era

dissolvida e os monarcas voltavam sozinho ao exercício do poder, deixando os parlamentares

novamente distantes das decisões políticas, o que ia gerando insatisfações.

Jaime I iniciou o seu reinado seguindo os passos de Elizabeth I, mas insistindo em que

todos os súditos devessem seguir o credo da Igreja Anglicana, e, sem fazer surpresa aos

demais, que desejava governar com poderes absolutos e responder por seus atos somente a

Deus, trazendo de volta a teoria obscura de que o monarca gozava de direitos divinos, como

ainda era prática no Continente. O Parlamento resistiu a cada ponto das propostas de Jaime I,
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entretanto, sem encontrar meios eficazes de impedi-Io, fazendo com que os elos entre o rei,

tólicos e protestantes enfraquecessem ainda mais.

Em outras realizações, Jaime I achou por bem suspender a pirataria e deixar a marinha

real entrar em decadência. Por esses fatos e pelas contrariedades apontadas, não foi de

surpreender que aumentasse a emigração em seu governo. Prova disso, logo em 1607, as

lônias de Jamestown e Virgínia começaram a ser habitadas por pessoas mais ansiosas por

liberdade religiosa e política do que por planos expansionistas de colonização, aproveitando os

caminhos já traçados pelas explorações e assentamentos iniciados por Walter Raleigh.

Entre esses emigrantes para o Novo Mundo, na busca de um futuro melhor e mais justo,

fugitivos da intolerância de Jaime I, destacamos um grupo especial de colonos que chegou em

novembro de 1620 nas encostas rochosas de New England. Formavam eles, o que viria a ser,

um dos grupos mitológicos, históricos e fundadores da civilização norte-americana: The

Pilgrims ou Separatistas. E essa mitologia se fortaleceu pelo fato dessas pessoas serem

religiosas ardorosas, que preferiram arriscar a vida a viver sujeitas a enfrentar o arbítrio da

Igreja Anglicana. E isso se deu quando, sem temerem de atravessar no Mayflower, pequeno

barco de segurança precária, as ondas geladas e ventos uivantes do Atlântico norte. Além do

mais, enfrentaram o flagelo do frio glacial, alimentação irregular e sem privacidade nas

mínimas necessidades, o que durou 66 dias. O grupo tinha mais de 100 pessoas, entre homens,

mulheres, adolescentes e crianças.

Nessa época, contudo, ser Separatista não significava formar uma unidade religiosa

com outros dissidentes. Era mais um jogo de semântica utilizado por aqueles que queriam se

afastar do poder da Igreja Inglesa. Sabendo disso, os Pilgrims procuraram sanar suas

divergências religiosas e políticas mediante a realização de um termo de compromisso, pois

queriam se precaver de futuras intrigas entre si; diferentes de outros colonos, que chegavam

também ao Novo Mundo, mas que eram mais fiéis às orientações da Coroa. Esses, visavam

mais à exploração comercial e à ocupação das terras recebidas, do que aqueles, onde as

questões morais e religiosas também tinham alta relevância.

Quanto ao termo de compromisso, subscrito pelos pnncipats líderes do grupo

Separatista, todos se comprometeram em preservar a liberdade religiosa, política e o direito.

Foi uma forma encontrada para conviverem em relativa sociabilidade em um lugar ermo, em

terras longe da força evidente do reino. Os inimigos, se os houvesse, estariam entre eles
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mesmos, entre os numerosos nativos indígenas, ou na falta de recursos medicinais,

alimentícios, equipamentos de construção civil, assim por diante. Por isso desenvolveram

normas que os protegeriam contra futuras divergências relacionadas com o credo e

interpretação do evangelho 33. E por esse pioneirismo em preservar a liberdade de crença, em

terras distantes, mal sabiam esses Separatistas que estavam lançado os futuros valores que

guiariam a sociedade norte-americana.

Mas, voltando à Inglaterra de Jaime I, como escrevemos, suas atitudes autoritárias de

início de governo geravam desafetos entre os súditos. E isso se intensificou a partir de 1611,

quando esse modo de governar passou a atingir as liberdades dos parlamentares, mas que

esboçaram pouca reação nessa fase. Entretanto, se fosse possível a Jaime I prever o futuro

político da Inglaterra, talvez não tivesse indo tão longe na tentativa de tomar-se um rei com

poderes absolutos, pois quem sabe, poderia ter poupado seu filho, e futuro sucessor, da

decapitação em 1649, por governar também com essas pretensões.

Contudo, esses acontecimentos serão melhores compreendidos, se entendermos que

fizeram parte dos eventos antecessores da "Revolução Gloriosa", entre os quais incluiu-se a

sucessão de Jaime I por seu filho Carlos I (1625-49), um herdeiro bem mais afeito às

tendências absolutistas de seu pai, pois reinou sem reunir o parlamento de 1629 a 1640.

Posteriormente essa circunstância mostrou-se crítica quando necessitou de novos fundos para

reorganizar o exército derrotado, em 1640, pelos escoceses presbiterianos em Newburn. Guerra

civil que personificava o sonho paterno de unificar o País sob a Igreja Anglicana. Por essa

razão, e na busca de fundos extraordinários para organizar nova ofensiva militar, convocou os

parlamentares, que contrariados pela longo recesso, se recusaram a votar favoravelmente,

restando ao rei o direito de dispensá-los, o que fez.

Porém, no mesmo ano de 1640, poucos meses após a dissolução, sentiu-se obrigado a

reunir novamente o Parlamento. Era a oportunidade que os parlamentares esperavam para

condicionar a saída de novos recursos com a renúncia dos poderes discricionários de

convocação e dissolução do monarca: instauro-se o Longo Parlamento 34. Longo porque

praticamente funcionou sem interrupções de 1640 até 1649. Foi a manifestação de que os

puritanos continuariam na Casa dos Comuns, e trabalhando contra as adversidades de Carlos I.

33 SMllH, Page. lhe Constitution. New York: Morrow, 1980, p. 23.
34 LAUVAUX, Philippe. Op. cit., p. 16.
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Uma vez que no Longo Parlamento existia um grupo de uns 40 puritanos que

representava a oposição mais exacerbada à Coroa, os ânimos ficaram ainda mais exaltados

uando o rei compareceu pessoalmente a Casa e decidiu mandar prender cinco desses

opositores mais radicais. Não conseguiu, e dessa tentativa frustrada, o Parlamento

mpreendeu que essa provocação deveria ser respondida com armas em punho. Contava com

o apoio da poderosa e emergente classe média de onde emanavam os puritanos. Por seu turno,

o rei contaria com a lealdade da aristocracia, membros do alto clero anglicano e de católicos

impatizantes.

Porém, em junho de 1642, os parlamentares de oposição encaminharam ao rei, visando

a apaziguar os ânimos, uma carta ambígua, com dezenoves propostas, cuja aceitação teria

significado a perda de todo o poder de Carlos I. Obviamente, o rei considerou isso um insulto,

e por isso se recusou a assinar tal documento. E como resposta ao insulto, iniciou uma guerra

civil, mas que lhe trouxe conseqüências negativas, sua saída foi buscar refúgio fora de Londres.

Como conseqüência dessa guerra civil, o exército do Parlamento venceu, em 1644, os

cavalheiros de Carlos I. Nessa batalha, foi a oportunidade esperada pelo puritano Oliver

Cromwell destacar-se como o principal líder dos puritanos. Já em 1648 o Parlamento passou a

er domínio dos "cabeças redondas" - identificação dos puritanos por terem o cabelo cortado

rente à nuca -, excluídos os demais membros. Finalmente o Longo Parlamento presenciou a

derrota de Carlos I, seu julgamento, condenação por alta traição e decapitação em 30 de janeiro

de 1649. Foi o fim das pretensões absolutistas inglesas, fenômeno semelhante que ocorrerá

entre os franceses por volta de 1789.

Encerra-se uma era em que as idéias de Hobbes não prevaleceram entre os burgueses;

quando esse sábio desejava ver a paz restaurada na Inglaterra mediante o fortalecimento do

poder do rei. Esse cientista político vislumbrava ser essa a saída que poderia deter as ambições

desenfreadas dos burgueses por ouro e poder, que faziam até o uso da guerra, se necessário,

para atingir esses objetivos.

Para Hobbes, o pacto social, sendo artificial e precário, não era suficiente para assegurar

a paz, pois sempre haveria pessoas que, acreditando saber mais do que as outras, poderiam

desencadear guerras civis, a fim de conquistar o poder só para elas. Tal conseqüência somente

poderia ser evitada se cada homem submetesse sua própria vontade à vontade de um único

homem ou a uma assembléia determinada. O escolhido para exercer o poder deveria ser
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totalmente seguido pelos componentes do corpo social no que se refere aos problemas da paz

geral, Um tal poder só seria capaz de corresponder à sua finalidade se exercido despoticamente 35.

1.10. A Revolução Gloriosa, o Parlamento Caudatário e o Barebone

Com a morte de Carlos I em 1649, assumiu o governo Oliver Cromwell, facilitado por

já ser o chefe do exército do Parlamento e ter depurado o Longo Parlamento em 1648, quando

afastou os simpatizantes monarquistas. Esta alteração levou o Longo Parlamento a ser chamado

de Parlamento Caudatário, o mesmo que foi favorável à decapitação de Carlos I. Com o apoio

desse Parlamento "expurgado", seguiu com outras medidas: aboliu a função do rei e da Câmara

dos Lordes, instaurando um regime de soberania parlamentar denominado Commonwealth, a

República burguesa. Em seguida, aproveitou para promulgar o Estatuto da Navegação (1951),

obrigando a comercialização dos produtos britânicos em navios ingleses, preterindo os

holandeses.

Em 1653, após voltar de uma campanha vitoriosa contra as rebeliões na Escócia e

Irlanda, com a eliminação cruel dos revoltosos, Cromwell dissolveu o Parlamento Caudatário,

substituindo-o por uma assembléia escolhida por pessoas de sua confiança, dando origem ao

que se chamou posteriormente de Parlamento Barebone, por ser o nome de um de seus

membros mais ativos. Nessas alterações, aproveitou para confirmar o princípio do

unicameralidade, já que havia abolido a Câmara dos Lordes, e instaurar uma representação

proporcional dos condados, segundo a sua importância.

De fato, esse foi o período marcado pela ditadura de Cromwell e da revanche dos

puritanos. Teatros foram fechados, corridas de cavalos suprimidas, brigas de galos e ursos

foram proibidas e o domingo passou a ser o dia restrito às orações. Foi um governo despótico,

mas que cumpriria posteriormente uma função pedagógica para os saxões. Após passar dessa

fase de terror, a monarquia jamais seria a mesma. Quando ela retomasse, só voltaria de forma

limitada. Quanto à Igreja Anglicana, jamais tentaria incluir todos os ingleses no seu credo.

Cromwell não pôde sustentar a ditadura puritana por muito tempo, em razão da índole

do povo britânico. Ciente dessa natureza, restabeleceu o bicameralismo e dissolveu em seguida

o Parlamento Barebone um pouco antes de seu falecimento em 1658. Seu filho Richard

35 HOBBES, Thomas. leviatã. São Paulo: Nova Cultural, 1988, p.16.
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Cromwell tentou substituí-Io na qualidade de Lorde Protetor, mas sem sucesso. Era fraco

demais para controlar o exército, o que o levou a desistir de sua função antes de um ano.

A solução para essa vacância no poder foi trazida por um dos generais de Cromwell:

George Monck. Com o apoio de um exército vindo da Escócia, restabeleceu o Parlamento

Caudatário, e em maio de 1660, apoiou as duas Casas a aceitarem a Declaração de Breda e o

regresso de Carlos lI, quando proclamam que: "em conformidade com os direitos antigos e

fundamentais deste Reino, o poder aí é e deve ser exercido pelo Rei, os Lordes e os Comuns"

36, diferindo pouco do que ocorre nos princípios hodiernos da Constituição não escrita inglesa

no tocante às instituição de governo, que são: a Coroa, o Gabinete de Ministros, o Conselho

Privado e o Parlamento (Câmara dos Lordes e a dos Comuns).

1.11. O Nascimento do Parlamentarismo Dualista e a Revolução Gloriosa

Após a resolução de Breda, o filho de Carlos I retomou do exílio francês, de onde havia

prometido anistia aos revoltosos. Foi o início da Restauração da monarquia e do Parlamento.

Assim, em maio de 1660, ele foi coroado rei da Inglaterra como Carlos 11.

Teatros foram abertos novamente com a permissão da utilização de cortinas, luminárias,

cenários coloridos e, pela primeira vez, as mulheres poderiam atuar nos palcos. Muitas sátiras

foram levadas aos tablados, ironizando as virtudes puritanas, momento em que o maior poeta

desse período, John Milton, puritano e outrora fiel servidor de Cromwell, um tanto cego e

envelhecido, retirou-se da vida pública para escrever o grande épico da língua inglesa: Paraíso

Perdido.

Embora as espadas estivessem embainhadas pelo retomo de Carlos lI, as lutas internas

no Reino continuavam com armas mais abstratas. Os puritanos estavam sempre atentos às

tendências absolutistas da família Stuart, que em breve poderiam afetá-los. E foi o que

aconteceu em 1662, quando o rei acionou seu Parlamento Cavalheiro para aprovar o Ato de

Uniformidade, destituindo todos os clérigos da Igreja Anglicana que não aceitassem

integralmente o texto do Livro Anglicano de Orações.

36 LAUVAUX, Philippe. Op. cit., p. 18.
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Esse ato de força, por seu turno, trouxe descontentamento entre os Independentes,

Presbiterianos, Batistas e Quaqueres, mas sem ser todo em vão, pois facilitou a reunirem-se em

uma classe singular, chamada os dissidentes. Mas Carlos lI, levando em conta essa insatisfação

popular, procurou apoio nos católicos, por quem tinha uma certa inclinação, facilitando a vida

deles com a aprovação da Declaração de Indulgência em 1672. Foi o motivo esperado para

atiçar o fogo no Parlamento Cavalheiro: os puritanos reagem e conseguem aprovar em 1673 o

Ato Padrão, que tornou impossível a qualquer católico trabalhar em órgão público.

Os puritanos, agora com apoio também dos dissidentes, voltam com a carga em 1679,

quando conseguem aprovar o instituto do habeas corpus, temendo futuras perdas da liberdade

individual, detenções ou prisões arbitrárias; mas se sentem prejudicados quando procuram

aprovar um projeto de lei visando a impedir a futura sucessão do trono inglês por seu irmão

Jaime, um fervoroso católico. Carlos lI, prevendo essa aprovação, agiu dissolvendo o

Parlamento, sem intuir que estava criando o ambiente propício para o surgimento, do que se

pode dizer, os dois primeiros partidos políticos ingleses: whigs e tories. O primeiro, cujo termo

era usado na Escócia para designar presbiteriano fanático, era o partido dos cabeças redondas,

dos interesses dos puritanos e das classes comerciais, contra o rei e favorável aos não

conformistas. O segundo, que significava na gíria irlandesa papista prescrito, era composto

pelos representantes da aristocracia latifundiária, favoráveis ao direito divino dos reis e a Igreja

Anglicana.

Porém, os embates políticos continuavam entre whigs e tories, criando as condições

para uma mudança de paradigma no sistema de governo inglês, que foram aproveitadas com o

falecimento de Carlos II em 1685, sucedido por seu irmão católico Jaime 11. Obviamente o seu

coroamento, em fevereiro de 1685, não contava muito com a simpatia dos parlamentares

puritanos, cujas relações já abaladas foram agravando-se depois de novembro desse ano, pois o

rei, depois dessa data, não convocou mais o Parlamento até a sua dissolução em 1687. Assim,

nos momentos antecedentes da Revolução Gloriosa, em dezembro de 1688, o Parlamento não

estaria funcionado, e os protestantes bastante contrariados 37.

Como vimos, já havia descontentamento entre muitos súditos protestantes com a subida

do rei católico Jaime II ao trono. E provavelmente, com o nascimento de seu filho em 1688, era

o motivo que faltava para unir whigs e tories contra a linha sucessória católica. Em vista desse

37 Idem ibidem, p. 18.



38

descontentamento, um grupo de nobres procurou secretamente o holandês Guilherme de

Orange, protestante casado com uma das filhas de Jaime 11,a quem ofereceu a Coroa. Assim,

em novembro de 1688 Guilherme desembarcou na ilha e se dirigiu a Londres, sem quase

encontrar resistência. Jaime 11fugiu e encontrou exílio na França.

o que marcou essa Revolução Gloriosa, primeiramente, foi o fato de que na prática não

houve derramamento de sangue na passagem da coroa inter vivos. Em seguida, com a fuga de

Jaime 11, e pela interferência do Parlamento, Guilherme de Orange subiu ao trono em 1689

com o título de Guilherme 111e sua esposa como Maria 11.Daqui por diante, a Coroa seria

outorgada pelo próprio Parlamento e não mais em virtude de um título hereditário de direito

divino, como na restauração de Carlos 11. Por essa Revolução inusitada, ficou instituída a

supremacia da assembléia legislativa como o poder do povo.

Surpreendeu nessa coroação o fato de os protestantes terem sido cuidadosos em firmar

as condições legais em que esses soberanos assumiriam o poder. Só subiriam ao trono após

subscreverem uma Declaração de Direitos subordinando as suas decisões à autoridade do

Parlamento. Guilherme 111e Maria 11 foram coroados sem a qualidade de fonte de poder,

tornando-se assim, os primeiros representantes da Coroa no Parlamento a consagrar o princípio

da representatividade 38. Como bem ensinou Bonavides:

"A Inglaterra, durante os primeiros séculos de sua existência oferece,
por conseguinte, do ponto de vista político, este conflito entre o poder do rei e
o poder dos nobres, entre afome pecuniária da Coroa e a paciência tributária
dos súditos, cuja capacidade econômica se via quase esgotada.

Mas ao conceder aqueles meios extraordinários, os súditos faziam
exigências e resistiam. Esta resistência é luta em que eles acabam por impor
sua vontade. E vão triunfar com sangue, na revolução republicana de
Cromwell e depois definitivamente na Revolução Gloriosa, de 1688.

Aquela revolução selava no mundo britânico - o mundo das
instituições mais livres do Ocidente - o fim das pretensões absolutistas.
Aquelas revoluções cancelavam para sempre as reivindicações autocráticas
do monarca" 39.

Entretanto, esse regime de monarquia limitada ainda não possuía o caráter essencial de

um regime parlamentar autônomo, pois os ministros permaneceriam subordinados ao rei, e não

aos representantes da Câmara dos Comuns. O regime parlamentar constitucional só aparecerá

com a evolução do poder ministerial, correlativo da responsabilidade política dos ministros.

Mas este só se desligará muito lentamente da Coroa, e de maneira pragmática, com o uso de

38 Ibidem, p. 19.
39 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 133.
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dois procedimentos antigos que evoluirão a partir de 1688: as chancelas e referendas, e a

aplicação da responsabilidade penal aos ministros 40. Contudo, embora esse período tenha

marcado a Inglaterra com duas revoluções, o prestígio da Coroa ainda permaneceria em alta. O

próprio Parlamento se manteria fiel ao princípio de que o rei não pode cometer erros.

1.12. A Instituição do Primeiro-Ministro e da Solidariedade Ministerial

Após a coroação de Guilherme 111,e os conflitos internos terem diminuído, foi a vez da

Inglaterra se preocupar com um poderoso inimigo externo. A França estava conquistando urna

posição dominante na Europa sob o poder de Luiz XIV, que começava a atemorizar seus

vizinhos. Disso surgiu em 1689 a chamada "Grande Aliança", que envolveu, além da

Inglaterra, a Holanda e diversos Estados alemães em urna guerra contra a nação gaulesa, guerra

que se tomou decisiva principalmente para a França e Inglaterra quanto ao futuro soberano na

Índia e América do Norte.

Todavia, Guilherme 111 faleceu em 1702, o que motivou Luiz XIV a reivindicar o trono

inglês para Jaime Studart, o filho de Jaime II exilado na França. Foi urna reivindicação

plenamente rechaçada pelo Parlamento, que respondeu coroando a protestante Ana, filha da

primeira esposa de Jaime 11.

Notável no reinado de Ana, além das novas conquistas territoriais na América, foi ter

unido a Inglaterra e Escócia sob urna mesma Coroa e Parlamento pelo Ato de União de 1707.

Desde 1603 essas duas nações estavam desassociadas.

No entanto em 1714 a rainha Ana faleceu, encerrando a linha sucessória dos Stuart. E

quanto a sua sucessão, mais uma vez o Parlamento interveio escolhendo para sucedê-Ia um dos

herdeiros protestantes mais próximo, George I (1714-27), da Casa de Hanover, um pequeno

estado alemão, que demonstrou desde a coroação estar mais envolvido com a sua amada

Hanover do que os negócios britânicos. Não sabia falar inglês, além disso, desde cedo

permaneceu um tanto alheio aos encontros do Conselho de Ministros, preferindo deixar a

condução desse negócio e do governo sob a direção do sagaz líder whig Robert Walpole, que

habilmente beneficiou-se da confiança do rei. Walpole soube impor-se à frente desse gabinete,

realizando surpreendentemente a primeira estrutura do regime parlamentar, dito clássico, pois

40 LAUVAUX, Philippe. Op. cit., p. 20.
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era líder do partido whig, dominante entre os Comuns, ao mesmo tempo que os representava

perante a Coroa.

Assim, quando veio a sucessão do trono por George II (1727-60), também alemão da

Casa de Hanover, Walpole pode caracterizar sua posição política como a de primeiro-ministro

em um gabinete dualista, investido tanto na confiança real como na maioria parlamentar,

perante o qual ele se apresentou como responsável pela ação política da Coroa, tendo o poder,

inclusive, de selecionar os componentes do ministério ou pedir a destituição daqueles que não

quisessem colaborar com ele no gabinete. George II favoreceu essa atitude de Walpole por

adotar atitude semelhante à de seu antecessor, ficando distante do gabinete ministerial,

preferindo transferir a ação do governo a alguém de sua confiança.

Ainda, durante o reinado de George II a Inglaterra iniciou contra a França em 1756 a

nomeada Guerra dos Sete Anos. Por ela, os ingleses combateram os franceses na América,

África, Índia, Europa e nos mares. Desse confronto a França saiu derrotada, perdendo grande

parte de seus territórios na América do Norte e na Índia, que foram anexados pelo crescente

Império Britânico.

Nessas circunstâncias, subiu ao trono outro representante dos Hanover, George III

(1760-1820), ainda em plena guerra com os franceses. Diferente de seus antecessores, reinou

determinado a reduzir a autoridade do primeiro-ministro, valendo-se de suas prerrogativas

reais. Reassumiu a presidência efetiva do gabinete, remodelando-o ao tempo de Guilherme de

Orange e Maria, compondo-o com whigs e tories, mas sem a admissão de um ministro que

exercesse alguma autoridade particular. Vontade real que prevaleceu pelo fato de os partidos

não se encontrarem suficientemente estruturados.

o plano de George III entrou em marcha com o apoio dos tories. Procurando equilibrar

o tesouro do Império, decidiu impor novos impostos às colônias americanas, ao mesmo tempo

em que foram rechaçados pelos colonizadores porque insistiam que o Parlamento só poderia

cobrar esses encargos após os consultarem também. Em resposta à resistência desses colonos, o

monarca e seus ministros enviaram tropas à América. No entanto, em 4 de julho de 1776, os

colonizadores que estavam reunidos em congresso, resolutos a enfrentar os britânicos,

subscreveram a sua chamada Declaração de Independência. E em 1782, com a adesão posterior

do exército francês à causa americana, a Inglaterra reconheceu a independência de suas mais

valiosas colônias do Império.
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Por essa derrota na América, o sucessor hanoveriano passou a ser questionado pela

opinião pública, fortalecendo entre seus súditos o princípio de que os ministros deveriam

responsabilizar-se por seus atos administrativos. Daí, sem que houvesse necessidade de

impeachment, Lorde North e o seu gabinete pediram demissão coletiva em 1782, embora só

houvessem executado a vontade real, em vista da consagração da máxima governamental

inglesa de que "o rei não pode cometer erros".

Assim, por essa demissão coletiva dos ministros e a aceitação da perda da confiança

perante o Parlamento, ficaram sancionados os princípios da responsabilidade e solidariedade

ministerial nesse sistema de governo. Desta feita, o Parlamento conseguiu retomar a sua

liderança governamental, e a partir de 1783, a função de primeiro-ministro voltou a vigorar

com mais intensidade, permitindo a Willian Pitt ocupá-Ia por 17 anos.

1.13. O Parlamentarismo Monista

A partir de 1782, como vimos, o gabinete ministerial adquiriu mais autonomia política e

recepção constitucional, mas continuava dependente tanto da confiança do rei como do

Parlamento. Daí a origem do chamado parlamentarismo clássico ou dualista. O

parlamentarismo monista, dependente somente do Parlamento, o qual hoje viceja nas principais

democracias do mundo, ainda estava em processo de maturação.

Em 1784, todavia, o rei ainda podia exercer a sua influência no processo eleitoral. Por

1 so, embora o Parlamento já tivesse assegurado a sua posição eqüidistante da Coroa e o

gabinete se responsabilizasse por seus atos, o rei podia exercer essa influência baseado nos

dispositivos constitucionais que admitiam que o monarca pudesse criar circunscrições eleitorais

nas quais obteria votos a seu favor. Por outro lado, numerosas cadeiras eram simplesmente

compradas. Assim, todo o ministério que se beneficiasse da confiança real estava em condições

de assegurar maioria parlamentar favorável.

Da mesma forma que exercia um controle sobre a composição da Câmara dos Lordes

elo poder que detinha de nomear uma fornada de pares - como fez a rainha Ana em 1712 - o

rei detinha igualmente essa influência sobre a composição dos Comuns, com isso conservando

o seu poder na escolha de ministros 41. Assim, pelo final do século XVIII, durante o reinado de
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George III, embora o Parlamento já começasse a despontar com maior liderança política, ainda

teria que conviver com a realidade do poder real por mais alguns anos, que ainda era governo

de fato e de direito; de fato, porque o rei ainda dispunha de pessoas e de prerrogativas para

pressionar e corromper os resultados eleitorais, e de direito, porque lhe era facultado demitir o

ministro que faltasse com a sua confiança.

Não obstante a essa evolução no sistema político, novas forças sociais surgiram na

Inglaterra que abalariam a classe conservadora: à classe operária e à empresarial, resultado da

Revolução Industrial dos séculos XVII e XVIII; ocasião em que os tories, os grandes

proprietários de terras, foram gradativamente compondo o partido Conservador e os whigs, de

maioria burguesa, o partido Liberal. Quanto aos operários, em seu maior contingente formado

por descendentes de camponeses, ainda viviam em condições precárias nas cidades, e com

possibilidades remotas de organizarem sindicatos, por isso tinham pouca representatividade

parlamentar.

Juntamente com as indústrias, surgiram novas cidades e aglomerados urbanos, mas sem

possibilitar a seus moradores influir no processo eleitoral além das regras previstas de Carlos

11. Só com o tempo, as novas classes urbanas teriam condições para alterar a conjuntura

política conservadora no tocante às regras eleitorais, e conseguiram isso quando incorporaram

os eleitores das novas localidades nas circunscrições eleitorais. E parte disso se deu durante o

reinado de George IV (1820-30), sucessor de George III, quando os anseios de mudanças

políticas tomaram maior consistência. Por iniciativa dos tories mais progressistas, essas

propostas passaram a ser votadas. Em conseqüência, em 1825 os sindicatos dos trabalhadores

puderam ser constituídos, e, através do ato de Emancipação Católica de 1829, os católicos

oltaram ao Parlamento.

Outra reforma mais significativa para o Parlamento viria sob o reinado de Guilherme IV

1830-37), herdeiro de George IV, quando foi aprovado o Reform Act de 1832, durante o

governo whig de lorde Grey, aliado dos tories progressistas. Por ele os chamados "burgos

podres" foram suprimidos e as cadeiras redistribuídas entre outros centros urbanos, eliminando

as bases eleitorais da Coroa e parte da nobreza.

Em suma, deve-se ao Reform Act o fim do parlamentarismo clássico, encerrado com a

proclamação em 1834 do líder tory Robert PeeI, após Guilherme IV ter provocado a queda do

gabinete whig de lorde Melbourne. Consolidando-se, aSSIm, na Grã-Bretanha o
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parlamentarismo monista, sistema que depois seria recepcionado no Continente europeu e em

diversos países. Finalmente o governo inglês foi exercido pelos representantes do povo, sem

precisar da confiança do rei.

Esperamos, nesse breve estudo, ter demonstrado que a instituição do sistema

arlamentarista inglês não surgiu do nada, não se deu por decreto. Ao contrário, surgiu ao

ongo de um processo político, social, econômico, moral, psicológico, histórico e filosófico do

povo inglês. Com isso, esperamos ter tirado lições. A primeira, de que, quando ouvirmos falar

e parlamentarismo, estaremos atento à complexidade do tema, sem derivarmos para as

implificações conceituais. A segunda, de que não podemos copiar o gênio inglês, mas

poderemos aproveitar muito além de suas técnicas políticas na concepção de um tipo de

governo democrático, entre outras coisas. Com isso em mente, creio que poderemos passar aos

capítulos seguintes.
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CAPÍTULO 2

IDÉIAS PARLAMENTARISTAS DESDE 1945

Pelas circunstâncias impostas ao retomo do sistema parlamentarista em 1961, e pelo

tratamento dispensado a esse regime durante o governo Goulart, agravou-se a situação das
organizações civis e partidárias de todos aqueles interessados e convictos, que

conscientemente, batalhavam pela extinção do presidencialismo imperial, outorgado desde

1891. A estratégia desses grupos era gradativamente envolverem-se nas forças organizativas da

sociedade, e, quando houvesse uma maioria crítica e engajada da população, integrada com as

lideranças políticas, emendar a Ordem constituinte um parlamentarismo democrático. Dentro

dessas lideranças que levavam essa proposta programática, para efeito metodológico,

destacaremos Raul Pilla neste capítulo, sem desmerecer as demais.

Por Raul Pilla, vislumbraremos, um pouco de como ocorreram esses fatos na interação

e a reação de idéias parlamentaristas antes e depois de 1961, no Congresso Nacional; uma

prova de que a promulgação da Emenda n° 4 não foi suscitada só para reduzir os poderes de

Jango, mas de que a idéia da implantação do sistema de gabinete existia antes de 1961 e

continuou mesmo após o golpe de 1964.

Sem embargo, o parlamentarismo de 1961 não contava com o apoio popular nem de

Goulart, pois, sabidamente, a sua proclamação ocorreu por um ato de força da maioria do

Congresso Nacional subserviente as lideranças militares, queimando etapas para que esse

regime um dia fosse aprovado por plebiscito ou de outra forma democrática, como desejavam

as vozes mais ponderadas.

Goulart havia sido eleito para exercer a Presidência em sua plenitude, e por esse ideal

lutou, concretizando essa intenção, em 06 de janeiro de 1963, revogando esse parlamentarismo

casuístico. Assim, não deveria esperar-se muito que um parlamentarismo imposto perdura-se,

embora Pilla julgasse que a sua existência teria evitado os drásticos acontecimentos de 1964 e

em seus anos posteriores.
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Foram significativas as palavras de Paulo Brossard, que bem traduziram o estado de

ânimo predominante entre os desejosos pela continuidade do parlamentarismo em 1963:

"Serenados os ânimos, instaurado o governo parlamentarista sob a
chefia de Tancredo Neves, logo começou a conspiraçào contra o novo sistema
de governo. Oplebiscito, previsto para nove meses antes do termo do período
presidencial, art. 25 da Emenda Constitucional n. o 4, foi marcado para logo
mediante de lei ordinária. Os candidatos potenciais à Presidência da República
se uniram em vasta campanha publicitária contra o sistema de governo recém
instituído. Havia seca no nordeste? A culpa era do parlamentarismo. Existia
mortalidade infantil? Era do parlamentarismo a responsabilidade. O
presidente da República, por sua vez, sentia-se diminuído em ser "como a
rainha da Inglaterra". Em janeiro de 63, ou seja, quinze meses depois, o
presidencialismo foi restaurado, para viver, logo após, a mais grave de suas
crises, que levou tudo de roldão" 42.

Assim foi sepultado em 1963 o sonho de ver-se a democracia brasileira florescer

mediante o parlamentarismo, todavia, esse foi o motivo esperado para que a classe média,

empresários e militares antijango, se unissem em um plano avassalador contra Goulart.

Embora o parlamentarismo tenha sido promulgado casuisticamente, com a intenção de

alvaguardar a ordem jurídica e política da classe dominante associada com os interesses das

multinacionais, o sistema de gabinete receberia aperfeiçoamentos que legitimariam a sua

continuidade. E com essas intenções participou Raul Pilla, pois ele acreditou ser esse sistema o

que melhor oferecia as condições técnicas para o desenvolvimento e govemabilidade do Estado

brasileiro, extinguindo o ranço autoritário republicano de um presidencialismo hipertrofiado,

ancorado desde a Constituição de 1891; quando incorporou, em uma mesma seção, institutos

do poder moderador imperial e do executivo.

Como veremos, Raul Pilla professava o socialismo, mas mantinha uma posição

eqüidistante do populismo de Jango, dos radicalismos de esquerda ou de direita. Sendo da

lasse política gaúcha e dono de um longo histórico da vida parlamentar estadual e federal,

conhecia as origens de Getúlio e Goulart, por isso mais prudente em relação aos dois, e mais

afeito à manutenção da ordem democrática. Certamente muito aprendera em seu exílio em

Buenos Aires, na vigência do Estado Novo, o significado de seu banimento imposto por

Vargas.

Precisávamos de alguém de formação eclética na condução dos debates em defesa do

parlamentarismo no Congresso Nacional e na sua recepção entre seus representantes, uma vez

42 PILLA, Raul. Parlamentarismo ao Alcance de Todos. Distrito Federal: FUNCEP, 1987, p. 9.
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que ficaria difícil falar de todos os seus defensores. Por meio de Pilla, poderemos vislumbrar

nem que de relance, alguns dos embates desenvolvidos nos bastidores e no plenário do

Congresso Nacional, na defesa e no ataque do sistema de gabinete, mas sem esquecer-nos,

contudo, a oposição de Afonso Arinos ao parlamentarismo em 1946, sem a qual a defesa do

sistema teria brilho menor.

2.1. Parlamentarismo versus Presidencialismo

Obviamente houve outros próceres na história constitucional brasileira que

representariam bem os debates entre presidencialismo versus parlamentarismo desde 1945,

como João Mangabeira, Paulo Brossard, Eliomar Baleeiro, Tancredo Neves, Afonso Arinos,

Pinto Ferreira, Paulo Bonavides, entre outros. Contudo, didaticamente, decidimos centrar o fio

condutor dessas questões com Raul Pilla e Afonso Arinos. Primeiramente, por ambos terem

sido parlamentares estudiosos do assunto e serem, por isso, respeitados pelos congressistas. Em

egundo, seus debates e pareceres ficaram registrados nos anais do Congresso Nacional, prova

de suas capacidades argumentativas e orais, o que facilitou a nossa pesquisa. Finalmente, por

parecer-nos demasiadamente humano no mundo da classe política alterações de posições, razão

por que escolhemos Afonso Arinos: presidencialista até a década de 1950, favorável ao sistema

parlamentarista nos anos 1960, e ardoroso defensor da causa parlamentarista na Constituinte de

1986.

Eventualmente, complementaremos o ponto de vista de alguns desses autores com a

visão de algum outro estudioso. Assim, sintetizamos, pelo menos em parte, o essencial das

idéias parlamentaristas de nossa história republicana, muitas vezes renegadas e trivializadas

pelos principais meios de comunicação, que muitas vezes reduzem o essencial do

parlamentarismo a clichês alienantes, prejudicando a percepção política da maioria dos

brasileiros.

Para começar, no senso comum das pessoas, os meios de comunicação passaram a idéia

uperfícial de que a Emenda Parlamentarista veio de última hora, e vimos isto durante o

plebiscito de 1993. Que foi somente um anteparo no processo da transição de Jânio para

Goulart. O fato foi que ela não serviu só para isso. Entre os parlamentares, era corrente o debate

entre a opção parlamentarista ou presidencialista, embora ocasionalmente ficassem evidentes ou

não, como ocorreu durante os debates pela publicação do Ato Adicional de 28 de fevereiro de

1945, emendando a Carta de 1937. Nele ficou estabelecida a data das eleições de Presidente da
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República, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Governadores, Assembléias Legislativas e

a previsão de uma nova constituinte. Era o fim do Estado Novo.

Após a ditadura do Estado Novo, e uma vez Raul Pilla empossado como Deputado

Federal eleito pelo povo gaúcho, aproveitou a sessão constituinte, em 12 de março de 1946,

para pronunciar-se quanto à desigualdade social da Nação, oportunidade em que defendeu a

instauração do parlamentarismo e do socialismo como o meio de liquidar esse problema social,

pois acreditava que as transformações sociais só se fariam com a conjunção desses dois

elementos. É o que veremos a seguir:

"Constitui hoje a questão social uma preocupação dominante. Mas
se ela se deve resolver, e deve ser pacificamente resolvida, dentro das normas
da democracia, nenhuma dúvida pode haver quanto a ser o sistema
parlamentar o que melhor quadra ao objetivo. Verdadeiro regime de opinião,
onde servo, e não senhor, é o governo, oferece ele as mais favoráveis condições
à consecução de reformas econômicas e sociais, desde que reclamadas pela
consciência nacional. Não uma pessoa, nem um reduzido grupo de pessoas,
mas a representação popular é quem vai traçar a orientação do governo.
Basta, pois, seja uma aspiração, suficientemente forte e generalizada para
lograr realizar-se mediante o simples jogo do mecanismo parlamentar. Por
isto, parlamentarismo e socialismo foram sempre na Europa sistemas
estreitamente vinculados. Poderiam os socialistas não ser republicanos: mas
parlamentaristas eram-no, necessariamente. lncidem destarte em grave erro os
que, pondo em primeiro plano a questão social, descuram, entretanto, os meios
políticos mais aptos a lhe encaminhar a solução democrática; e ainda mais
grave erro cometem os que, por qualquer motivo, preferem o presidencialismo,
mecanismo perro, ao parlamentarismo, mecanismo grandemente sensível às
solicitações da opinião pública. Socialismo com o regime presidencial é
socialismo tolhido, paralítico, entrevado; socialismo com o regime parlamentar
é, pelo contrário, socialismo desimpedido e capaz de promover as reformas
compatíveis com as condições do País" 43

Todavia, embora a Constituição de 1946 não tenha adotado o sistema parlamentarista,

em 29 de março de 1949, Pilla o representou mediante a Emenda n." 4-C/49, assinada por 110

deputados, que serviu de esboço para a Emenda constitucionalista do governo de Goulart. E

uma vez constituída Comissão Especial, presidida por João Mangabeira, e Afonso Arinos o

relator, cujo voto foi contra o sistema, seguido pela maioria, optou-se pela rejeição da Emenda

em 3 de outubro do corrente ano.

Contudo, a Emenda n° 4 voltou a ser reapresentada na Legislatura de 1950,

subemendada pelo deputado Femando Ferrari, estabelecendo que a reforma do sistema entrasse

em vigor a partir de 31 de janeiro de 1956, devendo o Congresso escolher o Presidente da
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República vinte dias antes daquela data. Depois de 22 dias, foi a vez de Castilho Cabral

apresentar outra subemenda. Por ela, suprimia-se a possibilidade de dissolução do Parlamento e

imediato apelo para o pronunciamento do País, quando o solicitasse o Conselho de Ministros,

colhido por uma moção de desconfiança 44.

Já na reunião de 27 de maio de 1952, a Comissão Especial, constituída anteriormente

pelo Presidente Menezes Pimentel, Castilho Cabral, Fernando Ferrari, Raul Pilla, Wanderley

Júnior e Benedito Valadares, por quatro votos a três, aprovou a emenda de Raul Pilla, e depois,

por quatro votos a dois, a subemenda de Ferrari. A partir desse momento, ficou vitorioso o voto

do gaúcho, mas que nunca veria a sua emenda ser aprovada durante essa mesma legislatura;

mas só na de 1961, após algumas alterações.

2.2. Parecer de Afonso Arinos e o Voto de Raul Pilla

Restava-nos trazer alguns pontos essenciais do esmerado parecer do deputado Afonso

Arinos de 12 de maio de 1949, parecista da Comissão Especial Emenda n04-C/49. Comecemos

com o Relatório onde Arinos tece inicialmente loas ao deputado Raul Pilla, para, no final

mostrar seu voto contra o parlamentarismo. Vejamos:

"O ilustre deputado Raul Pilla, nosso eminente companheiro de
Comissão, coroando pertinaz esforço de muitos lustros, em que tem consumido
sua fé patriótica e suas energias de homem público, julgou azado o momento
atual para empreender a obra de transformação profunda das instituições
políticas brasileiras.

O fato de ter sido o nobre representante gaúcho apoiado por mais de
cem deputados de todos os partidos e das mais variadas convicções, exclui
qualquer discussão sobre o julgamento da Câmara quanto à oportunidade da
tentativa.

Isso não nos impede, entretanto, de ponderar que, a nosso juizo, o
momento escolhido não foi feliz, visto que a atualidade brasileira se apresenta
toldada de dúvidas e apreensões, não só pelas vacilações inevitáveis no
processo de adaptação do aparelho de Estado às normas da legalidade
democrática, depois de tantos anos de ditadura, como também porque tal
situação geral se vê ainda agravada pelo delicado problema do termo
coincidente de todos os mandatos executivos e legislativos, desde a União
Federal ao mais remoto Município" 45 •

Prossegue o parecer, apontando a inconveniência que a mudança do sistema traria à vida

republicana. Daí ser votado a Emenda:

43 Ibidem, p. 97.
44 Ibidem, p.29.
45 MELLO FRANCO, Afonso A. Estudos de Direito Constitucional. São Paulo: Revista Forense, 1957, p. 11.
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"De qualquer forma, as causas de agitação e de imperfeição no
funcionamento das instituições acima apontadas, embora de caráter
transitório, são suficientes para gerar uma atmosfera geral de incerteza e
pessimismo, apta a conquistar, para a emenda parlamentar, o voto favorável de
muitos ilustres colegas, cheios de patriotismo e boa-fé, os quais, no entanto, em
ambiente menos carregado de dificuldades eleitorais (que nunca se repetirão
tão sérias), e mais propício ao debate desapaixonado das teses doutrinárias
jurídicas e políticas, e ao exame da adaptabilidade dos dois sistemas, - o
presidencial e o parlamentar, - às condições objetivas do nosso povo, da nossa
história, da nossa economia e da nossa civilização, talvez se situassem em
posição diferente da que agora ocupam.

Manifestamos, pois, francamente, o nosso receio de que o momento
atual, escolhido pelos nobres apresentantes da emenda, imponha a muitos,
como solução de emergência para uma crise transitória, a emenda que vai
transformar de "fond-en-comble" a organização tradicional da nossa vida
republicana, com as mais profundas e distantes repercussões. As histórias de
outros povos, tanto quanto a nossa, não são avaras de exemplos semelhantes.

Nosso voto, como relato r, é, por conseguinte, contrário à oportunidade
da emenda.

Ele será, por igual, contrário ao seu mérito, pelas razões que serão
adiante formuladas, mas, antes de entrar nelas, julgamos conveniente
apresentar ainda algumas considerações preliminares" 46.

Entre essas considerações preliminares, destacamos a seguinte passagem conclusiva,

ita de forma escorreita e de estilo elegante:

"O que interessa é examinar o assunto, tanto quanto possível, tendo em
vista o tempo presente e o caso do Brasil. É o que tentará fazer o relator. Tudo
o que apareça de estranho a este círculo voluntário de limitação será apenas
aproveitado como elemento de esclarecimento de algo que se encontre dentro
dele. E, ao mesmo assim, quanto há que dizer e, sobretudo, quanto há que
cortar, que suprimir!

J J Rousseau, em sua passagem famosa, escrita a propósito do seu
discurso sobre os maleficios da cultura, relata as angústias comuns a todo
escritor que percebe ter coisas demais a dizer sobre um assunto. As idéias
turbilhonam vertiginosamente, os dados e argumentos circulam no cérebro em
louca sarabanda, de forma que o esforço maior não é os mais importantes. O
trabalho intelectual passa a ser, então, o de ordenar o tumulto, conduzir o
torvelinho, filtrar a turva caudal.

Todos nós, estudiosos de qualquer gênero, já nos encontramos algumas
vezes na vida nesta contingência tão ao vivo descrita pelo genebrês.
Contingência em que o esforço maior não é para dizer, mas para calar, e em
que não nos deve faltar aquela coragem de ser breve que, segundo Tristão de
Ataíde, faltou algumas vezes ao grande Rui Barbosa" 47.

Poderíamos estender-nos mais nessa parte, mas acreditamos que isto está sendo ao

menos suficiente para nos remeter ao clima das argumentações eruditas e ditas de forma

-46 Ibidem, p. 12.
1;1 Ibidem, p. 14.
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oncisa em que transcorreu todo o Relatório. Entretanto, abrindo parênteses, achamos

conveniente lembrar um pouco o contexto histórico em que foi gerado Arinos.

Descendia de lideranças políticas, o que desde cedo lhe introduziu no jogo do poder

lítico. Nasceu em 1905, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Filho de Afrânio de Melo Franco,

vogado e militante político, e neto de Cesário Alvim, personalidade que se destacou nos

astidores da política do Império e na Primeira República. Formou-se em direito no Rio de

Janeiro em 1927. Em seguida, ingressou na carreira de promotor público e no magistério, vindo

ser professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Em 1947,

sumiu a suplência de uma vaga de deputado federal, conseguindo exercer mais três mandatos

consecutivos. Ficou célebre por ter produzido um discurso em 9 de agosto de 1954, apoiando

cerda no caso do assassinato do Major Vaz, na rua Toneleros, exigindo a renúncia de Vargas.

Como sabemos, coincidiu com o suicídio do Presidente dias após, mais precisamente no dia 24

o mesmo mês.

Fez oposição ao Governo Kubistschek. Em 1958 foi senador pelo Distrito Federal. Foi

ministro das Relações Exteriores no Governo Jânio Quadros e no de Goulart. Apoiou o golpe

e 1964. Depois, em 1986, com 81 anos, elegeu-se deputado federal pelo Partido da Frente

Liberal, chegando a participar dos trabalhos da Constituinte do mesmo ano. Faleceu em 1990.

Mas, voltando ao esmerado parecer. Em outro trecho atacou a tese de Raul Pilla,

firmando que não houve parlamentarismo no Império. E se os males decorrentes da República

erivavam do fato de o sistema presidencialista ter mudado essa prática, como falar em volta do

parlamentarismo se ele nunca existiu? Desta forma direta procurava rechaçar os argumentos de

Raul Pilla:

"Não houve parlamentarismo no Império - Não é recente a opinião de
que os males da nossa política republicana decorrem da adoção do sistema
presidencial, depois de muitas décadas de prática parlamentarista. Voltar ao
parlamentarismo do Império, eis a solução preconizada por muitos, inclusive
pelo Sr. Raul Pilla, que a invoca em mais de um discurso" 48.

Posteriormente, refuta a existência do parlamentarismo durante o Brasil-Império:

"Não há necessidade de irmos mais longe nesta demonstração. Os fatos
alinhados, os depoimentos recolhidos, autênticos aqueles, prestigiosos estes,
são concordes em demostrar que o chamado parlamentarismo imperial
brasileiro nunca existiu, pelo menos o verdadeiro sistema parlamentar de

48 Ibidem, p. 20.
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governo, elaborado na Europa pela prática inglesa e fixado no Continente pelo
constitucionalismo do século XIX. No Brasil, a instituição constitucional do
Poder Moderador, - única no mundo -, fez do nosso chamado governo
parlamentar algo "sui generis" inteiramente diverso do que a doutrina
conceitua com esse nome.

Governo parlamentar pressupõe formação dos Ministérios pelo apoio
das maiorias e queda deles pelo seu desfavor. No Brasil os Gabinetes podiam
ser nomeados e demitidos livremente (o termo era da Constituição) pelo
imperante. Governo parlamentar exige responsabilidade política coletiva do
Gabinete diante da Câmara popular. No Brasil nunca chegou a haver
Gabinete, no sentido parlamentar, pois os ministros não eram coletiva nem
politicamente responsáveis senão na medida em que o chefe do Poder
Executivo aceitasse tal situação. Sem o que demitia o Ministério, nomeava
outro contrário, dissolvia a Câmara e elegia outra que apoiasse o Ministério
recém-nomeado. A responsabilidade ministerial estabelecida era unicamente a
penal, o que correspondia à sugestão de Benjamin Constant. Tudo dentro da
Constituição. Nem se diga que, seguindo o exemplo inglês, o Brasil-Império foi
estabelecendo, na prática, o funcionamento das instituições da maioria
parlamentar na escolha dos Ministros e a teoria de que os governos eram
comissões da Assembléia Legislativa encontraram sem dúvida, guarida nos
hábitos e nas idéias. É o que Nabuco chama obediência "asformas do governo
parlamentar". Mas eram somente formas, pois eram aplicáveis apenas
enquanto tal situação era do agrado do soberano, conforme se demonstra com
a rememoração dos fatos acima indicados e que se desenvolveram do princípio
ao meio e ao fim do Império. Aliás, num sistema de Constituição rígida como
era o nosso, o costume nào podia retirar ao monarca as suas atribuições
escritas. Não podia, pois, ocorrer o que se deu na Inglaterra.

Quando dizemos, assim, que o Império gozou de duradoura
estabilidade das instituições devido ao regime parlamentar, formulamos uma
inverdade, ou antes, duas. Primeiro, porque tal estabilidade não existiu de fato,
pelo menos nos termos em que os saudosistas a proclamam. Segundo, porque,
ainda que tivesse existido, não teria sido por causa do sistema parlamentar,

. d d . " 49que nunca praticamos ver a eiramente .

Certamente que Pilla concordou na inexistência de um sistema parlamentarista formal

durante o Brasil Império, se comparado com o sistema inglês, embora houvesse existido no

egundo Reinado uma substancial melhora da relação do Gabinete, Câmara e do Poder

Moderador, principalmente com a criação do cargo de Presidente do Conselho por decreto de

_o de julho de 1847, mas permanecido a hipertrofia do Poder Moderador sobre os demais,

conforme esclarece Pinto Ferreira:

"Em todo o Império brasileiro houve 65 Gabinetes com a duração média
de 12 e poucos meses para cada Gabinete; sendo que do período que vai desde
1847, quando se criou no Brasil o cargo de Primeiro Ministro, por decreto de
20 de julho desse ano, até 1889, data do último Gabinete do Império, o do
Visconde de Ouro Preto, existiram 32 ministérios com a duração média de 16
meses cada um. Foi esse período o de maior estabilidade política do Império.

Ao contrário, os momentos de maior estabilidade foram vividos durante a
Regência de Feijá, com a duração média de um Gabinete para cada 6 meses.

49 Ibidem, p. 29.
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Deve-se esclarecer que, conquanto tenham existido no Brasil 65 ministérios,
não significa isto que todos esses ministérios tenham sido constituídos durante
o regime parlamentarista, porque este só foi criado no Brasil ao fim da
regência de Feijá, quando Bemardo de Vasconcelos, demolidor constante de
ministérios, deu margem a que Feijó apresentasse sua demissão, e então foi
nomeado Regente o Marquês de Olinda, que convidou O deputado Vasconcelos
para Chefe de Gabinete.

Mas, como dizia, durante o período que vai da independência do Brasil
até o último Gabinete, que foi o do Visconde de Ouro Preto, conquanto tenham
existido 65 Gabinetes, não significa que todos esses tenham se formado por
influência parlamentarista, posto que eram constituídos pela atuação da
vontade do monarca, por pessoas nas quais ele depositava mais simpatia. Não
era a determinação da Câmara Baixa, não era a escolha feita pelo monarca
daquele líder da maioria da Câmara Baixa, mas dentre os favoritos, entre
pessoas que tinham maior ligação com o monarca 50 ".

De fato, Pilla não ignorava a ação do monarca entre as relações políticas do Gabinete e

D. Pedro 11,uma das causadoras da informalidade do sistema de gabinete. Se Arinos buscasse

barrar a pretensão da Emenda Parlamentarista argumentando que ela não faria sentido, já que o

País nunca passara por um sistema parlamentarista monista, Pilla defendia que seria a partir da

informal idade reinante que o gabinete evoluiria para a sua autonomia.

Na verdade o ilustre gaúcho esclareceu que, durante o Império, nunca houve uma

Constituição parlamentarista, e sem ela, o parlamentarismo formal não poderia subsistir. Ele

discordou de Arinos ao apontar que durante o reinado de D. Pedro 11, embora a Constituição

não fosse parlamentarista, a monarquia se comportou como tal. E foi isso que deu estabilidade

ao governo de uma minoria branca e abastada. Esclareceu assim que não se deve confundir a

alta de uma constituição parlamentarista com a prática do parlamentarismo.

Para tanto, recolhemos algumas passagens da resposta do deputado Raul Pilla que

proveitou para rechaçar o caráter arbitrário na implantação do presidencialismo após a fim da

Monarquia brasileira:

"Não houve parlamentarismo no Império?
Fugindo ao mérito do mecanismo proposto, que ninguém pode negar

seja mais perfeito, do ponto de vista democrático, que o presidencial, e
querendo invalidar o argumento dos que invocam a experiência
parlamentarista do Império para justificar a reforma, afirma o ilustre relator
não ter havido parlamentarismo na Monarquia brasileira.

Longe está de ser a verdadeira a afirmação; concedido, porém, que o
fosse, nada significa isto contra a possibilidade de realizarmos agora o sistema
parlamentar. Válido seria o argumento se parlamentarista houvera sido a
Constituição monárquica, se nas suas disposições se houvesse estabelecido o

FERREIRA, Pinto. Princípios Gerais do Direito Constitucional Moderno. São Paulo: Saraiva, 1962, p. 680.
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mecanismo do governo coletivo e responsável e, não obstante, não se tivesse
conseguido praticar o sistema nela consagrado. Já vimos, porém, não ser isto
exato. Embora pouca gente o saiba, a verdade é que o Brasil nunca teve uma
Constituição parlamentarista. Muito ao contrário disto, era
antiparlamentarista, para não dizer presidencialista, a carta política do
Império. O próprio Sr. Afonso Arinos o reconhece. Assim, não sendo
parlamentar o sistema configurado na Constituição, ninguém teria o direito de
exigir que parlamentar fosse o sistema realizado.

Mas na verdade rigorosa, já fortemente demostrada nas páginas
antecedentes, é que se chegou a praticar o sistema parlamentar no Brasil.
Falsa é a proposição do ilustre Deputado Afonso Arinos, com a extensão que
ele lhe deu. Parlamentarismo não houve realmente no Primeiro Reinado e na
Regência Feijá, apesar da clara tendência que em tal sentido se pronunciava,
porque tanto o primeiro Imperador, como o Regente, se apegavam às suas
prerrogativas constitucionais; mas parlamentarismo, cada vez mais bem
caracterizado, houve-o no Segundo Reinado. É, justamente, a lenta e
trabalhosa evolução operada o que demostra não ter sido ele, no Brasil, um
fenômeno artificial e arbitrário, como foi a implantação do presidencialismo,
mas umfato natural e espontâneo" 5/.

Ciente de que o governo do Imperador tinha limitações quanto à administração do

Estado brasileiro, mas que o fazer da classe política dominante abrangia uma complexidade de

interações, disputas e intersubjetividades entre aqueles que lutam pelo poder, Pilla reforçou o

eu ponto de vista balizado no conhecimento da história política do Brasil, deduzindo que, a

artir do torvelinho provocado pelo movimento inerente do corpo político, surgiriam as forças

ue comporiam mais tarde o parlamentarismo republicano e uma democracia mais ampla.

Essencialmente ele compreendia que o nascimento do parlamentarismo brasileiro

dependeria da evolução de normas democráticas entre os poderes Moderador, Executivo,

Judiciário e Legislativo. Com maior participação desses poderes interagindo democraticamente

em toda as classes sociais, provavelmente alcançaríamos um Estado mais justo, mais

gualitário. Se porventura ele passou a idéia da existência de um parlamentarismo durante o

pério, certamente ele baseava-se em um modelo de parlamentarismo inglês posterior a 1830,

is, depois desse ano, o rei George II abdicou efetivamente de parte de seus poderes,

rmitindo a autonomia do Gabinete na direção do governo, quando Walpole incorporou esses

deres e inaugurou assim a função de 10 Ministro na história do constitucionalismo britânico,

àto que não poderia ter acontecido na constituinte brasileiro de 1823. Senão, vejamos:

"Discutia a Assembléia o projeto de Constituição, elaborado por uma
comissão, de que era relator Antônio Carlos, quando dois oficiais portugueses,
melindrados com os termos de uma carta publicada na "Sentinela da
Liberdade", agrediram a Davi Pamplona, que dela supunha ser o autor. A luta,

5 PILLA, Raul. Discursos Parlamentares. Distrito Federal: Câmara dos Deputados, 1991, p. 599.
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latente entre o jovem Imperador voluntarioso e os representantes da Nação,
iria explodir com o episódio. E, à uma hora da tarde do dia 12 de novembro de
1823, era dissolvida a Assembléia por um decreto do Imperador, amparado na
força dos canhões e das baionetas.

Tal foi, porém, a reação popular a este ato de prepotência, tal o
isolamento em que ficou o Imperador, que este deitou logo proclamações para
justificar a dissolução e acalmar o povo. Tendo convocado uma nova
Constituinte, que não chegou a funcionar. Nomeou depois um conselho de
estado composto de dez membros, para redigir o projeto, que deveria ser
submetido à consideração das províncias. Disto resultou a Constituição
outorgada a 25 de março de 1824. Decorridos pouco mais de quatro meses da
dissolução da Assembléia Constituinte, tinha, assim, o País a sua carta política.

Cumpre agora examiná-Ia, embora perfunctoriamente. Era, em quase
tudo, reprodução, levemente alterada, do projeto Antônio Carfos; mas
apresentava também inovações substanciais. Entretanto nem um, nem outro
texto, nem o da Assembléia dissolvida, nem o da comissão imperial
consagravam o regime parlamentar, que, segundo nota de ilustre publicista, na
própria Inglaterra não se praticava então e só ali existia na doutrina whigs.

O projeto da Assembléia Constituinte estabelecia a tripartição dos
poderes, que declarava simples delegações da Nação (artigos 39 e 40);
atribuía o Poder Executivo ao Imperador (artigo 138), que nomearia e
demitiria livremente os Ministros de Estado e seus conselheiros privados
(artigo 142, inciso I); reconhecia à Casa dos Deputados (como lhe chamava) a
atribuição de requerer, motivadamente, ao Imperador a demissão dos
Ministros de Estado, que parecessem nocivos ao bem público, e ao Imperador
reconhecia o direito de não deferir a requisição (artigo 91, inciso lI).

A Constituição outorgada elevava a quatro os poderes políticos do
Império, acrescentando o Moderador aos três poderes clássicos (artigo 10);
considerava delegações da Nação tais poderes (artigo 12); introduzia a divisão
e harmonia dos poderes políticos como princípio conservador dos direitos dos
cidadãos, e o mais seguro meio de fazer efetivas as garantias constitucionais
(artigo 9j; considerava o Poder Moderador, delegado privativamente ao
Imperador, como chave de toda a organização política e atribuía-lhe a função
de velar incessantemente sobre a manutenção da independência, equilíbrio e
harmonia dos mais poderes políticos (artigo 98); incluía, entre as atribuições
do Poder Moderador, as de prorrogar ou adiar a assembléia geral, dissolver a
Câmara dos Deputados, convocando imediatamente outra que a substituísse,
nomear e demitir os ministros de estado (artigo 101, incisos 5 e 6); fazia do
Imperador o chefe do Poder Executivo que exercitava por seus Ministros de
Estado (artigo 102).

Vê-se claramente que o projeto da Assembléia não instituía o sistema
parlamentar, não fazia depender os ministros da confiança do parlamento, nem
admitia a dissolução deste, mas lhe lançava o germe na atribuição,
reconhecida à Câmara, de solicitar ao Imperador a demissão dos Ministros de
Estado que lhe parecessem nocivos ao bem público. Era o reconhecimento de
um princípio básico de democracia representativa: que os governantes não
devem contrariar a Nação, quando esta, por seus representantes, exprime o seu
sentimento.

Ainda menos aproximada do sistema parlamentar era a Constituição
outorgada, que, com a supressão da responsabilidade dos Ministros esboçada
no inciso 11 do art. 91 do projeto da Assembléia Constituinte, e a criação do
Poder Moderador, dava a maior amplitude às prerrogativas do Imperador.

Nomeava este e demitia livremente os ministros, sem a menor
dependência dos representantes do povo, e em nome da salvação do Estado
podia ainda dissolver a Câmara que lhe estivesse criando dificuldades. Era a
constituição de uma monarquia simplesmente constitucional e representativa,
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não de uma monarquia parlamentar. Era uma constituição ''presidencialista'':
já ali se encontravam as disposições, as próprias expressões de que se
tornariam, mais tarde, a definição do presidencialismo em nosso País:
independência e harmonia de poderes, livre nomeação e demissão dos
Ministros de Estado. Era, ainda mais, uma Constituição super-presidencialista,
graças à prerrogativa, que se arrogava o Imperador, de dissolver as Câmaras.
Bem o compreendera Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, ao emitir o seu
histórico voto perante a Câmara de Recife: 'O Poder Moderador da nova
invenção maquiavélica é a chave mestra da opressão da Nação brasileira e o
garote mais forte da liberdade dos povos. Por ele o Imperador pode dissolver a
Câmara dos Deputados, que é a representante do povo, ficando sempre no gozo
dos seus direitos o Senado, que é representante dos apaniguados do
Imperador '.

O regime político, tal como o definia o projeto da Assembléia
Constituinte, era a 'monarquia hereditária e representativa' (arts. 36 e 37); o
governo, como o conceituava a Constituição outorgada, era 'monárquico,
hereditário, constitucional e representativo' (art. 3"). Tal era a crisálida, da
qual se desenvolveria, no Império, o regime parlamentar" 52.

Todavia, saindo um pouco da resposta de Raul Pilla, julgamos oportuno complementar

um pouco mais essa questão do superpresidencialismo pelo bem abalizado estudo do jurista

Wander Bastos, um dos analistas dessa junção do Poder Moderador com os demais poderes da

clássica divisão de Montesquieu, acontecido durante a formação da Constituição de 1824, que

institucionalizou praticamente o autoritarismo brasileiro.

Baseado nos ensinamentos de Benjamin Constant no clássico Princípios Políticos

Constitucionais, o Monarca submeteu os demais poderes ao seu alvedrio. Como bem apontou

Bastos foi essa a mentalidade, herdada da prepotência portuguesa, que influiu na formação do

corpus jurídico brasileiro imperial. Posteriormente, esse modus faciendi imperialista, migrou

para o conteúdo das normas presidencialistas instauradas no advento da Constituição de 1891.

Examinemos:

"Todavia, em nenhuma das situações, nos modelos ou sistemas
parlamentaristas, o Poder Executivo (Chefia de Governo) seria exercido pelo
próprio Poder Moderador, mas por autoridade delegada (do Poder Moderador
ou do Parlamento), ao contrário do que aconteceu no Brasil, compilando a
teoria de Benjamin Constant, na qual o Poder Real era o Poder Moderador e
exercia o Poder Executivo através dos ministros de Estado. Veja o que dispõe o
art. 102 da CPIB (Constituição Política do Império Brasileiro):

'O Imperador é o Chefe do Poder Executivo, e o exercita pelos
seus Ministros de Estado '.

Este modelo político transposto da teoria de Benjamin Constant é,
historicamente, a manifestação embrionária, no Brasil, do presidencialismo, o
poder (civil) centralizado, concentrado, imperial, mas despido das vestes

52 Ibidem, p. 569.
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imperiais, muitas vezes legitimado pela votação popular, como tal delegado
pelos eleitores e, em tantas outras vezes, por ações militares. Esta superposição
combinada de poderes, na pessoa do imperador, não apenas inviabilizava,
constitucionalmente, no Império brasileiro, a separação entre o poder do Chefe
de Estado (o Poder Moderador) e o poder delegado do Chefe de Governo (o
Poder Executivo), como também não demitiu o crescimento coordenado e
independente do Poder Executivo e do Poder Legislativo, superdimensionando
as competências do Poder Moderador (com a atrojia dos demais poderes,
inclusive o Judiciário), resguardando para si próprio a competência de
dissolver a Câmara dos Deputados, que não delegava poderes ao Poder
Executivo e nem ao menos aprovava o nome do Poder Executivo, que era o
próprio Imperador.

A Constituição do Império de I824 dispunha no seu art. 98:

'O Poder Moderador é a chave de toda organização política, e
é delegado privativamente ao Imperador, como Chefe Supremo da
Nação, e seu Primeiro Representante, para que incessantemente vele
sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos
demais poderes políticos '.

Por outro lado, dispunha o art. 99:

'pessoa do Imperador é inviolável e sagrada: ele não está
sujeito a responsabilidade alguma '.

Na verdade, as competências constitucionais do Poder Executivo são
competências de um Chefe de Governo delegáveis, por quem detinha um forte
Poder Moderador, mas também perfeitamente absorviveis pelo Poder
Moderador, se fossem exercidas por um delegado da Câmara dos Deputados;
tanto é que o Poder Moderador compartilha suas competências com um
Primeiro-Ministro executivo na incipiente experiência parlamentarista
brasileira, que se sucedeu a 1847. Esta, todavia, não era a realidade dos
poderes políticos no Brasil, que se ariculavam a partir do Poder Moderador, e
não de forma coordenada e ordenada com o Poder Moderador, que entre
outras competências podia, conforme dispunha o art. 101 da CPIB: a) nomear
os senadores; b) convocar a Assembléia Geral extraordinariamente (quando
assim o pede o bem do Império); c) sancionar decretos e resoluções da
Assembléia Geral; d) aprovar e suspender inteiramente as resoluções dos
Conselhos Provinciais; e) item V; já citado; j) suspender os magistrados; g)
perdoar e moderar as penas impostas aos seus condenados por sentença; fi)
conceder anistia em caso urgente (se assim aconselhar a humanidade e o be
do Estado). Esta situação não apenas favoreceu a implantação de u
especialíssima organização de poderes no Império, ...mas também viabilizo
historicamente, o desenvolvimento autoritário e unitário da estrutura poli .
do Estado brasileiro; o que tem dificultado, a partir da República, a super.
dos conflitos de poderes pelos próprios poderes instituídos" 53.

2.3. O Parlamentarismo e a Federação

Outro ponto discutível entre os dois parlamentares foi sobre a conveniência ou não do

parlamentarismo com a federação. Começou Arinos:
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"Uma das dificuldades que primeiro ocorrem é a compatibilidade entre
o sistema parlamentar e o federal de governo. Pensamos, com Willoughby, que
o federalismo não é uma forma de Estado, mas um sistema de governo.
Preferimos dizer Governo a Estado Federal, porque, como bem acentuou o
constitucionalista americano: 'O Estado é por sua natureza uma unidade cujo
essencial atributo, a soberania, é necessariamente una. Não pode haver,
portanto, um Estado composto de Estado '.

Sendo uma forma de governo, o federalismo pode ser objeto de
modificações constitucionais muito mais facilmente do que se fosse uma forma
de Estado. Por isso mesmo, estavam certos aqueles que, desde o início do
Império, achavam viável a Monarquia federal. A parte a se modificar seria
outra: a do aparente parlamentarismo monárquico. Sendo uma forma de
governo, além disso, estará o federalismo condicionado aos limites que lhe
aprouver conceder a Constituição.

A nossa impede somente que sejam admitidos projetos de reforma
"tendentes a abolir a Federação". Mas não se proíbe, nem poderia, que sejam
considerados e aprovados projetos tendentes a modificar a forma federal de
governo estabelecida constitucionalmente.

As palavras ''federação-federalismo'' podem ser e são empregadas em
sentido lato ou estrito. O sentido estrito não nos interessa aqui, pois diz
respeito a casos individuais (federação Americana, Federação do Trabalho,
federalismo anarquista etc.), que não se relacionam em absoluto com o nosso
assunto. Consideremos somente o sentido lato, o conceito mais geral, que sirva
de apoio ao desenvolvimento do raciocínio. Neste sentido, o federalismo é a
tendência governativa que faz predominar o método da coordenação sobre o
método da subordinação, e a Federação é o tipo de governo que realiza tal
tendência" 54

Em outro trecho, prossegue seus argumentos:

"Há outros aspectos da emenda referentes à Federação, que são mais
senos. Em primeiro lugar não nos esqueçamos do considerável movimento
histórico que foi, sempre, ofederalismo no Brasil.

A tendência federal não foi apenas liberal, isto é, não correspondeu
somente, como ocorre em todos os países em que ela se verifica, ao impulso
favorável à preservação da liberdade política e contrário à centralização do
despotismo. Sob esse aspecto, todos os movimentos liberais da nossa História
foram federalistas: desde a Inconfidência Mineira até a Revolução Paulista.

Mas isso não bastaria para incompatibilizar o parlamentarismo com a
Federação, porque a liberdade também poder ser assegurada por outros meios.
A verdade é que, além dessa, razão, que é relevante, outras existem ligadas ao
próprio processo natural de governo no Brasil, que tende também para o
federalismo. O Brasil é um país que ainda se encontra claramente na fase
histórica federal.

Não ignoramos que é uma lei histórica a força de unificação dos países
federais, mas esta lei só se faz sentir na concorrência de certos fatores de
ordem técnica e material, que ainda nos faltam. O federalismo brasileiro não
foi formado pela necessidade de garantir a autonomia de minorias étnicas ou
religiosas, como em vários países federais da Europa; nem apareceu como
processo de integração política numa luta de emancipação, como nos Estados
Unidos; nem como a vagarosa e natural composição de culturas e povos

53 BASTOS, Aurélio W. Autoritarismo e Parlamentarismo no Brasil. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1993, ps. 35.
" MELLO FRANCO, Afonso A., O•. cit., p. 52. n===------
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diferentes, num pequeno e atormentado território, dando em resultado esse
maravilhoso equilíbrio que é a Suíça.

No Brasil o federalismo foi, até hoje, imposto de um lado pelas
circunstâncias materiais - o imenso território, a escassez de gente, a
precariedade dos transportes - e pelas dificuldades insuperáveis que estas
circunstâncias de ordem material traziam ao poder central distante, e, de outro
pelo progresso do sentimento liberal, que via nas franquias regionais uma
trincheira defensiva contra os pruridos da tirania" 55

Arinos evoca Rui Barbosa demonstrando uma suposta incompatibilidade do

ederalismo com o parlamentarismo:

"Por isso é que Rui Barbosa escrevia, na sua Plataforma de 1910: Com
o sistema federativo, único adotável no Brasil, não se compadeceu as fórmulas
parlamentares. A ele, na República, se liga essencialmente o presidencialismo,
a cujos vícios congeniais temos de buscar, pois, os remédios os freios e
contrapesos dos mecanismos: a brevidade na duração do poder supremo, a
inelegibilidade do Presidente; a larga autonomia dos Estados, a posição
oracular da justiça na aplicação da lei e nas questões de constitucionalidade"
(Plataforma, cit., p. 21).

Eis o que pensava, o que afirmava Rui Barbosa. Foram estas palavras
pronunciadas logo depois das outras em que o grande jurista dizia mais valer a
instabilidade parlamentar do que a irresponsabilidade presidencial.

Os parlamentaristas citam muito esta última sentença, mas se esquecem
de lhe ajuntar a conclusão, que é rigorosamente a transcrita acima, e sem a
qual a referida sentença fica boiando no ar, investida de um valor próprio que
nunca teve. Rui fez um diagnóstico e indicou o remédio, esboçou uma crítica e
formulou a solução. A solução, para ele, era a do regime que tinha fundado, e
por cujo aprimoramento sempre se bateu. Para ele a Federação se impunha ao
Brasil, e para esta Federação brasileira o presidencialismo era a solução
única e natural" 56

Posteriormente, trás outras antinomias entre o parlamentarismo e o regime

ederativo:

"Resumindo: o federalismo brasileiro, como o americano, não teve
bases étnicas ou religiosas, como os de certos Estados da Europa: foi um
federalismo geográfico, econômico, administrativo e liberal. Sua solução, -
nossa História o demonstra, - foi a República presidencial. A adoção do
parlamentarismo integral, como quer a emenda, desde o plano federal ao
municipal, viria a aumentar a centralização, tirar cada vez mais a força dos
governos locais, estaduais e municipais, entregando-a à direção nacional dos
partidos; facilitar, num meio atrasado como o nosso, a opressão política das
facções rivais umas sobre as outras, e introduzir um elemento de imprevisível
dificuldade e compreensão nas administrações locais. Não compreendemos
mesmo como tal contradição poderia funcionar. Ou a Federação
desapareceria, com os resultados nefastos para o interior que conhecemos no
unitarismo do Império, e no unitarismo da ditadura, ou o parlamentarismo é

55 Ibidem, pp. 54-55.
56 Ibidem, pp. 66-67.
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que seria uma experiência frustada, mais uma, o que não seria aconselhável no
momento delicado que vivemos.

Eis por que os países federais que adotam o parlamentarismo nada tem
a ver com o federalismo brasileiro. Eis por que o maior constituciona/ista e um
dos maiores estadistas do Brasil, Rui Barbosa, tendo em vista o caso brasileiro,
negou redondamente a possibilidade da combinação, entre nós, do
parlamentarismo com a Federação" 57.

Não resta dúvida que o parecer de Arinos é catedrático, mas como trata-se de objeto das

Ciências Humanas, evidentemente que sobrou margem para Pilla levantar contra-argumentos

obre essa exposição. Em outras palavras, Pilla também rebateu com acerto pontos que

tomariam incompatível o parlamentarismo com o regime federativo.

Procurando ser coerente, Pilla começou fazendo justiça a Rui Barbosa. Para o

parlamentar gaúcho as palavras do prócer baiano foram mal aplicadas. Arinos havia

interpretado em outro contexto o que Rui defendera precipitadamente. Ou seja, apesar de Rui

momentaneamente haver defendido a incompatibilidade do parlamentarismo com a federação,

não era realmente esta a sua intenção. Segundo Pilla, se Rui interveio favoravelmente pelo

residencialismo, foi em uma desses ocasiões paradoxais que muitas vezes envolve um homem

úblico em campanha política, quando o candidato se submete ao foguetório dos palanques e

os dissabores dos adversários. Senão, vejamos:

"Contra a compatibilidade do parlamentarismo com a Federação,
tem-se invocado a autoridade de Rui Barbosa. O ilustre Sr. Afonso Arinos não
poderia deixar de brandir a mesma arma, e com tanto maior razão, quanto ao
nosso sumo publicista parece dever-se a origem do infundado preconceito.
Examinemos, porém o caso.

Que eu saiba, só uma vez referiu Rui à questão: foi na plataforma
apresentada à Nação, no Po/iteama baiano, em a noite de 15 de janeiro de
1910. Estávamos em plena campanha civilista, na qual a candidatura do
insigne brasileiro se opunha à do Marechal Hermes da Fonseca. Todos os
meios e todos os argumentos se empregavam para incompatibilizar o
candidato da Nação com o pequeno mundo político, do qual dependia a
investidura. Não admitiam, então, os senhores do País, o mais leve retoque da
Constituição de 24 de fevereiro, que tão bem lhes garantia a posse nas
posições. Assim foi que, muito de indústria, se passou a personificar em Rui
Barbosa o revisionismo e, no Marechal Hermes da Fonseca, a intangibilidade
da Constituição.

Não sendo esta origem da campanha, que era fundamentalmente uma
reação contra uma candidatura presidencial imposta à nacionalidade, não
poderia o candidato civilista aceitar a questão nos termos em que a
pretendiam colocar. Mas isto, naturalmente, sem repudiar as suas conhecidas
convicções revisionistas.

Assim, não era propriamente de revisão que se tratava. Nem estava na
órbita das atribuições do presidente da República o fazer ou iniciar reformas

Ibidem, pp. 68-69.
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constitucionais. Entretanto, adverte Rui Barbosa, "se no cargo, tiver eu ensejo
de ser útil à revisão, sem quebra de minha lealdade aos votos que me
elegeram, com as minhas simpatias, a minha influência, os recursos de
persuasão ao meu alcance, de muito bom grado, e a todo poder que eu possa,
ofarei, sem dúvida nenhuma" 58

A seguir Pilla justificou Rui Barbosa analisando, ao mesmo tempo, a

compatibilidade do federalismo com o parlamentarismo:

"Dificultoso é dizer até que ponto foi consciente, no espírito de Rui
Barbosa, este processo psicológico, que o levou a afirmar, na plataforma de
1910, a incompatibilidade essencial entre federação e parlamentarismo. É de
crer, porém, se trate aqui de uma das tantas traições da subconsciência, a que
não se forram as mais lúcidas inteligências e os caracteres mais adamantinos.
Querendo salvar o seu revisionismo, que, por ser do principal autor da
Constituição, se revestia de tamanha autoridade, sem prejudicar, de outra
parte, a importante campanha política em que se empenhara, foi ele
insensivelmente levado a afastar a todo transe a reforma parlamentarista,
afirmando, mais ou menos convictamente, a sua incongruência com o regime
federativo. Tal se me afigure a gênese de um preconceito, que ainda hoje pesa
em muitos espíritos preclaros.

Com essa opinião de Rui Barbosa, se ela não fosse convenientemente
interpretada, chocar-se-ia o seu comportamento anterior, ao querer conciliar
a Monarquia parlamentar com a Federação. Como se sabe, esta se tornou a
bandeira do Império. Não teria Rui então previsto a contradição, que só mais
tarde, vinte anos depois de proclamada a República, se lhe tornou patente? E
Joaquim Nabuco, Afonso Celso, Tavares Bastos e tantos outros vultos
eminentes do liberalismo também a não teriam percebido?

Como que pressentindo a objeção, o Sr. Afonso Arinos diz à página 46
do seu parecer: 'Por isso mesmo estavam certos aqueles que, desde o início do
Império, achavam viável a Monarquia federal. A parte a se modificar seria
outra: a do aparente parlamentarismo monárquico '. Insinua aqui o ilustre
Relator que os federalistas do Império estariam dispostos a sacrificar o
parlamentarismo àfederação. Ignoro, onde ele terá ido buscar elementos para
tal afirmar, mas, enquanto ele não os não exibir, tenho o direito de contestar.

É, com efeito, digno de nota que os principais arautos da idéia
federalista, no Império, pertencesse quase todos ao Partido Liberal, ou, de
modo mais geral, se filiassem àquela corrente que, contrariando os
partidários das prerrogativas da Coroa, pugnavam pela correta prática do
sistema parlamentar. Além da forma monárquica, que pretendiam conservar,
sustentavam eles a federação, que desejavam implantar, e o parlamentarismo,
que queriam aperfeiçoar. Se existe realmente a contradição pretendida pelo
Sr. Afonso Arinos, não a perceberam aqueles vultos do Império" 59

Entretanto, Pilla refutou a posição antiparlamentarista de Rui em outros

posicionamentos posteriores ao fatídico ano de 1910. Isso se deu em sua conferência de 1920

na palestra "A Imprensa e o Poder da Verdade", como também por ocasião de sua campanha

58 Ibidem, p. 645.
59 Ibidem, p. 653.
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presidencial de 1919. E, antes mesmo de se candidatar à Presidência em 1917, concedeu

entrevista a um jornalista francês sobre qual a melhor administração para o Brasil, não

deixando dúvida de que o parlamentarismo seria assimilável pelo País. Disse:

"Discute-se hoje com muito calor, na tribuna e na imprensa, a questão
de saber se, no tocante a essas instituições funestas que tornam irresponsáveis
os governos, e estabelecem o predomínio da incapacidade, o remédio não
seria substituir a República presidencial pela República parlamentar. Quanto
a mim, apesar de tudo, hesito ainda. Mas começo a sentir que não haverá
talvez nenhum outro meio de chegar, entre nós, a um governo realmente
democrático, fundando a responsabilidade do poder perante o povo, e
chamando o mérito e a capacidade à partilha do poder, à gestão das finanças,
à administração dos negócios estrangeiros e à elaboração da lei. Não se
poderão adiar por muito tempo reformas tão essenciais, sob pena de lançar o
país na desordem, e comprometer os interesses mais caros de seu crédito e da
sua existência mesma" 60.

Existem outros extratos de Rui Barbosa apontados por Pilla, mas o básico foi

demonstrar em sua resposta, que ele não continuou afirmando como fez em 1910 da

incompatibilidade do parlamentarismo com a sociedade brasileira. Em suma, após a

defesa de Rui, foi a vez de Pilla posicionar-se quanto à compatibilidade do

parlamentarismo com a federação:

"Nenhuma dúvida pode haver, com efeito, não só de que é compatível
a federação com o parlamentarismo, senão também que melhor funcionará
com o parlamentarismo a federação. Quais tem sido, com efeito, os escolhos
que têm avariado o nosso regime? De um lado o despotismo estadual, que
para se garantir se submete ao despotismo central; de outro lado o despotismo
central, que, para melhor exercer a sua ação compressora, ou se apóia nos
despotismos estaduais, ou os substitui pelos recursos heróicos da intervenção.
Não temos tido propriamente uma federação democrática, senão somente um
sistema de suseranias feudais, prestando o senhor menor a sua vassalagem ao
senhor maior. O sistema parlamentar, instituindo governos coletivos e
responsáveis, em vez de senhores, quebra tal regime de sujeição; liberta os
Estados da submissão e exime a União de exercê-Ia; permite, em suma, o livre
funcionamento do sistema federativo, porque, tanto nos Estados, como na
União, aos cidadãos cabe sempre a última palavra. A federação tem sido uma
irrisão na América Latina, porque irrisão aí tem sido a democracia" 6/.

2.4. A Ditadura e o Parlamentarismo

Chegamos a outras questões bastante interessantes: das correlações entre ditadura,

presidencialismo, parlamentarismo, governabilidade e democracia. Como era de se esperar,

Arinos defendeu a governabilidade e a democracia do País mediante o presidencialismo:

60 Ibidem, p. 694.
61 Ibidem, p. 663.
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"Não é de hoje que se formulam, na tribuna do orador, na cátedra do
professor ou no livro do escritor, críticas tanto ao sistema parlamentar quanto
ao presidencial. Insistir nos fundamentos de ordem filosófica ou doutrinária,
em que se apóiam partidários e adversários de um e outro sistema, seria
esforço inútil a um estudo ligeiro como o presente, e só compreensível em
trabalho didático. Sendo limitado o assunto, apesar de complexo, as críticas
podem, afinal, ser agrupadas em grandes correntes, pois que, com variações de
circunstância, repetem-se em geral. Diz-se que o presidencialismo tende para o
despotismo do poder pessoal, o parlamentarismo para a tirania do poder
coletivo; que o presidencialismo facilita o esmagamento das liberdades
políticas, o parlamentarismo o aniquilamento dos direitos individuais; que o
presidencialismo conduz a uma espécie de dispersão opressiva, o
parlamentarismo a uma sorte de concentração anárquica; que o
presidencialismo termina na irresponsabilidade, o parlamentarismo na
instabilidade. Diz-se isto e muita coisa mais, que seria fatigante rememorar, e
que enche as páginas de bons e maus livros, desde o século passado.

Uma crítica, no entanto, que repetidamente é feita ao presidencialismo
brasileiro precisa ser um pouco mais de perto considerada aqui. Os nossos
patrícios parlamentaristas, quase que invariavelmente, - e é que com
freqüência que este argumento vem à pena e aos lábios do honrado Sr. Raul
Pilla,- insistem em que o presidencialismo, entre nós, é o caminho da ditadura,
isto é, da subversão da legitimidade política em proveito do poder de um
homem.

São os vícios inerentes ao presidencialismo, sustenta-se, que
produziram a ditadura de Floriano, as semiditaduras de outros presidentes
para desfechar no longa ditadura do Estado Novo. Ora, a verdade histórica é
que também aqui a crítica, aliás justa, feita ao presidencialismo, se equilibra
com a crítica, não menos justa, que se pode fazer ao parlamentarismo. Os dois
povos que são o modelo clássico dos dois sistemas, o inglês e o norte-
americano, em virtude de circunstâncias históricas especiais, de natureza
econômica, religiosa, racial e cultural, tiveram o privilégio de fazer evoluir os
dois regimes, através de um engenhoso e lento processo transformativo, no
qual as instituições respectivas foram encontrando o segredo do próprio
funcionamento, e isso sem nada que se assemelhasse às crises ditatoriais
sofridas pelos outros povos" 62

Ressabiado com os graves acontecimentos da Espanha de Franco, Arinos manifestoú o

eu temor de uma provável implantação do parlamentarismo no Brasil em 1949, que poderia

afrouxar os laços na ordem social. Compreendeu ele que naquele momento o melhor seria

manter o País sobre um governo forte e centralizado. Assim evitaria a anarquia. Daí ser

avorável ao presidencialismo:

"O Brasil acaba, como a Espanha, de sair de uma longa ditadura na
qual também o Congresso não funcionava, a Justiça estava manietada, a
imprensa amordaçada e as liberdades individuais em colapso. Se, neste
período de reconquista da legalidade em que estamos vivendo, viermos
executar a grande transformação parlamentarista, enfraquecendo o Poder
Executivo, lançando a confusão e a desordem inevitáveis pelas contradições na
estrutura e no funcionamento dos poderes que também indicamos nos capítulos
anteriores, estaremos, na nossa humilde opinião, fazendo aquilo de que os

62 MELLO FRANCO, Afonso A. Op. cit., ps. 79-80.
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parlamentaristas tanto acusam o regime presidencial: estaremos abrindo o
caminho à ditadura da espada, que é a forma tradicional de ditadura no
Brasil" 63

De forma contrária, Pilla contrapõe-se a Arinos. Para ele o poder hipertrofiado do

esidencialismo era que favorecia a instabilidade propícia aos golpes militares. Mas, resume o

_ u posicionamento, demonstrando ser o parlamentarismo que democratiza e desenvolve as

tituições. Conclui ao citar os fatos ocorridos com o parlamentarismo italiano durante e

-epois de Mussolini:

"Negando, embora, que o presidencialismo se possa considerar causa
de ditaduras, revoluções e golpes militares na América, o ilustre Sr. Afonso
Arinos atribui a gênese da ditadura fascista à desagregação do
parlamentarismo, que na Itália a precedeu. Somente o desconhecimento das
condições em que se formou a moderna nação italiana poderia explicar tal
juízo. Há um século, não passava a Itália de simples expressão geográfica.
Com o seu território dividido e fragmentado, era em parte dominada pelo
estrangeiro e, em parte, por governos absolutistas. Feita a unificação e
adotado o sistema parlamentar, em poucos decênios aquela colcha de
retalhos, aquele campo de disputas da Europa transformou-se numa grande
potência. Faz apenas oitenta anos que a Itália se unificou inteiramente; tinha
ela pouco mais de meio século, quando, em conseqüência dos distúrbios da
primeira conflagração, lhe sobreveio o acidente fascista. E essa maravilhosa
transformação de uma expressão geográfica numa alta expressão política
operou-se com o regime parlamentar, que, diz o Sr. Afonso Arinos, preparou a
ditadura, e é o mesmo sistema parlamentar, embora sem coroa, com a qual a
nação italiana, com surpreendente rapidez, se está refazendo do caos da
derrota" 64

Enfim, havia outras passagens magistrais no parecer de Arinos, mas não podíamos

cerrá-Ias sem incluir a sua síntese favorável ao presidencialismo:

"1. o O presidencialismo é o sistema de governo que melhor
corresponde às tradições e às condições do Brasil, assim como às tradições e
condições da América. O parlamentarismo nunca foi, de fato, praticado no
nosso país nem no nosso Continente, e quando o foi, nas fórmulas ou nas leis,
nunca evitou o paternalismo, a ditadura virtual, o governo pessoal e
concentrado, em suma.

2. o O parlamentarismo é incompatível com o federalismo, tal como este
é concebido, praticado e necessário no Brasil.

3. o A emenda, não aceitando a contradição parlamentarista-federação,
instituiu o governo parlamentar ao mesmo tempo que manteve o controle do
Judiciário sobre a ação do Parlamento, dualismo desconhecido, nos termos em
que foi estabelecido, e de dificílima senão impossível manutenção.

4. o Não é exato que o presidencialismo tenha preparado, mais que o
parlamentarismo, o caminho à ditadura.

Ibidem, p. 85.
Pilla, Raul. Op. cit., pp. 687-688.
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5. o Hoje em dia o processo de formação das maiorias parlamentares
(bloco majoritário ou coligação de minorias) não depende do sistema de
governo, parlamentar ou presidencial, mas do fato de os grupos econômicos e
trabalhistas se diferenciarem em duas ou mais organizações partidárias. Nos
países multipartidários, a posição política do Executivo é muito assemelhada,
qualquer que seja o sistema de governo.

6. o A eficiência da ação social dos governos também não depende dos
regimes.

7. o No Brasil devemos habituar-nos à prática da evolução, construtiva
das instituições políticas, em vez de prosseguir no esforço das revoluções
destrutivas, que recolocam permanentemente o problema da forma do Estado,
sem nunca abordar as questões de fundo, que dizem diretamente respeito à vida
do povo.

Pelas razões acima sumariadas, e pelos fundamentos que as precedem,
somos pela rejeição da emenda parlamentarista" 65

Por sua vez, encerrando o encontro entre dois "gigantes", extraímos de Pilla as suas

proposições fundamentais apresentadas na Sala das Sessões da Comissão Especial, em 22 de

gosto de 1949, em resposta às conclusões de Arinos:

"1. oA ascensão para a liberdade é uma lei evolutiva geral.
2. o A evolução da democracia representativa leva naturalmente ao

sistema parlamentar.
3. o É diferente a formação histórica dos povos americanos e, por isto,

não se podem eles submeter ao mesmo molde político.
4. o O sistema parlamentar não estava configurado na Constituição do

Império;foi como diz Afonso Celso, uma lenta conquista do espírito público.
5. o O sistema presidencial nunca foi doutrinado pelos propagandistas

da República, que combatiam principalmente o poder pessoal do Imperador e
preconizavam sobretudo a federação.

6. o O sistema presidencial foi imposto à Nação pelo Governo
Provisório e até hoje não foi satisfatoriamente praticado.

7. o Não é lícito confundir o sistema parlamentar, com o sistema de
soberania ou onipotência do parlamento.

8. o Nenhuma incompatibilidade existe entre parlamentarismo e
federação. Ao contrário, o sistema parlamentar viria aperfeiçoar afederação.

9. o Com a representação proporcional e a multiplicidade partidária, o
presidencialismo não pode funcionar normalmente e evolve necessariamente
para uma forma mais ou menos acentuada de governo coletivo.

10. o Em tal contingência, é o parlamentar o sistema verdadeiramente
adequado, pois, torna estritamente responsável o governo coletivo.

11. o O dilema que ao nosso País se oferece é: ou optar pela
representação proporcional com o parlamentarismo; ou optar pelo
presidencialismo com a representação majoritária.

12. o É inexato opor-se o caráter eminentemente político do
parlamentarismo, ao caráter eminentemente jurídico do presidencialismo.

13. o Se nenhum regime político pode evitar revoluções das ditaduras e
revoluções.

55 Mello, Afonso Arinos, Op. cit., pp. 110 -111.
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14. o O sistema parlamentar realiza a melhor conciliação possível do
socialismo com a democracia representativa.

15. o A emenda parlamentarista é não só necessária, mas também
oportuna" 66

_.5. Afonso Arinos Parlamentarista

Na história política brasileira há fatos memoráveis, entre os quais: a mudança de

aradigma político de Arinos. Antes, um árduo defensor do presidencialismo em 1954, para em

eguida comprometer-se com o parlamentarismo casuísta de 1961, chegando inclusive a ser

ministro de Goulart. Depois, um constituinte determinado pela implantação do sistema em

1987.

Diferente da era Goulart, em 1987 o País estava em plena abertura democrática, após os

_O anos de ditadura. Se antes ele se colocou na defesa dos princípios de um governo mais à

direita e presidencialista, desta vez ele fez no gozo de sua liberdade e sob menos pressão

lítica, quando discursou na defesa dos partidos de esquerda almejando a implantação do

arlamentarismo no País. Foi o que fez em seu pronunciamento na Assembléia Nacional

Constituinte de 1987, mesmo pertencendo ao conservador PFL:

"Sr. Presidente, Srs. Constituintes, os nobres companheiros
naturalmente compreenderão a dificuldade com que ascendo a esta tribuna.
Dificuldade momentânea que procuro, fazendo um esforço sobre mim mesmo,
superar a afastar. Mas nobre dificuldade porque ela não vem da inteligência,
vem do coração. Foi a recepção, o incitamento, o apoio, o estimulo com que a
Assembléia Nacional Constituinte, pela sua visível maioria, me impeliu a esta
tribuna tendo, por delegação, assumido a pesada responsabilidade de
representar os Constituintes do PMDB, do PDT, do PDC, do Partido
Comunista do Brasil, do Partido Comunista Brasileiro, do PSB, de toda a
gama mu/ticolorida do pensamento político de toda a biografia gloriosa de
tantos companheiros que há tantos anos estão na luta pela liberdade e pela
justiça no nosso País, representar nesta tribuna com exceção do meu próprio
partido que aqui não assinou a lista que concede poderes para falar em nome
dele, mas creio que realmente também falo em nome dele. (Muito bem!
Palmas.)Falo em nome dele! Pouco contam para mim as divergências, as
dissidências, as dificuldades, supostas ou verdadeiras, que se apresentam no
caminho desse partido. Falo pela tradição gloriosa da Frente Liberal. Por ser
frente, por ser liberal, por ser brasileira, por ser progressista ela é
parlamentarista" 67

Só PILLA, Raul. Op. cit., pp. 722-723.
51 Discurso pronunciando na Assembléia Nacional Constituinte, em 30.10.1987, Distrito Federal.
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Depois discorreu contra a ditadura, no abandono do presidencialismo, na defesa dos

que morreram torturados, para reconhecer o mérito de Raul Pilla na defesa do

parlamentarismo:

"O que vou fazer aqui é cumprir o mandato que me foi outorgado pela
gama partidária do meu País, que me foi outorgado pelo sentimento daqueles
que se empenharam na tribuna da liberdade durante a ditadura, por aqueles
que escreveram e não puderam ler o que escreviam pelos impedimentos da
censura ditatorial civil e militar: falo aqui em nome daqueles que formaram a
minha mocidade e junto a qual nasceram essas idéias, junto a qual
acompanhei essas idéias, tendo eu mesmo mudado de posição em momento
importante da minha vida parlamentar, aquele momento em que deixei a
defesa do presidencialismo na qual tinha empenhado grande esforço na luta
contra o glorioso Raul Pilla, para o qual peço uma salva de palmas em sua
memória (palmas): deixei essa luta no passado, e percebi que não é mais
possível, no Brasil termos a ilusão de que o sistema presidencial possa
corresponder aos interesses e ao futuro do País" 68

Em seguida investiu contra a posição do Presidente Sarney inviabilizando o

parlamentarismo pela falta de partidos nacionais, logo rebatida, afirmando que os grandes

partidos brasileiros surgiram mesmo durante as exigências do parlamentarismo imperial. Já no

sistema presidencialista, os partidos verdadeiramente nacionais só firmaram-se por influência

das forças internacionais que deram origem ao Partido Comunista Brasileiro em 1922 e depois

ao Partido Integralista para combater essa frente, embora homens como Rui Barbosa tentasse

por muitas vezes nacionalizar o seu Partido Liberal. Em seguida, rechaçou os partidos estaduais

por se colocarem a serviço dos governos locais, impedindo o País de ter partidos nacionais

fortes:

"Dizer que o País não pode enfrentar o sistema parlamentar porque
não tem partidos é uma coisa que choca violentamente com toda a história
parlamentar do Brasil. No Brasil, os partidos verdadeiramente autênticos e
espontâneos se formaram ao sabor das exigências do parlamentarismo
imperial. Os partidos nacionais só apareceram no Brasil depois que eles se
tornaram internacionais fora do Brasil; foi depois que se fundou o Partido
Comunista no Brasil em 1922, foi depois que o Partido Integralista veio para
o Brasil no sentido de combater as idéias do Partido Comunista que
começaram a aparecer os partidos nacionais; os partidos nacionais foram
tentados a implantar-se no Brasil inutilmente pelos homens mais fortes da
República; foram tentados por Julio Castilhos no princípio da sua vida
política - o grande líder gaúcho -; foram tentados por Pinheiro Machado com
o Partido Republicano Conservador; foi tentado pelo maior homem que houve
na República brasileira até hoje, Rui Barbosa, com o Partido Republicano
Liberal; foram tentados várias vezes os partidos e nunca conseguiram ser
partidos nacionais. Eram esses partidos estaduais, a serviço dos governos
locais, arapucas de votos e balcão de vendas de empregos em todo o Pais

68 Ibidem.
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(palmas). Os partidos nacionais não são senão isso: arapucas eleitorais e
balcões de vendas para os solicitadores de empregos" 69.

Continuou comparando os problemas administrativos brasileiros com os da Inglaterra,

Portugal e França, que foram solucionados pelo parlamentarismo. Discursou sobre a corrupção

existente no Brasil e a inércia do Presidente em combatê-Ia. Por último apontou ser o

parlamentarismo o caminho que terminaria com a ameaça militar, incentivando seus

correligionários a abraçarem entusiasmadamente essa causa:

"No dia em que o Brasil vier a enfrentar, a colocar, a sustentar, a
implantar o regime parlamentar estará terminado o problema das ameaças
militares neste País. Temos que salvar o Brasil daquilo que ele é! Temos que
fazer que ele deva ser aquilo que deve ser! Temos que enfrentar, temos que
lutar! Não estamos em uma luta de conversações, de sessões: nós não estam os
em uma luta de expediente e de espertezas; estamos em uma luta, que é luta!
Nós estamos em uma frente que é frente! Nós estamos com o peito, não
escondendo o coração, mas exibindo-o! Não estamos com a nossa mente
procurando caminhos escusos para esconder o que pensamos. Nós temos que
procurar os caminhos claros para firmar o que queremos. Temos que ganhar
esta questão; nós temos que transformar esta Assembléia Nacional
Constituinte, com todos os pesos que parecerem recair sobre seus ombros, na
única que fez a maior mudança na História do Brasil, desde que ele existe
com independência. Este caminho é o do governo parlamentar; este caminho
é o da emenda parlamentar. Queridos companheiros, patricios, amigos,
coragem, desafio, marcha, vamos vencer, vamos implantar o parlamentarismo
no Brasil" 70

69 Ibidem.
o Ibidem.
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CAPÍTULO 3

A ASCENSÃO POLÍTICA DE JOÃO GOULART E O PARLAMENTARISMO

Neste capítulo veremos que a ascensão política à Presidência da República de João

Goulart aconteceu paulatinamente, por exemplo, deu-se a partir de sua filiação ao Partido

Trabalhista Brasileiro - o PTB, mas também, por outras vezes acelerada, como fruto do acaso,

quando contou com o beneplácito político de Getúlio Vargas, por quem foi nomeado Ministro

do Trabalho. Posteriormente, com o fim trágico de seu genitor político, Goulart beneficiou-se

enormemente pelo fato dos eleitores órfãos de Getúlio identificarem nele o seu sucessor

natural.

Por outro lado, se Goulart recebeu a fortuna política do acaso, também deveria estar

ciente que herdaria os problemas sociais, econômicos e políticos de seu antecessor, devendo

esforçar-se para fazer jus ao espólio getulista.

Embora gaúchos, suas similitudes ficaram mais próximas dos valores culturais de sua

terra, como o gosto por churrasco e chimarrão, mas distantes em termos de personalidade. Daí

a razão de adotarem políticas diferentes contra os conflitos oriundos da sociedade brasileira.

o caso, Getúlio enfrentou as forças do capital multinacional e seus associados brasileiros, ora

apoiado por políticos de direita e pelo exército, ora pela classe média, ora pela classe operária

emergente. Em outros momentos, enfrentou a reação contra seu governo mediante uma

ditadura. Entretanto, no final de seu mandato presidencial em 1954, prevaleceu a vontade do

poder dominante multinacional e seus colaboradores, que tanto combatera, e vendo-se na

iminência de sua deposição, pois essas forças adversas contavam com o apoio do poder militar,

preferiu o suicídio.

Quanto a Goulart, após banir o parlamentarismo em 1963, e sem prever as graves

conseqüências desse ato, levou setores da direita e comprometidas com o capital estrangeiro a

reagirem com maior rapidez e energia, e principalmente, porque passaram a ter um motivo

mais unificador entre a classe média, militares e políticos na desestabilização do governo. E

como sabemos, em abril de 1964, essas forças oposicionistas, novamente representadas

predominantemente por militares e empresários, conseguiram o controle do Executivo e do
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Legislativo por via ilegítima. Restou a Goulart o fim melancólico de abandonar a Presidência

da República e o País. Assim, demonstrou a sua capacidade de enfrenter os problemas

nacionais. Diferente de seu "genitor" político, que soube manter-se dramaticamente no poder.

Para chegarmos a essas conclusões, verificamos um pouco como se deu a inserção de

Goulart na vida pública nacional. Começando por sua aparição política desde o governo

Vargas, compreenderemos o cenário de como a política do Brasil era tratada na época e dos

prováveis acúmulos de problemas enfrentado por Jango quando assumiu à Presidência da

República.

Iniciaremos com o período desde que a Força Expedicionária Brasileira (FEB) foi

enviada em 1944 ao front Europeu, oportunidade em que conviveu com os aliados, e criou,

entre esses, uma aproximação real entre oficiais brasileiros e americanos. Como fruto dessa

convivência ativa, muitos laços afetivos e trocas de informações estabeleceram-se entre esses

oficiais, como o gosto por um modelo democrático de governo. Desse choque cultural foi que

os oficiais brasileiros, ao regressarem ao Brasil, sentiram-se motivados a questionar a falta de

democracia no já esgotado Estado Novo de Vargas. Diante dessa insatisfação, acabaram por se

articular com civis e parlamentares na criação do movimento político chamado "Frente

Democrática", que tomou-se poderosa. Por sua vez, ela foi também o instrumento político que

forçou a renúncia do presidente Vargas, levando o Congresso Nacional à proclamação de

eleições em 1945 e à eleição de uma Assembléia Constituinte, mas não antes dele anistiar os

comunistas de 35, soltar o Prestes, e aparecerem juntos em um comício. Momento em que

Prestes, como senador, declarou no Congresso que em uma guerra entre o Brasil e a União

Soviética combateria ao lado das forças soviéticas 71. Nas palavras de Bonavides:

"O regime de exceção caiu em 29 de outubro de 1945, por um golpe
militar inspirado no sentimento de redemocratização que se enraizara na
consciência nacional ao longo dos anos da presença brasileira na Segunda
Guerra Mundial, quando efetivos da Força Expedicionária Brasileira foram
aos campos de batalha da Itália enfrentar os exércitos da aliança totalitária
do fascismo e do nacional-socialismo.

Pôs-se termo assim a uma flagrante contradição política e ideológica
que era a sobrevivência do Estado Novo, de bases ditatoriais, num mundo que
emergia das ruínas da guerra, fizera vitoriosa a causa das velhas
democracias liberais e passara a reconstruir o contrato social, escrevendo em
São Francisco, em 1948, da Declaração Universal dos Direitos do Homem"
72

71 O'ARAÚJO, Maria Celina. Ernesto Geisel. Rio de Janeiro: 1997, p. 102.
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Nesse ínterim, foi eleito presidente o General Eurico Gaspar Dutra, ex-ministro da

guerra de Getúlio e promulgada a Constituição de 1946, ocasião em que o deputado federal

Raul Pilla defendera, nos trabalhos das comissões constituintes, o sistema parlamentarista,

como da mesma forma o fez em junho de 1961 por meio da Emenda 16-A/61.

Dutra gozava do apoio de Vargas, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e do Partido

Social Democrático (PSD). Todavia, manteve em seu governo as características do Estado

ovo: posição privilegiada dos industriais dentro do Executivo e das relações autoritárias

perante as classes trabalhadoras. Entretanto, divergindo de Vargas, não manteve o modelo de

desenvolvimento nacionalista. Trouxe muitas figuras da União Democrática Nacional (UDN)

voltadas para os interesses multinacionais e seus associados brasileiros. Entre esses udenistas,

nomeou o empresário paulista Raul Fernandes para o Ministério do Exterior. Estabeleceu a

Comissão Mista Brasil-Estados Unidos. Governou apoiado por um bloco oligárquico-

empresarial favorável aos investidores norte-americanos e europeus. Contudo, enfrentou

oposição das classes trabalhadoras mais conscientes, que dificultavam esse tipo de modelo

governamental, mas fortemente desarticulada em 10 de maio de 1947 por uma decisão judicial

favorável ao cancelamento do registro do Partido Comunista do Brasil (PCB), com a cassação

dos mandatos de 14 deputados federais e de um senador (Prestes) em 7 de janeiro de 1948.

No entanto, nas eleições de 1951, obtendo apoio também do PSD mineiro, através do

governador Juscelino Kubitschek, Vargas foi eleito novamente presidente. E, como meta,

prosseguiu na retomada de seu modelo de desenvolvimento nacionalista iniciado no Estado

ovo. Para isso, rearticulou e fortaleceu a sua base de sustentação política, moldada na

pregação populista de centro-esquerda com tendências nacionalistas, que havia delineado antes

de sua renúncia de 1945, como destaca Dreifuss:

"Getúlio Vargas também compreendeu a necessidade de mudança e
tentou deslocar a base sócio-política do Estado Novo para um alinhamento
formado pelas classes trabalhadoras e a burguesia industrial, na tentativa de
constituir um sistema político trabalhista de centro-esquerda com tendências
nacionalistas. Eleições nacionais foram marcadas para dezembro de 1945,
para as quais Getúlio Vargas estimulou a criação de dois partidos, o Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB, baseado na máquina sindical de Marcondes
Filho, e o Partido Social Democrático - PSD, que não possuía coisa alguma
em comum com seus homônimos europeus e se baseava nos interventores
estaduais, nos industriais de São Paulo e nos chefes políticos oligárquicos, os
conhecidos coronéis" 73

BONAVIDES, Paulo. Democracia Participativa. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 202.
DREIFUSS, René Armand. 1964: A Conquista do Estado. Petrópolis: Vozes, 1987, p. 27.
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Neste momento também as forças de oposição começaram a adaptar-se aos novos

empos, aglutinando-se em um partido de centro-direita, a UDN, segundo Dreifuss: "A

oposição de centro-direita criou a União Democrática Nacional- UDN, um conjunto amplo de

posições anticomunistas, antinacionalistas e anti-Vargas (mais tarde antipopulistas), cuja base

eleitoral encontrava-se principalmente nas classes médias e que era liderada por profissionais

liberais, empresários e políticos" 74.

Essa nova rearticulação política de Vargas chegou a 1951, e através do PSD e do PTB

procurou sintetizar a limitada convergência das classes sociais numa fórmula nacional de

desenvolvimento sob o nome genérico de populismo, de onde emanava a sua força de

sustentação política, conforme Dreifuss:

"Através do populismo, o Executivo procurava estabelecer um
esquema de limitada mobilização política nacional das massas urbanas,
baseado em uma estrutura sindical controlada pelo Estado e no apoio
institucional do PSD e PTB. Esses dois partidos, apesar de imprecisos em seus
apelos programáticos, eram efetivas máquinas de domínio ideológico e
controle social, o primeiro operando como o partido do poder e o segundo
como o partido de legitimação da ordem vigente. Após anos de autoritarismo e
predominância do Executivo, o populismo favorecia a reentrada em cena do
político profissional, juntamente com a participação de industriais e
banqueiros em atividades político-partidárias no então reativado Congresso"
75

Essa estratégia getulista, entretanto, não passaria despercebida das Forças Armadas e

dos empresários associados com o capital estrangeiro. Armado pelo populismo, Vargas queria

ampliar seu poder fortalecendo a autonomia do Executivo, algo temido por seus adversários. A

mobilização da classe trabalhadora alarmava os industriais e as oligarquias regionais, pois,

com o apoio dela, Vargas poderia se colocar acima das Forças Armadas. Foi o período em que

a Escola Superior de Guerra (ESG) encontrava-se ativamente disseminando a doutrina contra o

inimigo comunista, conseqüência da política da Guerra Fria. Contava com o apoio do sta.tJ

norte-americano, que na época concentrava as suas ações analisando as atividades de Getúlio.

Contudo, a fundação e as atitudes da ESG serviram para registrar como ocorreram muitas das

intervenções estrangeiras no Brasil associadas com instituições nacionais. E isso se deu desde

1948 durante o governo Dutra. Disse Dreifuss:

"A ESG, que havia começado a funcionar em 1948, foi oficialmente
inaugurada em 1949. Oficiais americanos permaneceram no staJJ regular da

4 Ibidem, p. 27
5 Id. ibidem, p. 27
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ESG até 1960 e até 1970, pelo menos, os Estados Unidos mantiveram um
oficial de ligação com status docente dentro da escola. Os oficiais americanos,
juntamente com o staff de oficiais brasileiros, propagaram a idéia de uma
colaboração americano-brasileira contra o comunismo. Os oficiais americanos
reforçaram essa orientação, e depois de 1947, simultaneamente com o contínuo
martelar americano na América Latina em todos os níveis, alertando contra os
perigos do comunismo, eles podem ter apoiado uma definição mais abrangente
de comunismo por parte dos militares brasileiros, assim como a apreensão
desses últimos onde quer que ele fosse percebido" 76

o mesmo autor revela outros pressupostos ideológicos da ESG:

"A ESG incorporou em solo brasileiro as idéias e as atitudes
maniqueistas dominantes no cenário internacional da Guerra Fria. Como
instituição, a ESG encorajou dentro das Forças Armadas normas de
desenvolvimento associado e valores empresariais, ou seja, um crescimento
cujo curso industrial foi traçado por multinacionais e um Estado guiado por
razões técnicas e não políticas. Este Estado seria estável por intermédio do
autoritarismo político incorporado na doutrina de segurança nacional.
Ideologias americanas de construção nacional foram disseminadas entre as
Forças Armadas Brasileiras e reforçadas pela doutrinação empresarial" 77

Por essas razões, essa nova estratégia de Vargas em meados de 1950 foi vista com

preocupação pela classe dominante opositora, tempo em que empresários brasileiros e

estrangeiros estavam iniciado seus empreendimentos a custo do capital e tecnologia vindos do

Exterior, conforme Dreifuss:

"A estratégia de Getúlio Vargas foi vista com alarme pelas classes
dominantes e com suspeita pelas classes médias, pois tal estratégia somente
aumentaria o apelo carismático do próprio Getúlio Vargas junto às classes
trabalhadoras e realçaria o seu papel no comando do Estado como
intermediário político. A mobilização das classes trabalhadoras, apesar de
limitada, era temida pelas classes dominantes, pois poderia dar a Getúlio
Vargas o apoio necessário para o estabelecimento de um Executivo
relativamente independente. Tal executivo seria um anátema tanto para os
industriais quanto para a oligarquia, e colocaria Getúlio Vargas acima do
controle das Forças Armadas. Além disso, a estratégia de Getúlio Vargas
vinculava o desenvolvimento da economia a um caminho nacionalista e
estatizante-distributivo. Todas essas reformas, porém, foram vistas como
remanescências de excessos indesejáveis do Estado Novo. Isso era
precisamente o que os industriais e outros tentavam reprimir, pois eles estavam
nesse momento procurando fortalecer suas ligações com interesses
multinacionais na tentativa de conseguir capital e tecnologia" 78

76 Ibidem, p. 79
tt Id. ibidem, p. 79
78 Ibidem, pp. 27-28
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Getúlio havia sido eleito em 1951 com ampla maioria de votos populistas constituídos

por empresários nacionalistas, oligarquias rurais e trabalhadores urbanos. Entretanto,

precavendo-se para não ser golpeado novamente pelas forças militares em conjunto com

empresários associados ao capital externo, como também pelo movimento operário em

ascensão nos crescentes centros urbanos, reservou a maioria dos ministérios ao PSD. Partido

político cuja maioria de políticos tinha mais afinidade com empresários nacionais e grupos

ligados a oligarquias nordestinas.

Embora eleito por amplo apoio e votos do PTB, como parte de sua estratégia, reservou

somente a esse partido o Ministério do Trabalho. Tinha receio de que muitos dos partidários

petebistas associados ao movimento operário dificultassem esse segundo governo, necessitado

de investimentos das multinacionais, e, principalmente, temia que as forças de esquerda o

colocasse contra as forças armadas e seus associados civis oposicionistas, como bem resumiu

o ex-presidente Geisel esse relacionamento entre os militares: ''No Emfa ( Estado-Maior das

Forças Armadas) não se discutia política mas, de um modo geral, não queríamos a eleição de

Getúlio. Pois ele não tinha sido posto para fora do governo por nós? " 79

Entretanto, na segunda fase desse governo, por volta de 1953, necessitou do apoio da

classe trabalhadora em virtude do baixo volume de investimentos externos e do retorno da

inflação. Desta feita, convocou seu correligionário e homem de confiança do PTB, João

Goulart, para ocupar o Ministério do Trabalho, projetando-o nacionalmente.

Goulart, obviamente, seguindo os intentos de Getúlio, exerceu de tal forma o seu

ministério que as Forças Armadas sentindo-se afrontadas, levou mais de oitenta oficiais

influentes, assinar em fevereiro de 1954 o famoso memorando dos Coronéis, exigindo, entre

outras coisas, as demissões de Goulart e do Ministro de Guerra General Estillac Leal,

nacionalista e getulista, conveniente aceito por Vargas.

Entre as acusações dessa demissão, constava a de estar formando uma República

indicalista no País com o apoio de argentinos, fato lembrado posteriormente pela imprensa

quando necessitasse amedrontar a classe média e outros segmentos conservadores da

ociedade ou então por seus opositores políticos, hábeis em fragilizar seu governo. Razão para

isso, talvez motivada sob a suspeita que já pairava sobre o apoio financeiro secreto a Vargas

9 O'ARAÚJO, Maria Celina. Op. cit., p. 105.
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por Perón. Foi como entendeu Robert Levine: "Uma das curiosidades sobre a campanha de

eleitoral de 1950 surgiu, décadas depois, quando se alegou que o demagogo argentino Juan

Perón propiciara apoio financeiro secreto a Vargas. O dinheiro foi transferido da cidade

fronteiriça de Paso de los Libres para a vizinha Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Embora a

alegação jamais tenha sido comprovada, sabemos que um dos primeiros atos de Vargas ao

sumir a presidência em 31 de janeiro de 1951 foi, de fato, assinar um acordo econômico com

erón, além de prometer cooperação militar futura'" " .

Coube a Goulart utilizar politicamente essa demissão forçada. Para isso apresentou uma

_roposta aumentando 100% do salário mínimo, levando a opinião pública acreditar que fora

estituído por essa proposta e não porque os militares mantivessem o controle político.

Provavelmente, desse período em diante, Goulart teria dificuldades políticas em

lacionar-se com as Forças Armadas e parte do empresariado, cuja cúpula o vena com

desconfiança; dificuldades essas evidenciadas na tentativa de homicídio na chamada Operação

_Iosquito, perpetrada por oficiais da aeronáutica, momentos antes de assumir a Presidência da

epública em 1961, que veremos posteriormente.

Mas voltemos a Vargas. Como parte de seu plano de desenvolvimento nacionalista,

iou a Petrobrás em 1953. Adotou como estratégia de acumulação de capital a manutenção da

lítica cambial e o controle das taxas de câmbio. Transferiu também parte dos rendimentos

~ setor agro-exportador para o setor industrial, combinado com uma contenção relativa dos

ários reais. Abrandou, contudo, o já minguado salário mínimo pelo fato de as empresas

tais e privadas produzirem bens e serviços subvencionados, transferindo assim

cialmente um melhor poder de compra para os assalariados.

Entretanto, por meio de conjecturas com empresários locais, as multinacionais

entavam a sua influência nos canais formuladores das diretrizes políticas no Congresso

- cional, contrabalançando amplamente o poder de Vargas e seus correligionários do PSB e

TB. Os empresários associados às multinacionais temiam a predominância do modelo de

- envolvimento nacionalista liderado pelo Estado, quando planejavam seguir um

- envolvimento em que a concentração de capital ocorresse paralelamente com a

- ernacionalização da economia. Por esses motivos, as forças dominantes oriundas do capital

LEVINE, Robert. M. Pai dos Pobres? O Brasil e a era Vargas. São Paulo: Schwarcz, 2001, p. 121.
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ternacional queriam maior representatividade no governo Vargas e uma ideologia política

e atendesse aos seus interesses e planos estratégicos, caso que divergia de muitos políticos

igados ao PSB e PTB, aliados a Vargas.

Mas outros fatores políticos provocaram mudanças inesperadas no governo getulista, E

o se iniciou com a tentativa do assassinato de Carlos Lacerda, na madrugada do dia 5 de

osto de 1954, que posteriormente descobriram conexão desse fato com o círculo familiar de

etúlio. Surgiu assim a justificativa esperada por seus adversários para depô-lo. Pelas

vestigações da Aeronáutica e da polícia civil concluíram haver no crime participação de

Gregório Fortunato, chefe da guarda presidencial e servidor fiel de Getúlio por mais de trinta

. os. Fora ele o mandante do pistoleiro Alcino, autor dos disparos no pé de Lacerda e

- talmente no major da Força Aérea, Rubens Vazo Com isso, o governo varguista perdeu o

io das Forças Armadas, motivando os golpistas do exército a agirem.

Em decorrência desse lamentável episódio, no dia 23 de agosto, 27 generais do

Exército lançaram um manifesto ao país exigindo a renúncia de Vargas. Sentindo-se

essionado, e como já havia passado pela prática da deposição em 1944 e não queria deixar o

er humilhado, resolveu o impasse suicidando-se em 24 de agosto de 1954. Mas tendo

.empo de condenar em sua "carta-testamento" os golpistas, alegando que agiam em conjunto

m uma conspiração antinacional, flanqueadas por empresários, políticos, militares e

ultinacionais. Condenou todos aqueles que ele julgou aliados às forças estrangeiras na

lítica do País, como bem resumiu a sua "carta-testamento" o historiador Boris Fausto:

"O suicídio de Getúlio exprimia desespero pessoal, mas tinha também
um profundo significado político. O ato em si continha uma carga dramática
capaz de eletrizar a grande massa. Além disso, o presidente deixava como
legado uma mensagem aos brasileiros - a chamada carta-testamento - onde se
apresentava como vítima e ao mesmo tempo acusador de inimigos impopulares.
Apontava como responsáveis pelo impasse a que chegara os grupos
internacionais aliado aos inimigos internos. Afirmava que eles se opunham às
garantias sociais aos trabalhadores, às propostas para limitar os lucros
excessivos, à defesa das fontes fundamentais de energia, corporificadas na
Petrobrás e na Eletrobrás. Afirmava ainda a carta que, enquanto o lucro das
empresas estrangeiras alcançava 500% ao ano, o Brasil era obrigado a recuar,
sob violenta pressão, em medidas tomadas para sustentar o preço internacional
do café. Getúlio encerrava a mensagem com um parágrafo: "Lutei contra a
espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito
aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a
minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o
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primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na
História" 81.

Embora essa "carta-testamento" seja de grande valor histórico, resumindo bem a

situação política da época, repelindo os golpistas, concordamos com Levine quando duvida da

autoria dela. Diz o professor:

"Uma 'carta-testamento', datilografada em duas cópias, foi encontrada
ao lado do corpo. A carta começava em tom sinistro: 'Mais uma vez as forças e
os interesses contra o povo coordenaram-se novamente e se desencadeiam
contra mim ...Lutei contra a espoliação do Brasil'.. As palavras eram
dramáticas, mas não faziam parte da linguagem habitual de Vargas, e seu
auxiliar mais próximo, o jornalista J S. Maciel Filho, admitiu ter feito
mudanças na versão datilografada. Em 1978, a filha de Vargas, Abra,
apresentou um esboço, com a letra do pai e em papel da presidência, que se
parecia mais com uma resposta ao movimento para depô-lo do que com um
bilhete de despedida. Era um texto amargo, investindo contra "hipócritas e
traidores" e contra a omissão dos amigos que não apareceram para ajudá-lo,
mas não continha as amplas acusações conspiratórias da versão
datilografada" 82.

Mas o suicídio de Getúlio deixou o País atônito, circunstâncias que deveriam ser

ssumidas pelo vice-presidente Café Filho, um político do Rio Grande do Norte, oriundo do

artido Social Progressista - PSP. Entretanto, a morte de Getúlio havia deixado as massas

oltadas em todo o País. Vargas havia passado com a sua pregação demagógica trabalhista a

éia de ter sido a voz dos mais humildes trabalhadores, concretizada com a adoção das leis do

balho. E os militares que estavam prestes a tomar o poder, mediante essa reação popular

consolável, recuaram em seus propósitos, deixando a ordem constitucional seguir seu curso.

De fato, caberia aqui uma observação contundente de Norberto Bobbio, quanto a esse

:aJ.ômeno de quem exerce o poder no Estado contemporâneo:

"Quem lê uma Constituição acredita que o Estado esteja todo contido
naqueles órgãos de governo que a carta constitucional disciplina. Tirando os
olhos da carta e olhando em volta verá que, além do governo, existe o
subgoverno, que o acompanha como sua sombra, existe o criptogoverno, o
poder oculto dos serviços secretos que o controla, e existe ainda, talvez, um
supragoverno que o dirige. Tudo isso, subgoverno, criptogoverno e
supragoverno, são coisas das quais uma boa e honesta Constituição nada sabe
e sobre as quais pudicamente deve silenciar. Uma Constituição, no edifício
complicado e exagerado do Estado contemporâneo, mesmo quando perfeita,

FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: USP, 1995, pp. 417-418.
LEVINE, Robert. M. Op. cit., p. 132.
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mostra apenas a fachada. Ela não mostra nada ou quase nada do que está
d 'fi I d b - " 83entro oupor tras, sem a ar os su terraneos .

3.1. Café Filho Presidente e a Tentativa de Golpe de Carlos Luz

Café Filho passou um ano e meio no poder presidencial, mas teve tempo de sancionar

em 1955 a Instrução 113, da Superintendência da Moeda e do Crédito - SUMOC, como

queriam os empresários associados aos investidores estrangeiros. Por ela, corporações

multinacionais importaram equipamentos por um preço 45% abaixo das taxas e isentos da

cobertura cambial necessária à importação de máquinas, beneficio que não se estendia às

empresas brasileiras.

Praticamente seu governo dependeu de uma aliança entre empresários e políticos de

centro-direita da UDN e PSP. Porém, ao ser pressionado pelas mesmas forças militares

radicais anti-vargas, ao mesmo tempo que necessitava trazer ordem ao País, distanciou-se

politicamente das classes trabalhadoras. este ínterim, seguiu o caminho das forças

dominantes conservadoras nacionais e internacionais, das multinacionais, do setor cafeeiro e

financeiro. Infelizmente, quando assegurava governabilidade no País, Café Filho foi acometido

de um distúrbio cardiovascular, obrigando-o a se internar em 3 de novembro de 1955,

momento em que passou interinamente a presidência da República ao presidente da Câmara

dos Deputados Carlos Luz, aliado das forças dominantes da direita reacionária.

Mas o final do governo de Café Filho estava longe de ser consensual. Ao contrário,

havia divisão nas forças armadas. E Carlos Luz, Presidente da Câmara, uma vez empossado

interinamente na Presidência da República, mostrou-se desfavorável ao pleito vitorioso de

Juscelino e de Goulart de 1955. Por isso articulou-se politicamente para impedi-Ios de tomar

osse na Presidência e Vice-Presidência, respectivamente, em 31 de janeiro de 1956. Essa

ravata contava com o apoio de oficiais do exército, aeronáutica e marinha, como também de

membros da classe econômica dominante.

Essa situação de intranqüilidade ficou bem representada pelo teor do artigo de Carlos

Lacerda no dia 9 de novembro de 1955 no jornal Tribuna da Imprensa intitulado "Não Podem

Tomar Posse", demonstrando, desde longa data, a interferência dos militares na ordem

13 BOBBIO, Norberto. As Ideologias e o Poder em Crise. Distrito Federal: UnB, 1995, p.190. I• i
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constitucional e do desgosto de muitos destes com relação a Jango; e o maniqueísmo do ilustre

jornalista que contava com a insegurança da classe média em relação às forças progressistas de

querda que acompanhavam JK e Goulart:

"É preciso que fique claro, muito claro, que o presidente da Câmara
não assumiu o Governo da República para preparar a posse dos srs. Juscelino
Kubitschek e João Goulart. Esses homens não podem tomar posse, não devem
tomar posse e não tomarão posse. É preciso dizer toda a verdade. O Governo
inaugurado ontem, sob o aspecto legal só se manterá pelo consenso dos chefes
militares responsáveis ,Pelo 24 de agosto, cujo equívoco, agora estão em
situação de desfazer. E preciso restabelecer o movimento em sua pureza de
restauração democrática não conseguida, naquela época, por um erro de visão
de todos os chefes que fizeram o movimento. Repetir, agora, o mesmo equívoco
já não seria erro de visão. Seria, antes, um imperdoável erro de intenção. O
governo Carlos Luz, nascido do consenso dos militares, só tem este sentido:
evitar a posse dos remanescentes da oligarquia. Só poderá ter este conteúdo:
afastar do poder os eleitos da minoria" 84.

Havia outras indicações de uma provável instauração de um regime de emergência

:anto vinda dos civis como dos militares antigetulistas. Mas, diante desses fatos, militares

onstitucionalistas entraram em campo liderados pelo general Henrique Lott, ex-ministro da

Guerra de Café Filho, o brigadeiro Eduardo Gomes e o general Odílio Denys, entre outros.

Concordaram com a mobilização das Forças Armadas para assegurar a lisura das eleições e

garantir a posse dos eleitos. Com eles, foi possível afastar Carlos Luz da Presidência e

empossar o presidente do Senado Federal, Nereu Ramos, até a posse de Kubitschek. Nesta

eqüência, visando normalizar a situação política e afastar a possibilidade de golpe, esses

militares apoiaram o estado de sítio iniciado em 25 de novembro de 1955, com prorrogação até

_5 de janeiro de 1956.

Melhor explicando esse episódio ocorrido entre os militares, Geisel rememora o que se

assou em 11 de novembro de 1955, apontando a inabilidade política como fator que

esencadeou o episódio:

"A justificativa para o golpe era que estaria em marcha uma conspiração
para não deixar Juscelino tomar posse. Nessa suposição foi dado o golpe, em
caráter preventivo. Não sei se realmente havia fundamento. Certamente
algumas cabeças mais radicais pensavam em impedir a posse de Juscelino, mas
não tinham maior expressão. Eduardo Gomes talvez fosse contrário à posse,
Juarez também, mas eles teriam condições de levar a força do Exército a ser
contra.

84 SILVA, Hélio. A História da República Brasileira. São Paulo: Editora Três, 1998, p.105, vol. 15.
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... o deputado Carlos Luz, o presidente interino, foi de uma inabilidade
incrível: fez o Lott esperar numa ante-sala, por muito tempo, antes de recebê-
10. Foi uma desconsideração. O presidente da República com uma audiência
marcada para receber um ministro, e deixar o ministro cozinhar numa cadeira?
Lott insistiu na necessidade de punir o Mamede, e diante da negativa do Luz,
pediu demissão e foi para casa. Quem articulou todo o movimento foi o Denys,
que comandava o I Exército. Lott, em casa, não tinha pensado em golpe. O
Denys foi convencê-lo, e o Lott acabou concordando. Naquela noite Golbery foi
preso, juntamente com os oficiais que estavam no palácio do Catete.
Prenderam todos, inclusive o Juarez" 85.

.2. A Eleição de Juscelino Kubitschek e João Goulart

Em 31 janeiro de 1956, embora sob um clima de distensão política e social entre forças

e esquerda e direita, assumiu a Presidência da República Juscelino Kubitschek e na vice João

Goulart. Kubitschek fora eleito pela coligação de seu partido PSD com o PTB de Goulart,

bos herdeiros da política de Vargas. Venceram um pleito do qual seus oponentes foram o

general do exército Juarez Távora e Milton Campos, candidatos a presidente e vice-presidente

pectivamente, apoiados pela UDN e por militares antigetulistas.

No final da apuração de 1955 36% dos votos ficaram para Juscelino e 30% para

Távora. Com essa pouca margem de votos percebemos que a articulação empresarial-militar

centro-direita estava bem representada, um aviso que Kubitschek levou em conta enquanto

.: vernou. Caso contrário, sua deposição não seria impossível.

Antes da posse de Juscelino, ainda no início de sua campanha, é importante notar o que

sa oposição vinha realizando contra a candidatura de Juscelino-Goulart, da mesma forma

ue também tentaram com Getúlio. Entre os artifícios utilizados dessa vez, ferindo

frontalmente as regras democráticas, foi utilizada a fraudulenta Carta Brandi. Nesta carta, que

oi lida convincentemente em programas de televisão por Carlos Lacerda, em 16 de setembro

e 1954, procurou-se insinuar o perigoso envolvimento de Goulart em 1953, quando ele era

ministro do Trabalho de Vargas, com o deputado argentino Antônio Jesus Brandi e Juan

Perón, num suposto movimento armado interessado em instalar uma República sindicalista.

Posteriormente, em uma investigação realizada pelo exército brasileiro, comprovou-se a

falsidade do documento, o qual fora confeccionado e vendido por escroques argentinos a esses

adversários de Jango.

85 D'ARAÚJO, Maria Celina. Op. cit., p. 121.
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Mas o desejo de tumultuar a ida JK e Goulart ao Executivo não esgotava-se facilmente.

Houve outra tentativa em 16 de setembro de 1955 quando o vice-almirante Pena Botto,

presidente da Cruzada Anticomunista, fez declarações também contra a posse dos eleitos. Um

outro fato foi a descoberta, para o dia 17 de janeiro de 1956, de um levante militar no Recife

com as mesmas intenções.

Todavia, visando a acalmar os ânimos, o general Juarez Távora, candidato a presidente

derrotado no pleito de 1955, lançou manifesto em 24 de janeiro de 1956, reconhecendo o

resultado da eleição para que seus colegas de caserna aceitassem as normas constitucionais. A

mensagem não foi suficientemente aceita, pois em 11 de fevereiro, sob a liderança do major-

aviador Haroldo Veloso e do capitão-aviador José Chaves, oficiais seguiram com seus aviões

para a Base do Cachimbo e lá se articularam com outros militares nas regiões de Jacareacanga

A), Santarém e Belterra, dando início a um outro levante revolucionário. Porém, após

negociações, entregaram-se em 29 de fevereiro.

Posteriormente, vencida essa tumultuada fase, Juscelino Kubitschek passou a definir a

ação do Executivo. Contava para isso com a base do PSD mineiro, a que era filiado e fora

governador de Minas Gerais até 1955. Por seu turno, tinha o apoio do PTB pela intermediação

de Goulart. Com isso formou uma coligação de forças sociais voltadas para o processo de

desenvolvimento nacional baseado na indústria e agricultura brasileira. Na consecução desses

objetivos, inovou em matéria de administração pública ao apresentar à sociedade no início do

governo o seu Programa de Metas. Por essa carta de princípios, ele e seus ministros

comprometeram-se com o que iriam realizar no governo.

Esse documento inovador constou aproximadamente de 30 objetivos voltados para o

aumento da produção de petróleo, energia elétrica e carvão; construção de rodovias, ferrovias e

ortos; aumento da produção de trigo, silos, frigoríficos e matadouros; aumento na produção

de aço, implantação da indústria automobilística, de material elétrico e mecânica pesada; assim

or diante. E entre esses, uma especial: a construção de Brasília.

Com a criação, em seu governo, do Ministério do Planejamento, uma dimensão

importante à planificação econômica foi possível, e com isso realizaria seus objetivos. Com

odo esse arrojo inovador, Juscelino se animou a falar em público que o cumprimento de suas

metas em cinco anos levaria o Brasil a prosseguir cinqüenta, o que virou o jargão de seu

u_
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governo: "cinqüenta anos em cinco". E nesse seu Plano ambicioso, vejamos quatro de seus

objetivos econômicos, segundo Hélio Silva:

"1) criar as condições gerais favoráveis ao desenvolvimento
econômico equilibrado; 2) tornar o próprio Governo, a empresa privada e o
público em geral conscientes da possibilidade e vantagens desse
desenvolvimento; 3) realizar as inversões de capital público em obras de
natureza denominada básica ou infra-estrutura;4) facilitar e estimular as
atividades e investimentos privados" 86.

Contudo, ao permitir a democratização do País e do Congresso Nacional, avolumaram-

se denúncias dos representantes das classes trabalhadoras sobre a penetração das

multinacionais e as condições especiais que elas gozavam, fato que atraiu, preocupação em seu

governo, principalmente porque serviu para unir as forças antigetulistas contra si, além de que,

por essa prática, os membros conservadores do PSD foram levados a aliarem-se com os da

UND.

De fato, as forças políticas do Congresso Nacional eram de variadas tendências e

objetivos, mas também eivadas de práticas clientelísticas, dirigidas para os interesses

tradicionais e da oligarquia rural, muitas vezes refratárias às reivindicações sociais

progressistas. Entre essas forças reacionárias encontravam-se formas políticas

tradicionalmente corruptas e fraudulentas: o pe1eguismo, o coronelismo, o paternalismo,

protecionismo e o apadrinhamento, práticas essas do sistema político populista que tinham um

discurso ambivalente: voltado para promessas de realizações sociais para ganhar eleições, mas

agindo diferente quando no parlamento.

Embora JK tivesse consciência dessa atuação política, a sua força política articulada

baseava-se entre os nacionalistas do PSD e PTB, ditos mais progressistas, embora muitos deles

tenham caído em contradição por essas práticas parlamentares, fazendo do Congresso Nacional

um reduto conservador. Temendo o avanço dos antigetulistas, algo deveria ser feito se quisesse

atrair os interesses das multinacionais e seus associados para seu governo.

Procurando obter apoio político dessas forças econômicas internacionais, o Poder

Executivo criou, juntamente com o Plano de Metas, uma "administração paralela". Nela,

diretores de empresas privadas, empresários com qualificação profissional e oficiais militares,

permitiram que as demandas das multinacionais e de seus associados ignorassem os canais

tradicionais de formulação de diretrizes políticas e os centros de tomada de decisão,
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contornando a burocracia corrupta do regime populista, dando-se pois, mediante desse artificio

no governo JK, a incorporação ao sistema político e ao regime populista, canais exclusivos de

formulação de diretrizes políticas industriais que permitissem a coexistência de capital local e

multinacional, que foi a maneira encontrada para equilibrar o atraso do Congresso com as

urgências dos novos investimentos multinacionais 87.

Como resultado desse Plano de Metas, e dessas medidas de facilitação da entrada de

recursos externos, o valor industrial entre 1955 e 1961, descontada a inflação, cresceu em

80%, com altas porcentagens nas indústria do aço (100%), mecânicas (125%), de eletricidade e

comunicações (380%) e de material de transporte (600%). De 1957 a 1961, O PIB cresceu a

uma taxa anual de 7%, correspondendo a uma taxa per capita, de quase 4%. Se considerarmos

toda a década de 1950, o crescimento do PIB brasileiro per capita foi aproximadamente três

vezes maior do que o resto da América Latina 88.

Ainda visando a atender esses interesses dos investidores externos associados com os

empresários nacionais, Juscelino preservou a Instrução 113, aprovada em 1955 ainda durante o

governo de Café Filho. E graças também às potencia1idades do mercado brasileiro, as grandes

empresas multinacionais, como Willys Overland, a Ford, a Vo1kswagen e a General Motors,

concentraram-se no ABC paulista, mudando completamente a fisionomia daquela região. Entre

outras conseqüências, a indústria automobilística passou a concentrar operários em proporções

inéditas no País 89.

Já no final do governo JK, todavia, essas duas forças tomaram-se antagônicas: de

lado havia os interesses multinacionais e seus associados, e do outro, a ação organizada da

emergente classe dos trabalhadores urbanos.

Desse confronto, evidenciou-se o desgaste que passou entre as forças convergen das

lasses populares, mais conscientes de seu poder eleitoral, e a classe política popu . que

procurava cooptá-1as com ações paternalistas e um discurso demagógico bizantino, em

muito efeito entre os integrantes dessa nova consciência social. E isto foi o que rep u no

final do governo de Juscelino: um modelo político populista sem forças e co pouca

representação política para atender tanto os interesses multinacionais como apaziguar as

56 Ibidem, p.44, vol. 16.
J7 DREIFUSS, René Armand. Op. cit., p. 35.

FAUSTO, Boris. Op. cit., p. 427.
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reivindicações da classe trabalhadora rural e urbana, deixando um campo aberto para Jânio

Quadros, um populista de direita, que contaria inicialmente com o apoio dos interesses

multinacionais e da classe média, assustada com o fortalecimento das organizações sindicais.

3.3. A Eleição de 1960: Bastidores da Campanha de Goulart

Como vimos, Goulart era visto com desconfiança entre muitos militares e empresários.

Seus antecedentes contribuíram para que as forças direitistas aliadas com a burguesia nacional

e internacional fizessem campanhas e o possível para barrar as suas pretensões políticas. Jango

já era julgado por seus opositores como um homem influenciado por comunistas e favorável

aos sindicatos. Por essa razão havia sido expurgado do governo de Vargas em fevereiro de

1954 quando Ministro do Trabalho, aumentando mais essa desconfiança dele por manter

associação com o seu cunhado e polêmico Brizola, outro filão que seria explorado por seus

adversários.

Somando a esses percalços da trajetória política de Goulart, certamente era do

conhecimento dos oficiais do exército o modo como agiu com Brizola em 1960 na escolha da

sucessão presidencial, ao tentarem alhear a candidatura do constitucionalista Lott do apoio

petebista, fato também explorado pelas lideranças adversárias, como bem apontou o

historiador Hélio Silva:

"A candidatura Lott, embora se consolidasse em relação ao PSD e aos
demais partidos que o acompanhavam, sofria com a indecisão, alheamento e
frieza por parte do PTB. Coubera ao PTB contribuir com o maior número de
deputados para a formação da Frente Parlamentar Nacionalista, principal
responsável pela candidatura Lott. Mas apesar disso, quando o nome do
general foi lançado e todos os partidos que formavam o bloco de sustentação
ao governo já tinham manifestado sua adesão, os petebistas se omitiam e se
negavam a dar seu apoio integral. "O conspirador dessa manobra escusa era
Leonel Brizola, o qual, em face da ausência de João Goulart, optara por uma
solução extralegal, a ser desencadeada com a cooperação do chamado Pacto
da Unidade lntersindical. A oportunidade seria, como já disse, a renovação
dos contratos coletivos de trabalho. Nessa ocasião seriam feitas exigências
exorbitantes ao governo. Mobilizar-se-ia a massa trabalhadora. Numerosas e
sucessivas greves seriam declaradas. E, quando a tensão social chegasse ao
auge, algumas tropas, trabalhadas pelo governador rio-grandense, sairiam às
ruas impondo-me a alternativa: enquadramento do governo no esquema
trabalhista, com a retirada da candidatura do general Lott, ou apresentação de
um candidato 'popular e nacionalista', em favor de cuja vitória nas urnas
seriam empenhados todos órgãos governamentais. Seria uma 'eleição' pré-
articulada, com um candidato imposto ao País, não cabendo ao povo o direito

Ibidern, p. 428.
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de livre escolha, pois, se assim acontecesse, a 'procissão' sindical sairia às
ruas, convulsionando o País.

João Goulart, vice-presidente, estava na Europa. Quando regressou ao
Brasil, Juscelino pediu-lhe que se definisse em face às candidatura, pois havia
a considerar a agitação social promulgada pela cúpula do PTB.

Em seguida Jango parte para o Rio Grande. Não ia para cumprir o que
prometera ao presidente, mas sim para fortalecer o esquema agitacionista.
Juscelino, então, convoca uma reunião no Laranjeiras, com os ministros
militares, comandante do 1 Exército, os titulares das Pastas cujas atribuições
interferiam com a ordem pública, social e econômica, o consultor-geral da
República e os chefes das Casas Civil e Militar da Presidência. O objetivo
divulgado era "examinar o movimento organizado e orientado por conhecidos
agitadores, no sentido de criar condições que venham a ameaçar a ordem e a
paz do povo brasileiro, através da deflagração de greves ilegais, inspiradas
por entidades marginais da vida sindical, estando nos seus planos até mesmo
uma greve geral.

Segundo Kubitschek, a nota denunciava o fato, mas omitia o nome dos
conspiradores. Mas na Câmara dos Deputados se exigia a identificação. Coube
à imprensa a identificação: Jango e Leonel Brizola.

O vice-presidente retomou apressadamente do Rio Grande e procurou-
me para explicar que nada tinha a ver com o Pacto da Unidade Intersindical
estava planejando. Manifestou a adesão do PTB à candidatura Lott e solicitou-
me, por fim, que divulgasse outro comunicado isentando-o daquelas acusações
e que, em troca, faria sucessivas e veementes declarações de respeito à
ilegalidade e de preservação das instituições democráticas. João Goulart
cumpriu o que havia prometido.

Estava posto o problema sucessorio. O general Henrique Lott
concorreria com o apoio do PSD-PTB. Jânio Quadros, inicialmente lançado
pelo PDC, fora indicado pela UDN. Na realidade ele se julgava um candidato
acima dos partidos e não se submetia às naturais injunções" 90

.4. A Vez de Jânio Quadros

Posteriormente, Jânio Quadros, um populista de direita, venceu a eleição presidencial

e 1960, mas sem o seu companheiro na vice-presidência Milton Campos, mineiro, jurista,

representante das forças tradicionais dominantes, derrotado por João Goulart, candidato a vice-

residente na chapa de Henrique Lott, general reformado. Nessa época, a lei eleitoral permitia

votação em separado para o cargo de presidente e o de vice-presidente,

Com Jânio, a fórmula populista-udenista do bloco modernizante-conservador

tabeleceu a última tentativa do grande capital compor-se com o poder do Estado e com o

loco populista vigente. Quadros foi eleito para presidente da República praticamente com o

poio partidário do seu partido PTN, UDN e dissidentes do PSB e PTB. Na oposição

SILVA, Hélio. Os Presidentes, São Paulo: Editora Três, 1983, p. 141.
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concorreu apenas com Lott apoiado pelo PSD, e por seu vice Jango do PTB, um populista de

querda.

Quando Quadros tomou posse em 31 de janeiro de 1961, as crises político-institucional

econômico-financeira continuavam. Teria que administrar um legado de problemas do final

da era de JK: inflação incontrolável, estagnação agrária, dificuldade na balança de pagamentos

uma exaustão do mercado de consumo de bens duráveis que beneficiava a classe média 91.

Todavia, desde a sua posse, Quadros lutou contra um problema interno de sua

dministração: desejava mais autonomia dentro de seu governo. Entretanto, tinha que enfrentar

um outro problema, só que externo, o crescimento da força dos sindicatos liderados por Jango

o PTB. Sentindo-se pressionado por essas forças, ponderou que seria importante rever o

cordo com as principais correntes políticas e econômicas que o levaram à Presidência, pois

dessa forma enfrentaria tanto os problemas de natureza interna como de natureza externa em

eu governo. Contudo, pelo pacto pré-eleitoral elaborado com as forças que o elegeram, havia

o compromisso de levar aos ministérios, administração pública e postos dentro da hierarquia

militar, representantes de grupos econômicos multinacionais e associados, membros da

Companhia Sul-Americana de Administração e Estudos Técnicos - CONSULTEC, da ESG e

e associações empresariais, com os quais dividiria o poder, e o fez nos primeiros meses.

Curiosamente, foi através do compromisso de Quadros com o grupo que formava a

dministração paralela do ex-presidente Juscelino Kubitschek que finalmente esse grupo deu

mais um passo para dentro do governo. Podemos dizer assim, esse grupo era o mesmo que

nstituía as tais "forças ocultas", que não se mostraram flexíveis em mudar os pactos pré-

eleitorais após Jânio assumir a Presidência. A administração paralela passou a ser o próprio

governo. E era contra essas forças que Quadros queria rever a sua posição 92.

Propaga-se que a medida que encontrou para livrar-se das "forças ocultas" foi o da

enúncia da Presidência da República, em 25 de agosto de 1961. Por esse artifício político,

Quadros calculava impugnar seus compromissos pré-eleitorais, esperando que o temor de uma

nvulsão social provocada pela vacância do executivo, levaria as "forças ocultas" a

renegociar com ele um novo acordo para que reassumisse o poder presidencial. Essa seria a

ua oportunidade para emplacar um mandato bonapartista-civil, com força suficiente para

91 DREIFUSS, René Armand. Op. cit., p.128.
92 Ibidem, p.126.
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izar as reformas que julgasse necessárias. Todavia, seu plano bonapartista fracassou, o

- ngresso Nacional aceitara a sua renúncia. Há, porém, outra versão para essa renúncia, uma

mais prosaica. Quem a rememorou foi o jornalista político Carlos Castelo Branco, seu

etário de Imprensa na época:

"Ocorreu-me perguntar a Quintanilha, naquele mesmo fim de tarde,
até que ponto era verdadeira a propalada predição do astrólogo e quiromante
Sana Khan a respeito de Jânio. A história, disse-me ele, é verdadeira.

Jânio, estudante de direito, tomara-se amigo do professor Vicente
Rao, cujo escritório freqüentava de vez em quando. Uma tarde, ao sair de lá,
cruzou na porta com um cidadão, possivelmente cliente de Rao. Esperava o
elevador quando o professor, chegando à porta, chamou-o de volta e o
apresentou ao cliente. Era Sana khan.

- Desculpe-me, rapaz - disse-lhe o vidente, - mas senti algo de
estranho à sua passagem, quando cruzamos na porta. Gostaria de ler a sua
mão.

Jânio estendeu a mão a Sana Khan, que se perturbou ao examiná-Ia,
indo às lágrimas. Disse para Rao:

- Professor, estamos diante de alguém com um destino excepcional e
estranho. Vejo este moço prefeito, deputado, governador de São Paulo e
presidente da República. Será assassinado como Lincoln no segundo período
de governo numa cidade do interior do Brasil.

Quintanilha disse não saber que efeito teve a previsão sobre o
estudante pobre que, nascido em Mato Grosso, esbarra em São Paulo, depois
de ter passado a infância no Paraná. O Certo, porém, é que, à medida que se
iam cumprindo as etapas da previsão, Sana Khan deveria estar mais presente
no coração de Jânio.

Nesse dia, quando conversamos, não passou pela minha cabeça e
certamente não terá passado pela de Quintanilha a mais remota suspeita da
renúncia. Algo em mim, no entanto, me arrastava de volta ao pressentimento,
que comuniquei a Aparecido antes de irmos trabalhar em Palácio, de que
estávamos convocados a participar de uma tragédia ao lado daquela figura
tensa, inexplicada e patética de Jânio Quadros.

A mim também não acudiu qualquer suspeita quando o presidente,
atendendo à sugestão e ao interesse de Aparecido, me convidou para a
Secretaria de Imprensa. Expus-lhe as dificuldades profissionais que me
impediam de aceitar o convite. O Cruzeiro, onde era comentarista de política
nacional, não deveria estar atento aos meus compromissos de trabalho. Jânio
pediu ligação para o Rio e dentro de alguns minutos falava com Leão Gondim
de Oliveira:

Preciso de Castello por seis meses. Sete, no máximo ", 93

Mas essa renúncia decepcionou outras autoridades.
. . .em mesmo seus pnncipais

inistros militares Denys, Heck e Grun Moss mostraram-se dispostos a apóia-lo, talvez já

entediados com esse tipo de manobra utilizada por Quadros quando governador em São Paulo

li senador da República. Escreveu Hélio Silva:

BRANCO, Carlos Castelo. A Renúncia de Jãnio. Rio de Janeiro: Revan, 1996, p. 100.
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"Há na vida política de Jânio Quadros uma constância do gesto de
renúncia. Por diversas vezes, em situações difíceis, formulara essa intenção.
Era governador de São Paulo, quando a Assembléia Legislativa derrubou um
veto seu, aposto a uma decisão aprovada. Jânio convocou todos os líderes do
partido para debater a matéria. Quando eles se achavam reunidos no palácio o
governador entrou e investiu, violentamente, contra o Poder Legislativo e os
líderes, presentes. O inesperado fez com que a maioria não se manifestasse. O
deputado Roberto de Abreu Sodré, líder da UDN, que ainda estava em
oposição, repeliu com igual violência. O governador chegou a dizer: "vou,
então, renunciar, pois não governo com uma Assembléia de vagabundos".
Abreu Sodré assistiria a outros episódios de renúncia. A segunda vez foi após
um discurso do então senador Afonso Arinos no Senado, e que Jânio
considerou prejudicial à sua candidatura ... " 94.

Interessante também foi a visão de Geisel sobre essa renúncia, reveladora dos aspectos

do caráter de Quadros e de sua ação política, disse:

"Até pouco tempo atrás eu tinha uma opmiao, mas depois ouvi um
depoimento que me abalou. Eu achava que o Jânio, não tendo maioria no
Congresso, e com o problema do Lacerda que ocorreu na véspera, renunciaria
convencido de que, com o clamor popular que haveria, exigindo a sua volta,
retornaria e dominaria a situação como um triunfador. Acontece que o povo
não tomou conhecimento da renúncia e não fez nada: já tinha esquecido o
Jânio. Recentemente, um oficial que na época servia na Casa Militar e gozava
da confiança do Jânio, o almirante Faria Lima, me relatou o que aconteceu,
dando-me uma versão completamente diferente. Sua opinião é de que Jânio se
acovardou diante das condições de governo. Ele não tinha condições de
governar. Resolveu ir embora mesmo e não sonhava em voltar. Estava com a
oposição no Congresso e havia brigado com o Lacerda. Havia mandado o
Lacerda conversar com o ministro da Justiça, Pedroso Horta, e este convidara
Lacerda a tomar parte em um movimento para fechar o Congresso. Lacerda
não concordou, brigou etc., veio ao Rio, falou na televisão e começou a contar
a história toda. Foi aí que Jânio se acovardou". 95

Com a renúncia aceita pelo Congresso Nacional, em 25 de agosto de 1961, coube ao

residente da Câmara dos Deputados Paschoal Ranieri Mazzilli, assumir a Presidência da

República, ficando para Goulart a difícil tarefa de recompor as forças políticas no País que

tavam comprometidas com Jânio Quadros, forças essas contrárias ao domínio do Executivo

e do Legislativo pela binômio PTB-PSD janguista. Se o parlamentarismo foi esse mecanismo

ilizado pelas forças da situação para privar Goulart do poder político presidencialista,

conclui-se que o sistema nasceu de uma manobra institucional contra o governo Goulart e as

regras constitucionais. Por sua vez, Goulart, inconformado pela redução de seu poder

SILVA, Hélio. Op. cit: p. 49, vol. 17.
J5 O'ARAÚJO, Maria Celina. Op. cit., p. 136.
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residencial, lutou pela volta do presidencialismo pleno, o que explica o porquê do fracasso do

sistema parlamentarista em seu governo .

.5. A Posse de Goulart e a Solução Menos Ruim: O Parlamentarismo

João Goulart desejou o fim do sistema parlamentarista desde o início de seu governo,

com o apoio de seus correligionários. Havia sido um golpe branco contra o presidencialismo

_ e desejava exercer. E logo que ele tomou posse, articulou-se com seus aliados contra essa

posição. Finalmente conseguiu realizar esse intento quando saiu vitorioso no plebiscito do

'a 6 de janeiro de 1963, só previsto para 90 dias antes do término de seu mandato em 1965.

erca de 9,5 milhões votaram pelo restabelecimento do sistema presidencialista, em um

'verso aproximado de 12 milhões de eleitores.

Obviamente ficou claro faltar apoio das forças governamentais e políticas de centro-

uerda para que o sistema se mantivesse, embora o parlamentarismo fosse juridicamente

estruturado e compreendido por uma minoria política, defendido nos meios de

municação e na Câmara pelo deputado Raul Pilla desde longa data, como o fez durante a

onstituinte de 1946. Na verdade, grande massa da sociedade civil ficou alheia quanto à

udança repentina na troca do sistema, e sem a sua participação efetiva na manutenção do

lamentarismo, pelo fato de também dele ter sido imposto de forma emergencial, o caminho

-cou livre para que o presidencialismo retomasse.

Sabemos que o Ato Adicional n." 4 de 2 de setembro de 1961 foi instituído por um ato

de força representado pelos militares comprometidos com o governo dos EUA na luta contra o

munismo e com empresários associados com investimentos de capital estrangeiro,

indispostos a negociar o poder nem permitir a posse de Goulart, mas que aquiesceram devido

também a desestabilização social provocada por seu genro e governador Brizola. Foi com

certo que observou o jornalista Moniz Bandeira:

"...os Ministros militares, Marechal Odllio Denis (Exército), Almirante
Sílvio Heck ((Marinha) e Brigadeiro Grun Moss (Aeronáutica), insurgiram-se
contra a investidura de Goulart, que estava em missão oficial na República
Popular da China, atribuindo-lhe vinculações com o comunismo. Não
contaram, no entanto, com a unanimidade das Forças Armadas. O governador
Leonel Brizola, mobilizando a Brigada Militar, sublevou o povo do Rio Grande
do Sul e o III Exército, o mais poderoso do Brasil, foi paralisado pela pressão



89

das massas, acabando de alinhar na defesa da legalidade. Brizola, com a
adesão dos Generais Oromar Osório e Peri Beviláqua, conseguiu então adesão
que o General Machado Lopes, Comandante do III Exército, cedesse à opinião
pública local e cindisse as Forças Armadas" 96.

Geisel e seu círculo de oficiais militares, entre eles o coronel Golbery do Couto e Silva,

também perceberam esta perigosa cisão nas Forças Armadas. Como solução à posse de

Goulart e a desestabilização entre os militares, tornaram-se responsáveis com o poder político,

pela adoção do sistema parlamentarista. Por meio do sistema, acreditavam eles, a força do

Congresso Nacional seria restabelecida e a dissidência entre os militares seria apaziguada.

Disse:

"Os ministros militares, que andavam sempre juntos, resolveram lançar um
manifesto, não sei com que objetivo. Esse manifesto ficou engavetado, e o
Golbery, que estava na Secretaria do Conselho de Segurança, aqui no Rio,
organizou outra minuta de manifesto. Na parte final, Golbery mostrava que o
Jango não podia assumir com todos os poderes de um presidente da República e
deixava a porta aberta, numa insinuação, para o regime parlamentarista. Ao
tomar conhecimento desse manifesto, eu disse ao Golbery: "Entrega isso ao
Orlando que ele mostrará ao Denys". Assim foi feito, mas o Denys não
concordou e disse: "Há coisa muito melhor. Há um manifesto feito pelo ministro
Moss, da Aeronáutica". E botou o manifesto do Golbery na gaveta. Dias depois,
a situação foi se complicando, e então ele se virou para o Orlando e perguntou:
"Onde está aquele documento que no fim vem com o parlamentarismo?" O
Orlando disse: "O senhor guardou". Foi aí que o Denys acordou e resolveu se
engajar nessa saída que propunha o regime parlamentarista.

Essa era, na época, do meu ponto de vista, a saída preferida, porque vi que
os generais, de uma maneira geral, estavam divididos. Ninguém queria ir
combater os militares do Sul e dividir mais o Exército. Quando vi que as forças
não iam para o Paraná e que o Cordeiro não ia assumir o comando do III
Exército, senti que não teríamos a solução desejada. Aliás, nós todos víamos que
não ia dar. Foi aí que se partiu para o parlamentarismo como a solução menos
ruim. E o Congresso gostou, por duas razões: primeiro, porque era uma saída do
impasse, segundo, porque ele adquiria maior poder" 97.

Fato vem reforçar a tese do historiador Skidmore, que foi pela cisão entre os militares e

pelo clamor da opinião pública que Goulart assumiu a Presidência da República:

"Jango tomou-se presidente, não em virtude da pressão da esquerda,
mas, sim, graças à divisão entre os militares, combinada com uma ampla
base da opinião pública do centro, ansiosa por garantir a obediência ao
processo constitucional. Quem era João Goulart, o novo Presidente do
Brasil? Sem dúvida o herdeiro político de Getúlio e, portanto,

"BANDEIRA, Moniz. O governo João Goulart. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978, p. 22.
f7 D'ARAÚJO, Maria Celina. Castro. Op. cit., p. 139.
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irremediavelmente preso à dicotomia getulista-antigetulista à qual, até certo
ponto, Juscelino e especialmente Jânio pareciam ter dado uma esperança de
superar. Eis que, repentinamente, o Brasil retomava às divisões de 1954.
Jango estava na presidência, embora com poderes limitados, enquanto que,
em 1954, seus opositores foram capazes de tirá-lo do Ministério do Trabalho
em oito meses" 98.

Todavia, novamente por meio do depoimento do ex-presidente Ernesto Geisel, coronel

responsável pelo gabinete militar da Presidência em 1961, confirmou-se que houve tentativas

mais radicais de eliminar ou de impedir Goulart de tomar posse, como foi o caso do

envolvimento de oficiais da Aeronáutica na chamada Operação Mosquito, cujo objetivo era

abater o avião presidencial. Observou o seguinte:

"Houve naquela época alguns problemas com a Aeronáutica. Primeiro foi
a "Operação Mosquito ". cujo objetivo seria abater o avião. Depois quiseram
impedir o pouso em Brasília, colocando tonéis na pista. Eu reagi dizendo: Não
permito. Já que resolveram dar posse, ele toma posse. Vamos cumprir aquilo
com que nos comprometemos". Fui ao aeroporto, de onde foram retirados os
tonéis, e esperei o avião. Recebi Jango junto com o presidente Mazzilli e fomos
deixá-lo na Granja do Torto. o automóvel, ao se despedir, Jango disse:
"Preciso ainda conversar com o senhor". Respondi: "Quando o senhor quiser".
É claro que ele não me chamou nunca, nem eu fui procurá-lo. Eu não tinha
qualquer interesse nessa conversa" 99.

Vencido todos esses percalços Jango tomou posse no dia 7 de setembro de 1961.

_.esse contexto, porém, demonstrando a di isão entre os militares, a qual se referia Geisel, dias

teriores da proclamação presidencial deu-se a prisão de generais, entre esses o reformado

~{)tt, no Rio de Janeiro, por terem defendido a ordem constitucional e presidencialista na

eclaração enviada à Câmara, lida pelo deputado federal Eloi Dutra no dia 27 de agosto de

'961:

"Aos meus camaradas das Forças Armadas e ao povo brasileiro. Tomei
conhecimento, nesta data, da decisão do Sr. Ministro da Guerra, marechal
Odílio Denys, manifestada ao governador do Rio Grande do Sul, através de
deputado Rui Ramos, no Palácio do Planalto, em Brasília, de não permitir que
o atual presidente da República, dr. João Goulart, entre no exercício de suas
funções e, ainda, de detê-lo no momento em que pise o território nacional.
Mediante ligação telefônica, tentei demover aquele eminente colega da prática
de semelhante violência, sem obter resultado. Embora afastado das atividades
militares, mantenho compromisso de honra com a minha classe, com a minha
pátria e com as suas instituições democráticas e constitucionais. E, por isso,
sinto-me no indeclinável dever de manifestar o meu repúdio à solução normal
e arbitrária que se pretende impor à nação. Dentro desta orientação, conclamo
todas as forças vivas da nação, as forças da produção e do pensamento, dos

98 SKIDMORE, Thomas E. De Getúlio Vargas a Castelo Branco. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982, p. 262.
D'ARAÚJO, Maria Celina. Castro. Op. cit., p. 148.
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estudantes e intelectuais, operários e o povo em geral, para tomar posição
decisiva e enérgica pelo respeito à Constituição e preservação integral do
regime democrático brasileiro, certo, ainda, de que os meus nobres camaradas
das Forças Armadas saberão portar-se à altura das tradições legalistas que
marcaram a sua história nos destinos da pátria" 100

o ex-general Lott, reformado quando candidato à Presidência no mesmo período de

Jânio, conhecendo a posição das Forças Armadas, valeu-se desse manifesto como forma de

agregar seus pares contra o arbítrio, inibindo a volta da ditadura. A posição das Forças

Armadas reacionárias contra a posse de Jango, entretanto, ficou mais explícita no dia 28 de

agosto de 1961, um dia após a leitura da nota de Lott, lida pelo Presidente do Congresso

acional Auro de Moura Andrade:

"Excelentissimo Senhor Presidente do Congresso Nacional.Tenho a honra
de comunicar a Vossa Excelência que, na apreciação da atual situação
política, criada pela renúncia do Sr. Presidente Jânio da Silva Quadros, os
Ministros Militares, na qualidade de chefes das Forças Armadas, responsáveis
pela ordem interna, me manifestaram a absoluta inconveniência, por motivos
de Segurança Nacional, do regresso ao País do Vice-Presidente João Belchior
Marques Goulart. Ranieri Mazzili, Brasllia, 28 de agosto de 1961" 101

Para Mazzilli a mensagem dos militares lhe trouxe inquietações. Ele sabia que os

ministros militares posicionaram-se desde o dia 25 de agosto, em virtude de uma reunião no

. inistério da Guerra. Pelo diálogo dele com o marechal Denys, ministro da Guerra, previu-se

ue o processo sucessório de Jânio estava praticamente decidido entre as forças armadas, que

etinham o poder de fato. Sabedor dessa decisão, coube a Mazzilli buscar fórmulas políticas

ara solucionar a vacância presidencial dentro da ordem constitucional. Foi dessa data em

iante que surgiu a solução parlamentarista. Dessa reunião entre Mazzilli e o marechal Denys

uanto ao destino de Goulart, destacamos o seguinte:

"Disse Denys a Mazzilli: "Presidente, o senhor tem toda a nossa
confiança e o nosso apoio. Infelizmente não poderemos dar esse apoio, nem
temos essa confiança no sr. João Goulart. E da mais alta inconveniência a
volta dele ao país ". Ao que Mazzilli respondeu: "Os senhores poderiam me dar
algumas informações sobre essa inconveniência. Eu estou aqui para cumprir
um dever muito penoso, mas quero cumpri-lo, qualquer que seja o incômodo.
Entretanto, gostaria também de dispor de algumas informações sobre essa
inconveniência, porque preciso avaliar até onde, realmente, ela colide com a
expectativa do vice-presidente assumir". E o diálogo prossegue. Desta vez é
Denys quem fala: "Nós não concordamos com a vinda do sr. João Goulart
para assumir a Presidência da República. Nós dispomos de farta

SILVA, Hélio. Op. cit, p. 38, vol. 18.
PILLA, Raul. Op. cit,p.31.
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documentação sobre as atividades subversivas dele no país. E ele está
comprometido, de modo a não merecer a confiança das instituições da
República, para ser seu presidente ", Mazzilli achou que não era de bom alvitre
solicitar que Denys exibisse as referidas provas. Ele estava diante de uma
declaração de quem dispunha, não só de força, mas de autoridade para usá-Ia,
a fim de manter a normalidade da vida institucional, segundo as palavras do
próprio ministro da Guerra. E o marechal Denys falava pelos três ministros
militares" /02

Já no dia 3Ode agosto de 1961 foi a vez dos ministros militares lançarem um manifesto

à Nação declarando os fundamentos que os levaram a agir contra a posse de Goulart, uma vez

que as suas injunções junto ao Congresso Nacional estavam gerando protestos entre deputados

e senadores, que queriam a posse do Vice-Presidente na plenitude de seus direitos. Em seu

Manifesto publicado nos principais jornais do país, destacamos esses principais aspectos, que

certamente alarmaram a classe média:

...0 cumprimento de seu dever constitucional de responsáveis pela
manutenção da ordem, da lei e das próprias instituições democráticas, as
Forças Armadas ... manifestaram a sua excelência o senhor presidente da
República, como já foi amplamente divulgado, a absoluta inconveniência, na
atual situação, do regresso ao país do vice-presidente sr. João Goulart ...

Já ao tempo em que exercera o cargo de ministro do Trabalho, o sr.
João Goulart demonstrara, bem às claras, suas tendências ideológicas,
incentivando e mesmo promovendo agitações sucessivas e freqüentes nos meios
sindicais, com objetivos evidentemente políticos e em prejuízo mesmo dos reais
interesses de nossas classes trabalhadoras ...

No caso do vice-presidente, sabido é que usou sempre de sua influência
em animar e apoiar, mesmo ostensivamente, manifestações grevistas
promovidas por conhecidos agitadores. E, ainda há pouco, como representante
oficial, em viagem à URSS e à China Comunista, tornou clara e patente sua
incontida admiração ao regime desses países, exaltando o êxito das comunas
populares ...

Na Presidência da República, em regime que atribui ampla autoridade
e poder pessoal ao chefe do Governo, e sr. João Goulart constituir-se-á, sem
dúvida alguma, no mais evidente incentivo a todos aqueles que desejam ver o
país mergulhado no caos, na anarquia, na luta civil. As próprias Forças
Armadas, infiltradas e domesticadas, transformar-se-iam, como tem acontecido
noutros países, em simples milícias comunistas ...

Arrostamos, pois o vendaval já esperado, das intrigas e das acusações
mais despudoradas, para dizer a verdade tal como é, ao Congresso dos
representantes do povo e, agora ao próprio povo brasileiro.

As Forças Armadas estão certas da compreensão do povo cristão,
ordeiro e patriota do Brasil. E permanecem serenas e decididas, na
manutenção da ordem pública.

a) Vice-almirante Sílvio Heck; ministro da Marinha. Marechal Odílio
Denys, ministro da Guerra. Brigadeiro-do-ar Gabriel Grún Moss, ministro da
Aeronáutica" /03.

102 SILVA, Hélio. Op. cit, p.56, vol, 18.
103 Ibidem, pp. 47-48.
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Em seguida aos debates na Câmara dos Deputados sobre a Manifestação dos militares,

trazendo nebulosas expectativas quanto ao futuro da democracia brasileira de 1961, o deputado

Lino Braum leu, na tribuna, um radiograma do Comandante do III Exército, general Machado

Lopes, que era dirigida aos comandantes do I, 11e IV Exércitos, informando sobre a decisão de

apoiar o governo de Brizola, nos seguintes termos: "Participo ao prezado amigo que o 111

Exército, sob meu comando, está perfeitamente coeso em tomo dos seus chefes e que resolveu,

como seu dever, apoiar, integralmente a Constituição vigente, não podendo aceitar uma

olução para a crise atual, senão nela apoiada" 104

Desta indicação em diante criaram-se focos de tensão entre os que faziam o poder,

indicando que poderia mesmo evoluir para uma guerra civil, como acenava o governador

Brizola no Rio Grande do Sul. E desse meio tenso foi que cresceu a tese de que a adoção do

istema parlamentarista poderia ser a fórmula apaziguadora para convencer os militares e civis

antijango a aceitarem, mesmo de forma limitada, o processo da ordem constitucional. Desta

feita e com a habilidosa diplomacia do presidente do Congresso Nacional, senador Audo

Moura Andrade, junto com outros representantes políticos e com o apoio do Presidente da

República Ranieri Mazzilli, conseguiram assim convencer os militares a aceitarem a solução

arlamentarista. Todavia surgiu entre eles a negociação quanto ao conteúdo desse futuro

arlamentarismo, impasse, entretanto, que foi parcialmente resolvido pela adoção da Emenda

Parlamentarista do Deputado Raul Pilla, que já se encontrava em tramitação na Câmara desde

junho de 1961.

Nessa fase pré-aprovação da Emenda, entretanto, surgiu o temor entre os militares de

que Goulart poderia aceitar o parlamentarismo inicialmente, mas em seguida poderia revogá-lo

or ter maioria dos congressistas a seu favor em 1961, medo desfeito por Mazzilli quando

informou ao marechal Denys sobre o art. 24 da Emenda, dispositivo que impedia o Presidente

da República de dissolver o Congresso naquela legislatura.

E em momentos anteriores à votação do projeto parlamentarista, foi a vez de outros

ngressistas da situação contribuírem para aprovar a Emenda Raul Pilla. Entre esses, temos a

ntribuição do deputado Tancredo Neves, da UDN, que fazia parte da comissão responsável

ela aprovação do parlamentarismo, que buscou fortalecer a aliança política civil com o

ronel Ernesto Geisel, chefe do gabinete do ministro do Exército marechal Odílio Denys.

Ibidem, p. 49.
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Através dessa comissão, houve o seguinte diálogo: "Que parlamentarismo será? - indagou

Geisel. Os políticos lhe explicaram que a fórmula parlamentar era parecida com a da

Alemanha Ocidental, onde os gabinetes não caem com a facilidade com que são substituídos

no sistema francês. "Se é o parlamentarismo alemão - replicou Geisel - está tudo certo".

Assim, quinze anos depois da luta de Pilla, iniciada na Constituinte de 1946, em favor do

parlamentarismo, o País entrava por acaso naquele regime" 105.

Convenci das as autoridades militares e feitos os acertos entre os congressistas, foi

votada a Emenda Constitucional N° 4 às 22 horas do domingo, 3 de setembro, em sessão

solene, presentes 280 deputados e 56 senadores.

Assim, além das dificuldades políticas encontradas para Goulart tomar posse, o novo

presidente também teria sérios problemas para estabelecer a sua base governamental. Como

vimos, as forças política, econômica e militar comprometidas com investidores internacionais,

haviam se instalado no poder político através das eleições de Jânio Quadros, e certamente

continuariam fortes durante o governo de Goulart.

Sem embargo, os setores industriais e agrários nacionais, comprometidos com essa

nova ordem econômica mundial liderada pelos norte-americanos, vinham quebrando

objetivamente a convergência da classe populista tradicional, assim como seu marco

ideológico-institucional ao tentarem reorganizar a correlação das forças econômicas dentro das

classes dominantes. E, quanto a Goulart, a sua estratégia foi a de reconstituir um sistema e

regime político brasileiro envolvendo a composição de um novo bloco de poder agro-

industrial, apoiado pelas classes trabalhadoras urbanas e pelo campesinato e os setores mais

recalcitrantes da oligarquia rural. Criou-se assim um bloco modernizante-refonnista de

interesses agro-industriais, com o apoio de facções dissidentes da UDN, do PSD e do PDC, de

novas organizações nacional-legais, como a Frente Parlamentar Nacionalista - FPN e de um

bloco heterogêneo nacionalista popular-militar.

Esse bloco nacional-reformista encontrou expressão também no apelo carismático e

ideologicamente discrepante de figuras políticas populares como Francisco Julião (líder das

Ligas Camponesas do Nordeste) Mauro Borges (governador do Estado tipicamente agrário de

Goiás), do jornalista Neiva Moreira, Leonel Brizola (governador do Rio Grande do Sul, genro

105 FOLHA DE SÃO PAULO, em 12.06.1981.
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de Goulart), Sérgio Magalhães (líder nacionalista das classes médias), Almino Afonso, Miguel

Arraes e Max da Costa Santos. O novo bloco de poder teve ainda o apoio de intelectuais de

prestígio internacional como, por exemplo, do antropólogo Darcy Ribeiro, do economista

Celso Furtado, do pedagogo Paulo Freire e do sociólogo Josué de Castro, que foram de certo

modo "comandantes" ideológicos, mas sem um exército político efetivo subjacente às suas

declarações.

Algumas das medidas tomadas pelo governo de João Goulart, e que o distinguiram do

bloco de poder dos governos populistas anteriores, agitaram violentamente os interesses

multinacionais e associados: por exemplo, a lei restringindo a remessa de lucros pelas

companhias multinacionais às suas matrizes, o que, de certa forma, impediu a saída maciça do

capital. Essa medida implicou também um controle mais rigoroso das atividades do capital

transnacional no Brasil, retirando-lhes os extraordinários privilégios concedidos em grande

parte durante a administração de Juscelino Kubitschek e de Jânio Quadros 106. Assim podemos

entender que a disputa pelo poder político foi deveras acirrada este quadro, a derrota do

sistema parlamentar provocaria o retomo ao poder da "administração paralela". Goulart foi

eliminado porque gerara muitas incertezas para os donos do capital e investidores. Falharam

seus correligionários por subestimarem a força e a capacidade superior de seus adversários.

Estamos cientes de que falta muito a ser analisado sobre o go emo Goulart, por isso

ponderamos nosso juízo sobre suas ações políticas. Mas, mesmo assim, acreditamos que se ele

tivesse seguido o caminho do parlamentarismo, não precisaríamos ter mergulhado em muitos

anos de um governo militarizado. Raul Pilla certamente sabia do que estava acontecendo por

detrás das ações adversárias de Goulart. Lamentavelmente suas objeções a Goulart não

surtiram efeito nem alertaram seus conselheiros de toda hora.

A aceitação de um parlamentarismo mitigado seria bem melhor do que democracia

nenhuma, que foi o que aconteceu principalmente após 1967. Desde o caso Fidel Castro, já era

isto que os norte-americanos não abririam mão de sua hegemonia política na América Latina.

Subestimar o poder de pressão dessa força, traduzida pelos inter econômico-financeiros

do complexo industrial-militar norte-americano, já capilarmente i ado e com o apoio de

empresários e militares brasileiros em meados de 1960, foi uma d as da logística política

de Goulart. Era certamente isso que Raul Pilla queria assegurar: o menos tínhamos um

106 DREIFUSS, René Armand. op. cit., p. 131.
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parlamentarismo em 1961 que permitiria evoluir de forma a fortalecer a democracia, mas que

foi atropelado pelo confronto do bloco de poder de Goulart, com o bloco da burguesia

cosmopolita e seus militares, extinguindo toda essa esperança. Provou-se com isso que os

atores do governo Goulart não perceberam que não seriam páreo para quem havia esmagado

Hitler na Europa, desmantelado o Império Japonês no Oriente e barrado as pretensões

soviéticas na Europa Ocidental.

3.6 - O Governo de Gabinete

A experiência parlamentarista durou 14 meses - de setembro de 1961 até janeiro de

1963. Tancredo Neves chefiou o primeiro gabinete por nove meses - de 14 de setembro de

1961 até 26 de junho de 1962 - quando se desincompatibilizou para concorrer à eleição de

governador por Minas Gerais em 1962. Seus ministros foram: U1ysses Guimarães (Indústria e

Comércio), Franco Montoro (Trabalho), Virgílio Távora (Viação e Obras Públicas), Walter

Moreira Sales (Fazenda), San Thiago Dantas (Exterior), Gabriel Passos (Minas e Energia),

Oliveira Brito (Educação), Estácio Souto Maior (Saúde), Alfredo Nasser (Justiça), Ângelo

olasco (Marinha), Segadas Viana (Guerra), Clóvis Travassos (Aeronáutica) e Armando

Monteiro (Agricultura). Depois os outros primeiros-ministros foram: Auro Moura Andrade,

Brochado da Rocha e Hermes Lima.

Quanto a desincompatibilização de Tancredo Neves da chefia do Gabinete, necessária

para concorrer à eleição, Raul Pilla se pronunciou contra. Acreditava ele que, no sistema

parlamentarista, diferentemente do sistema presidencial, as regras da inelegibilidade da

Constituição de 1946 deveriam ser alteradas. Para ele, como declarou à Folha de São Paulo,

em 24 de fevereiro de 1962, a questão se resolveria da seguinte maneira:

"É, pois, essencial ao sistema parlamentar a elegibilidade dos
ministros. Recusá-Ia seria impedir-lhe o funcionamento. Perguntar-se-á,
porém, por que, então, não se suprimiu expressamente a cláusula da
inelegibilidade? Por simples acidente. O projeto de emenda à Constituição n"
16, de 6 de Julho de 1961, mandava suprimir letras B e C do artigo 139, que
estabelecia a inelegibilidade dos ministros. Na angústia de tempo com que foi
elaborado o substitutivo denominado Ato Adicional resolveram os responsáveis
por ele deixar para uma reunião complementar as questões secundárias,
inclusive as alterações do texto da Constituição que o projeto fazia em sua
segunda parte deixada então de lado. Com efeito, diz expressamente o art. 22
da Lei Complementar: "Poder-se-à complementar a organização do sistema
parlamentar de Governo ora instituído mediante leis votadas nas duas Casas
do Congresso Nacional pela maioria absoluta de seus membros.
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Assim, para mim não oferece dúvidas: primeiro a inelegibilidade dos
ministros já deixou de ser aplicável por ser parlamentar, e não mais
presidencial o sistema político vigente" 107.

Esses problemas foram surgindo no processo de maturação de um sistema imposto na

urgência de salvaguardar as instituições democráticas, como Raul Pilla assim reconhecia. Em

sua defesa, todavia, dizia que o parlamentarismo que pretendia não deveria ter nascido por

imposição, como bem se pronunciou no plenário da Câmara em 2 de setembro, prevendo o que

poderia ter sido pior para a democracia brasileira se não aceitasse aprovar a Emenda na

eminência de uma guerra civil:

"Se eu fosse apenas um doutrinador do parlamentarismo, votaria neste
momento contra a Emenda à Constituição que institui o sistema e já se achava
em curso na Câmara dos Deputados dois meses antes de manifestar-se a atual
e gravíssima crise política. Sim, Sr. Presidente, votaria contra o sistema de
Governo que tenho defendido durante toda a minha já longa vida pública,
votaria contra ele porque, após setenta anos de deformação presidencialista,
seria submetê-lo a um rude e perigosa prova, institui-lo na presente situação"
/08

Tancredo Neves, entretanto, em outubro de 1961, quando era ainda primeiro-ministro,

procurou mostrar ao público as dificuldades legais que encontrou ao administrar o sistema, ao

mesmo tempo em que demonstrando essa sua insatisfação, contribuía de forma indireta com o

plano coordenado de Goulart para a volta do presidencialismo.

Para Tancredo Neves o que estava mencionado no art. 1. da Emenda parlamentarista -

"O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República e pelo Conselho de Ministros,

cabendo a este a direção e a responsabilidade da política do governo, assim como da

administração federal", combinado com o item Ill do art. 2°, que facultava ainda ao Presidente

"sancionar, promulgar e fazer publicar as leis", e art. 7°, exigindo que "todos os atos do

Presidente da República devem ser referendados pelo Presidente do Conselho e pelo Ministro

competente como condição de sua validade", criava algo anômalo, um tipo de sobreposição de

poderes entre o primeiro-ministro e o presidente. Em resumo, havia dificuldades em delimitar

as atribuições de cada um, por isso dificultava a administração do sistema.

107 FOLHA DE SÃO PAULO, em 24.02.1962.
108 PILLA, Raul. Op. cit., p. 437.
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Completando esse raciocínio, vejamos o que declarou Tancredo à "Folha de São

Paulo", em 17 de outubro de 1961, quando analisou o parlamentarismo brasileiro, que de

forma ambivalente serviria tanto como uma proposta de futuro aprimoramento do sistema ou

mesmo torná-lo incompatível no País, como poderia ter sido essa a sua real intenção e a de

Goulart:

"E um regime parlamentar - frisou - que sendo parlamentar na ação do
governo continua sendo presidencial naqueles poderes fundamentais que, pela
lei constitucional, ficaram inseridos na competência privativa do presidente da
República. O que é que distingue o regime parlamentar brasileiro, do regime
parlamentar instituído em outras nações do mundo civilizado, é que em outras
nações do mundo civilizado, onde há o regime parlamentar o presidente da
República é apenas chefe de Estado, e toda a tarefa de governo se incumbe ao
Conselho de Ministros. Mas, no regime parlamentar brasileiro registrou-se
essa inovação - o presidente da República não é apenas integrante do Poder
Executivo, ele é também membro do governo. E quem o diz é a própria lei
constitucional, quando num dos seus artigos estatui que o poder Executivo é
exercido pelo presidente da República e pelo Conselho de Ministros.

Como vêem, no regime parlamentar brasileiro estabeleceu-se a
dicotomia do Poder Executivo, cujas atribuições foram divididas entre o
presidente da República, o Conselho de Ministros e o seu presidente. E como
pode funcionar o poder executivo com esta dicotomia? Pois se entre os três
poderes da República sempre reinou a harmonia e a independência com a
maior força de coerência, esta harmonia e esta unidade devem reinar entre os
dois ramos em que se dividiu o Poder Executivo e o presidente da República e
o Conselho da República e o seu presidente.

E dizer-se que o presidente da República no regime parlamentar
brasileiro tem que se omitir das tarefas de governo, que o presidente da
República no regime parlamentar brasileiro tem que se contentar em ser
apenas chefe de Estado, é violar frontalmente a lei e o espírito da nossa lei
constitucional. O presidente da República no regime parlamentar brasileiro
possui afaculdade inédita de comparecer às reuniões de Conselho de Ministros
e, estando presente a elas, assumir a sua presidência, e na presidência do
Conselho de Ministros, ele exerce as suas faculdades de poder moderador e
coordenador, participando dos debates levando suas sugestões e a influência
do seu poder político para que se encontrem melhores soluções para os
problemas em discussão.

No regime parlamentar brasileiro, o presidente da República tem o
poder de firmar tratados internacionais e de submetê-los a posteriores
deliberações do Congresso, não obstante caber ao presidente do Conselho toda
a responsabilidade pela direção e pela orientação da política externa. Como
pode um presidente da República firmar tratados e convênios internacionais, se
ele não está em íntima convivência e cooperação em estreita colaboração com
o Conselho de Ministros, para se instruir no trabalho de instrução e
preparação para a concretização desses grandes documentos de relevantes
sentido internacional?

E como pode o presidente da República, que tem que submeter à
deliberação do Congresso atos desta transcendência, perder o contato com a
vida parlamentar, através do Conselho de Ministros, de vez que esses tratados
e esses convênios internacionais têm que ser aceitos ou recusados pelo
Congresso "in totum ", sem qualquer acondicionamento? Se não cabe no
regime parlamentar brasileiro ao presidente da República a iniciativa dos

I
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projetos e leis cabe por letra expressa da Constituição Federal o poder de
sancionar e vetar as leis ",

Anos depois, Tancredo, em entrevista ao jornal "O Estado de S. Paulo", em 2 de abril

de 1978, ratificou essas dificuldades que encontrou com a Emenda n? 4: "A emenda

parlamentarista foi mal-elaborada, às pressas, para dar solução a uma grave crise político-

militar. Tinha por coisas como essa, por exemplo: o primeiro-ministro era responsável pelo

processo legislativo, que acompanhava desde a iniciativa até o fim. Na hora do veto ou sanção,

o problema era do Presidente, que nem sempre estava de acordo com o comportamento do

primeiro-ministro" .

Como vimos, Tancredo renunciou ao cargo de primeiro-ministro para candidatar-se ao

Governo de Minas Gerais nas eleições de outubro de 1962, segundo a Folha de S. Paulo, de 7

de dezembro de 1976, mas sendo derrotado por José Luis Magalhães Lins; ou segundo

Vamireh Chacon, com mais presteza, Goulart incentivou Tancredo a renunciar e a concorrer a

essa eleição em Minas Gerais com promessas de que o apoiaria em sua campanha, pois dessa

forma estaria removendo-o de um cargo que lhe fazia sombra 109, por o mesmo levar muito a

sério a missão de primeiro-ministro 110. Goulart não cumpriu as promessas com Tancredo, o

que facilitou a vitória de Luiz Magalhães.

Conforme ainda Chacon, Tancredo tinha bastante brilho na função de pnmeiro-

ministro por ir além da mera rotina administrativa, mesmo com os obstáculos da inflação alta e

da agitação social; destacou-se por ter enfatizado e desenvolvido o nacionalismo econômico

por meio das empresas estatais e indo a ponto de insistir numa severa lei de remessa de lucros

das empresas estrangeiras ao Exterior 111.

Com a saída de Tancredo, Goulart indicou San Thiago Dantas na sucessão do primeiro-

ministro, mas que teve o seu nome rejeitado pela Câmara por ter se pronunciado

desfavoravelmente às cúpulas partidárias em uma entrevista dias antes de sua nomeação 112.

Outra versão, contudo, aponta que políticos de direita da UDN e dos conservadores do PSD,

como também oficiais do Exército antigetulistas, impediram San Thiago por desaprovarem

suas posições do não-alinhamento automático com os EUA, de defesa aos princípios de

109 CHACON, Vamireh. Parlamento e Parlamentarismo. Distrito Federal: Câmara dos Deputados, 1982,
.128.

10 Ibidem, p.113.
11 Ibidem, p.119.
12 FOLHA DE SÃO PAULO, em 07.12.1976.
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autodeterminação e não-intervenção em relação à Cuba. Os pessimistas, entretanto, sugeriram

que sua designação foi mais uma tática de Jango para tornar dramáticas as dificuldades de

trabalhar com um Congresso dominado por uma maioria conservadora, sendo a indicação de

San Thiago parte de uma estratégia sinistra, como disse o brasilianista Skidmore, com o

objetivo de Goulart e Tancredo Neves demonstrarem deliberadamente a inviabilidade do

parlamentarismo 113.

Com VImos, Goulart não estava sozinho nessa perspectiva de inviabilizar o

parlamentarismo, tinha outros aliados. Somando a essa vontade temos Juscelino. A tática entre

eles era procurar capitalizar a aparente ineficácia do sistema. Por exemplo, Juscelino agia no

entido de pressionar Jango para que não se contentasse com seus poderes castrados sob o

parlamentarismo. Daí a forte aprovação de Juscelino em apoiar a campanha para apressar o

plebiscito que estava sem dúvida ligada às suas próprias ambições de concorrer à Presidência

outra vez em 1965 114, do que realmente a aliar se o sistema poderia ser melhor ou não para o

País; diferente de Raul Pilla, que acreditava fielmente na possibilidade de ver o

parlamentarismo brasileiro ser objeto de aprimoramentos e consolidar-se de vez em solo

nacional.

Mas, voltando a San Thiago, a sua candidatura a primeiro-ministro provocou também a

desconfiança da esquerda e o ódio da direita, acirrando as lutas sociais entre a Confederação

dos Trabalhadores na Indústria e os antigetulistas 115. Da mesma forma, manifestou-se

negativamente o deputado Almino Afonso, nacionalista de esquerda, quando acusou

frontalmente San Thiago de vinculações com as multinacionais: "Um governo independente ...é

aquele que realiza um política interna inteiramente vinculada aos interesses do povo e só. No

ano de 1959, a Carteira de Crédito Agrícola e Industrial financiou à agricultura e à pecuária

um total de 107 bilhões de cruzeiros. Pois saiba a Casa que, desse total, 54 bilhões foram

entregues a duas companhias norte-americanas: a SANBRA e a Anderson Clayton. Isso, sim,

não é política de Independência".

Já por um outro viés ideológico, o nacionalista de direita Plínio Salgado manifestou seu

voto também contrário a San Thiago em relação a sua repulsa à política externa de Jânio

Quadros e João Goulart, que não a considerava independente e sim pró-comunista. A

113 Ibidem, p. 130.
114 SKIDMORE, Thomas E. Op. cit., p. 270.
115 Ibidem, p. 267.
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declaração de voto, do seu neo-integralista Partido de Representação Popular, invocava a

'bandeira representativa das tradições cristãs da nacionalidade e de uma política que vise ao

fortalecimento da defesa de nosso hemisfério", linguagem típica de um tradicionalista da

guerra fria 116.

De certa forma, o desencontro dos políticos de esquerda e direita criava as condições

para o poder político da situação se valer das greves e de sindicatos como instrumentos de

barganha por mais poder. Com isso, ficou posto o problema pelo historiador Hélio Silva de

que as classes dominantes tradicionais usavam esse tipo de estratégia como forma de submeter

os novos grupos patrimoniais ao controle populista, conflito que seria resolvido quando as

demandas sociais saíssem do controle de Goulart e, então, as Forças Armadas assumiriam o

poder. Vejamos:

"A agitação manifestada nas greves, nas reivindicações de direitos, de
salários que tumultuaram a gestão de Jango Goulart denunciava o conflito
profundo que existia entre as massas urbanas, sem estruturação definida e com
lideranças populistas, e a estrutura de poder que ainda controlava o Estado.
Enquanto os líderes populistas reivindicavam rápida modernização do país, as
modificações estruturais, as reformas de base, a classe dominante tradicional
usou a pressão populista como espantalho para submeter ao seu controle os
novos grupos patrimoniais, surgidos com a industrialização. É este conflito de
poder que ocupa o centro da luta política e toma impraticável a execução de
qualquer programa por parte dos dirigentes. A existência desse conflito
fundamental ameaça, por fim, o próprio funcionamento das instituições básicas
em que se apóia o poder. Assim, a intervenção militar teria que ocorrer, mais
cedo ou mais tarde, dependendo de condições mais ou menos favoráveis ao
golpe" 117.

Goulart, entretanto, só conseguiria a maioria do Congresso com o apoio do PSD, que

vinha seguindo em uma aliança razoável com o PTB desde a presidência de Juscelino

Kubitschek. Para tanto, procurou refortalecer essa aliança indicando um político do PSD para

primeiro-ministro, já que a sua tentativa de nomear San Thiago Dantas, um político de

esquerda moderada, teve êxito quando assustou os políticos mais conservadores desse partido

para a indicação que realmente desejava.

Assim, como resultado desse jogo político com San Thiago, manipulado por Goulart,

em 3 de julho de 1962, a Câmara aprovou o senador Auro Moura Andrade, um dos líderes

moderado do PSD. Entretanto, Goulart, após árduo trabalho para nomear Auro Moura, viu

116 CHACON. Vamireh. Op. cit., p. 131.
m SILVA, Hélio. Op. cit., p. 36, vol. 18.

1
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incompatibilidades nele por se recusar em aceitar suas diretrizes governamentais e indicações

para ministros. Como desfecho dessa negativa, e pretendendo alijar Auro Moura da chefia do

Gabinete, agiu, por intermediários, para que fosse lida no plenário da Câmara uma carta sem

data previamente assinada pelo recém-empossado primeiro-ministro 118. Por essa carta, Auro

Moura havia deixado, antes mesmo de sua posse, esse trunfo nas mãos de Goulart, a sua

renúncia ao cargo de primeiro-ministro, e, sem avisá-lo, a mesma foi lida momentos quando

acabara de formar seu gabinete \19. Após a leitura intempestiva dessa carta, nada mais restou a

Moura senão a renúncia e, a Goulart, o registro nos anais da história política brasileira de como

procedia contra seus desafetos.

Contudo, em 9 de julho de 1962, a forma conciliatória se deu na indicação do deputado

:; úcho Brochado da Rocha. Era homem do PSD, ex-secretário do Interior e Justiça do

Governador Brizola. Havia sido um dos importantes intermediários durante o processo de

expropriação da subsidiária da Internacional Telegraph. Com ele, seu gabinete executou um

lano de combate à inflação e às dificuldades do abastecimento, enquanto preparava o terreno

para antecipar o plebiscito que decidiria sobre o parlamentarismo 120.

Essa ascensão de Brochado à função de Primeiro-Ministro e seu plano de liquidar o

parlamentarismo, disse muito bem Walter Moreira Sales, na época Ministro da Fazenda:

"Brochado da Rocha não foi escolhido para negociar dentro do parlamentarismo, mas sim para

acabar com o parlamentarismo. Enquanto Tancredo estava na chefia do Gabinete, havia muita

negociação. O Montoro conseguia conversar com os sindicatos" (ISTOÉ, São Paulo, 2 de

dezembro de 1981).

E não foi por acaso que a reunião do Gabinete de 8 de agosto de 1962 foi presidida por

um impaciente Goulart, faculdade essa originada pelo Art. 3, inciso Il, da EC N°4, o que

demonstrou a hibridez dessa Emenda, permitindo tanto o Presidente da República quanto o

Primeiro-Ministro exercerem o papel de Chefe do Executivo, palco de muitos conflitos,

principalmente porque Goulart desejava logo a volta do presidencialismo.

Deve ter sido frustrante para muitos ministros do Gabinete que se empenhavam em

manter o parlamentarismo tomar conhecimento da fala de Brochado indicando o fim desse

118 SKIDMORE. Op. cit., p. 267.
119 FOLHA DE SÃO PAULO, em 07.12.1976.
120 Op. cit., em O 7.12.1976.
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sistema perante o olhar impaciente de Goulart no dia 8 de agosto de 1962: "A premência com

que foi elaborado esse Ato Adicional de 2 de setembro de 1961, dadas as circunstâncias de

ordem política que envolviam o Congresso Nacional, não permitiu um debate parlamentar que

teria esclarecido a inconveniência da demora em consultar o povo, para a sua aprovação a um

regime que bruscamente se inaugurava, sem a sua anuência e à revelia da deliberação

assentada dos partidos nacionais. Aliás, a intenção do legislador não se traduziu de modo

preciso na redação obscura do texto acima invocado" 121.

De fato Brochado agiu conforme a vontade de Goulart, que ainda mantinha o controle

dos parlamentares no Congresso Nacional em setembro de 1962, fruto da aliança do PTB com

UDN. Por isso Goulart podia contornar e minar qualquer veleidade de independência política

o Primeiro-Ministro, já amarrado administrativamente 122. E dentro dessa lógica, Brochado

presentou em 13 de setembro de 1962 o projeto-lei que antecipava o plebiscito para o mês

seguinte, em 7 de outubro, mas, como sabemos, o plebiscito só foi realizado em 6 de janeiro de

1963.

Todavia houve reação. O Congresso Nacional rejeitara o projeto-lei e a CGT deflagrou

ama greve geral, com forte adesão da Região Sudeste, principal pólo industrial e financeiro do

País.

Significativa foi a nota oficial da Central Geral dos Trabalhadores - CaT:

"Devemos insistir na derrubada do Ato Adicional sim, mas
acompanhando esse tombamento com as reformas de base necessárias:
reforma agrária, correta aplicação da Lei de Remessas de Lucros, reforma
bancária, revogação da Lei de Segurança (Nacional), luta contra a carestia e
por medidas efetivas contra a alta do custo de vida, melhoria geral de salário
etc. Os trabalhadores apóiam o plebiscito e a supressão do Ato Adicional que
instituiu o parlamentarismo no Brasil, mas entendemos que essa medida -
isoladamente - não soluciona os problemas das massas, que só verão
afastadas suas dificuldades com a aplicação dessas medidas estruturais" 123.

Houve outros incidentes que provocaram a saída de Brochado da Rocha, além dos já

itados. Porém, a sua saída decorreu devido também o fato de Goulart há muito desejar a volta

do presidencialismo. Bem resume Chacon esse momento:

21 CHACON, Vamireh. Op. cit., p. 138.
122 Ibidem, p.112.
123 COSTA, Costa.O CGTe as Lutas Sindicais Brasileiras. São Paulo: Grêmio Politécnico, 1981, p. 93.
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"Brochado da Rocha já tinha esgotado, com suas vacilações e
atabalhoamentos, João Goulart, que dele esperava uma rápida liquidação do
parlamentarismo. Hermes Lima, que segurava Brochado nos seus lapsos, foi
o novo indicado. Brochado da Rocha saía alquebrado emocionalmente de
uma tarefa muito acima das suas forças. Hermes Lima, que o substituiu como
Primeiro-Ministro, fez o seu necrológio do Conselho em 26 de setembro de
1962: "Ele era, antes de tudo e acima de tudo um professor" 124.

Então a partir do dia 26 de setembro de 1962, Hermes Lima passou a ser o Primeiro-

Ministro. Assumiu, entretanto, em um período de severas turbulências econômicas, fato

relatado pelo então Ministro da Marinha da época, Almirante Pedro Paulo de Araújo Suzano:

'O orçamento da União é feito à ia diable, e as verbas que se recebe não dão para fazer nada, a

não ser para a manutenção. Todos sabem que o rancho vai sair por mais; vai estourar a verba.

É preciso ver a verdade orçamentária" 125. Da mesma forma, alerta, o Ministro da Fazenda,

Miguel Calmon: "O que se está preparando no País é a maior mentira, que é a dotação. O

Executivo prepara o orçamento já de forma incompleta. Já de início sai errado e vai para o

Parlamento e lá sofre modificações completas e substanciais" 126.

Em vista dos acontecimentos, Hermes Lima resolveu solucionar a grave cnse

econômica que se instalou pela nomeação, no dia 27 de setembro de 1962, de Celso Furtado

para Ministro do Planejamento com autorização especial para prosseguir na Superintendência

do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. Ele assumiu imbuído, entre outras coisas, de

realizar a reforma agrária, como um dos elementos para o desenvolvimento econômico do

País.

Todavia, neste ínterim, foi aprovado o projeto-lei que antecipou o parlamentarismo -

que passou a ser a Emenda Constitucional n.? 6 -, fato que possibilitou a realização do

plebiscito em 6 de janeiro de 1963, com o retomo do presidencialismo.

Resta-nos apenas comentar um pouco mais da atitude paradoxal de Hermes Lima, que

havia sido um ardoroso defensor no parlamentarismo, para depois voltar-se contra seus ideais,

azendo o jogo político de Goulart.

Foi dele o comentário logo após o suicídio de Vargas:

124 CHACON, Vamireh. Op. cit., p. 143.
125 Ibidem, p. 143.
126 Ibidem, p. 143.
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"A disputa pelo poder, nos termos presidencialistas em que se
processa, busca sempre encontrar nas classes armadas, especialmente no
Exército, aquele ponto de apoio que permitisse às forças políticas ganhar
partidas fora das regras do jogo constitucional. Elevou-se o Exército à
categoria de intérprete do direito natural do presidencialismo brasileiro. Por
isso mesmo, a política presidencialista brasileira jamais cessou de bater às
portas do Exército. Depois de haver, com malícia infinita, construído a ficção
do Exército como padrão, supremo aferidor do que é bom e mau, justo e
injusto, conveniente ou inconveniente, no atual sistema político, passou a
explorar esse padrão" /27

Continuando em suas reflexões, Hermes Lima foi contra o presidencialismo, tornando

clara a sua atitude paradoxal, ou seja, foi contra o parlamentarismo mesmo não sendo

presidencialista. Vejamos: "Onde a razão desse drama? No presidencialismo, é um método

mau de conduzir e praticar a vida política, representativa e constitucional. Nosso

presidencialismo, criador por excelência de conflitos e de crises de estrutura constitucional,

não proporciona saídas praticáveis e sempre culmina, nas horas críticas, em situações tensas e

explosivas" I28.

Mais ainda. Confirmou a sua crença parlamentarista como o melhor sistema para o

Brasil: ''Não. Não é mera disputa verbal entre teóricos a questão do presidencialismo e do

parlamentarismo no Brasil. Essa questão é séria. Não se apresenta o Governo parlamentar

como panacéia. Mas, os métodos têm uma importância em qualquer campo da atividade

humana. O que dizemos é que o método parlamentar ajudará o sistema representativo

constitucional a funcionar melhor, entre nós, que o método presidencialista" 129.

Já quanto a essas contradições que viveu um homem público como Hermes Lima nesse

período de 1963, bem colocou o Deputado Dé Carli:

"O Sr. Hermes Lima prestou um grande serviço ao seu amigo João
Goulart, e um grande desserviço ao parlamentarismo, de quem supostamente
era delegado de confiança. No cargo, sempre se comportou no sentido de ser o
coveiro do sistema, o artífice de usa derrocada. À saída, ele advertiu: 'O
homem público, na função, tem de agir com a realidade e com o material que
encontre para manipular, inclusive, com a tradição. Uma coisa é o pensador e
outra o executor de uma política '. Havia a contradição dentro da mesma
pessoa. Não se podia perceber o terreno comum onde as duas personalidades
se encontravam ou se defrontavam" /30

127 Ibidem, p. 143.
128 Ibidem, p. 145.
129 LIMA, Hermes. Lições da Crise, Rio de Janeiro: J. Olympio, 1954, p. 67.
130 CHACON, Vamireh. Op. cit., p. 146.
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Enfim, a 71.a sessão do Conselho de Ministros de 22 de janeiro de 1963 foi a última,

momento em que "Hermes Lima abreviou a encomendação do cadáver do parlamentarismo,

apunhalado pelas costas, convocando às pressas os seus colegas de Gabinete para

comparecerem a 'uma visita de despedida ao Sr. Presidente da República, a quem temos de

agradecer (sic) a confiança que em nós depositou" 131.

Desta forma encerramos um tipo de parlamentarismo que não foi desejado por Goulart

nem pelo Brasil. Pelo que vimos, não podemos levar em conta essa experiência

parlamentarista dos anos 1961-63 como um exemplo de que o sistema de Gabinete é inviável

para nossa sociedade. Com isso, queremos dizer que essa utilização casuística do sistema,

como uma forma de anular os poderes presidenciais de que Goulart tinha direito, não tira o

mérito de que o mesmo poderá ser incorporado por nossa sociedade em um futuro próximo

como uma das formas de democratizar o poder político. Um exemplo claro são os países da

Europa Ocidental que evoluíram de suas monarquias para o sistema, e certamente é por isso

que usufruem regime democrático mais estável, tanto no plano econômico quanto social. Ao

contrário do que desejávamos, o presidencialismo brasileiro, por seu turno, trouxe

inevitavelmente conseqüências infelizes: ditaduras, autoritarismo, concentração de poder e

renda, como bem resumiu Bonavides:

"O fracasso do sistema parlamentar adotado pelo Ato Adicional se deve
a múltiplas razões, entre as quais ressalta a imperfeição da própria emenda
parlamentarista, a inoportunidade da introdução do regime parlamentar num
momento de gravlssima crise política nacional, o despreparo com a opinião
pública recebeu aquela forma de governo, a ignorância das práticas do
sistema, por parlamentares subitamente convertidos à conveniência e
necessitada de sua adoção e por fim as que foram enunciadas pelo
constitucionalista Afonso Arinos de Meio Franco, abrangendo, em primeiro
lugar, o desprezo que o Presidente da República votou ao exercício de sua
missão naquele encruzilhada histórica, omitindo-se ou combatendo o sistema,
e, a seguir, o desinteresse dos partidos em praticar e observar sinceramente as
regras do sistema, raramente se dispondo a defendê-Io no Congresso" 131.

Oxalá que a vitória de Luiz lnácio Lula da Silva, na eleição presidencial de 2002, prove

o contrário, já que se elegeu em um sistema presidencialista. Caso contrário, que a sociedade

suscite novamente o debate sobre o parlamentarismo. Entretanto, o nosso presidencialismo, do

jeito que ainda delega muitos poderes ao Poder Executivo, ainda permite aventuras despóticas.

Talvez fosse o caso do próprio Lula, com o apoio da sociedade, encerrar definitivamente a

hipertrofia do executivo.

131 Ibidem, p. 145.
132 BONVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 340.
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Além do mais, o parlamentarismo nos permitirá sair da posição de meros participantes

de uma democracia representativa, deixando de ser cidadãos somente a cada pleito eleitoral

para ser integrantes permanentes de uma democracia participativa, já que um gabinete

ministerial ou parlamentares poderão ser mais facilmente destituídos de suas funções no

parlamentarismo. Fazendo isso, evitaremos futuros governos autoritários, o que certamente é o

desejo de muitos brasileiros.
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CAPÍTULO 4

IDÉIAS PRESIDENCIALISTAS E PALARMENTARISTAS NO PLEBISCITO DE 1993

o plebiscito realizado em 21 de abril de 1993 teve por escopo os artigos 20 e 30

constituídos no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; plebiscito esse previsto

inicialmente para ser realizado em 7 de setembro do ano citado, mas antecipado pela Emenda

Constitucional N. 2, de 25 de agosto de 1992. Esta antecipação, contudo, teve protestos. Entre

esses, em razão da magnitude do tema que seria sufragado quanto a forma e sistema de

governo, o eminente Prof. Paulo Bonavides argüiu que essa antecipação era inconstitucional;

equivalia a um golpe de Estado, além de reduzir o prazo para um melhor aprofundamento dos

emas na sociedade. A fixação da data de 7 de setembro de 1993 havia sido ato do Poder

Constituinte de primeiro grau no exercício de um poder formal juridicamente ilimitado. A

antecipação do plebiscito, portanto, ocasionaria gravíssima lesão ao texto magno, tanto do

ponto de vista material como formal \33.

Entretanto, como sabemos, a proposta vencedora plebiscitária foi pela permanência do

istema presidencialista, que obteve 55% dos otos, num universo de 90,2 milhões de eleitores

76 milhões de comparecimentos, ficando os parlamentaristas com 25% dos votos,

republicanos com 66% e monarquistas 10% 134. Mas, como não poderia deixar de ser, para se

hegar ao resultado mencionado, embora mesmo com a antecipação de data, houve ampla

divulgação na sociedade pelos meios convencionais de comunicação de massa como também

través da divulgação, pela mídia escrita, de muitos textos acadêmicos sobre as propostas que

oderiam ser votadas em 21 de abril de 1993.

Obviamente muitos políticos profissionais ou cientistas políticos procuraram intervir na

ociedade com suas opiniões. Contudo, podemos dizer, assim, que a proposta parlamentarista

não vingou por falta de apoio político da classe média e pelo pouco interesse da classe

dirigente econômica e governista em alterar as regras da governabilidade. Porém esse momento

oi proficuo para a sociedade brasileira pelo fato de se permitir vir à tona para um amplo

úblico, indo além dos círculos acadêmicos, ricas informações sobre sistemas e formas de

33 Anais do Seminário: Plebiscito e Revisão Constitucional. Distrito Federal: Senado Federal, 1992, p. 4i.---
'34 FOLHA DE SÃO PAULO, em 26.07.94, 17.09.94 e 17.07.94. I .~.
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governo, o que ocasionou muitos fatos e textos históricos, e emocionantes aulas constitucionais

"mediáticas" e debates acadêmicos de alta relevância.

Foi um momento em que muitos oradores e escritores quiseram passar a limpo a nossa

história republicana federalista e presidencialista. E foi pensando nessas pessoas

representativas de nossa sociedade política que colhemos nosso material, demonstrativo de

algumas principais divergências entre aqueles que tanto defenderam o sistema presidencialista

republicano ou o parlamentarismo monárquico.

Estamos consciente de que ficarão de fora algumas das manifestações públicas de

outras personalidades formadoras de opinião do meio político. Não foi possível em nosso

propósito abranger um grande número dos formadores de opinião pública, mas nem por isso

esperamos diminuir a importância dos que ficaram de fora de nosso trabalho. Ao contrário,

esperamos não estar empobrecendo nosso estudo ao nos contentarmos mais em trazer alguns

aspectos que julgamos relevantes e esclarecedores sobre as nossas crises de governabilidade,

uma vez que não importaria tanto querer mudar urna forma e sistema de governo em um país

democrático de direito, cujo Estado fosse capaz de conduzir democraticamente o processo de

desenvolvimento nacional.

A propósito, corno critério de democracia, concordamos com essas palavras de

Bonavides:

"Democracia, ao nosso ver, é processo de participação dos governos na
formação da vontade governativa; participação que se alarga e dilata na
direção certa de um fim todavia inatingível: a identidade de governantes e
governados, meta utópica, que traz à memória a imagem amortecida de
Rousseau configurada na hipótese da democracia com governo de deuses.

Contudo, há certa forma de democracia que se acerca bastante dessa
identidade, da extrema perfeição, da legitimidade absoluta, da visão de um
povo que se governa por si mesmo, coisa que Rousseau disse jamais se haveria
de ver, e da restauração do modelo ateniense, sonho e utopia gravados no
coração e na fé de todos os democratas. Hoje, todavia, já se começa a
vislumbrar a possibilidade de fazê-Io vingar nos anais do terceiro milênio,
abraçada com os processos tecnológicos que impulsionam a libertação do
pensamento político e a alforria de seus meios de comunicação.

A democracia direta do voto no computador caracteriza o crepúsculo da
intermediação, peculiar à democracia indireta do voto na urna. O futuro
iminente revoga o passado, abolindo a técnica de bloqueio, mais dificil de
afastar" 135.

135 BONAVIDES, Paulo. Democracia Participativa. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 57.
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Essas palavras de Bonavides, entretanto, ficarão melhor contextualizadas quando

inseri das no que ele escreveu sobre o Estado social contemporâneo, em que apontou a

importância do direito à democracia, um dos direitos humanos fundamentais:

"Com efeito, o Estado Social contemporâneo compreende direitos da
primeira, da segunda, da terceira e da quarta gerações numa linha
ascendente de desdobramento conjugados e contínuo, que principia com os
direitos individuais, chega aos direitos sociais, prossegue com os direitos da
fraternidade e alcança, finalmente, o último direito da condição política do
homem: o direito à democracia.

Um direito aliás em formação, mas cuja admissibilidade deve ser, de
imediato, declarada porquanto já se vislumbra com a mesma impressão de
certeza objetiva que os direitos da terceira geração, aqueles referentes ao
desenvolvimento, àpaz, àfraternidade e ao meio ambiente .

...a liberdade e a igualdade, segundo uma concepção integral de
justiça, o direito à democracia, apanágio de toda a Humanidade, é, portanto
direito da quarta geração, do mesmo modo que o desenvolvimento, por sua
remissão concreta e material aos povos do Terceiro Mundo, é direito da
terceira geração. Com efeito, tomando por base a sua titularidade, os direitos
humanos da primeira geração pertencem ao indivíduo, os da segunda ao
grupo, os da terceira à comunidade e os da quarta ao gênero humano.

Em rigor, na era da tecnologia e da globalização da ordem econômica
e da convivência humana, não há direito de natureza política mais importante
do que a democracia, que deve ser considerada um direito fundamental da
quarta geração ou dimensão.

E justamente por ser enunciada como direito fundamental, isto
significa que ela principia a ter ingresso na ordem jurídica positiva, a
concretizar-se em âmbito internacional, a possuir um substrato de eficácia e
concretude derivado de sua penetração na consciência dos povos e dos
cidadãos, donde há de passar ao texto das constituições e à letra dos
tratados" /36

.1 Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

Todo o contexto de nosso trabalho tem como escopo o acolhimento e as diversas

reflexões que surgiram a partir dos art. 2° e 3° do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias. Vejamos na íntegra:

Art. 2° No dia 7 de setembro de 1993 ( data antecipada para o dia 21 de abril de 1993

pela Emenda Constitucional N. 2, de 25 de agosto de 1993) o eleitorado definirá, através de

plebiscito, a forma (república ou monarquia constitucional) e o sistema de governo

(parlamentarismo ou presidencialismo) que devem vigorar no País.

136 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 16.
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§ 1° Será assegurada gratuidade na livre divulgação dessas formas e sistemas, através

dos meios de comunicação de massa cessionários de serviço público.

§ 2° O Tribunal Superior Eleitoral, promulgada a Constituição, expedirá as normas

regulamentadoras deste artigo.

Art. 3° A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da

promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso

acional, em sessão unicameral.

4.2 As Primeiras Divergências entre os Sistemas de Governo

Começamos com Ives Gandra, que questionou a legitimidade dos constituintes de 1987

em alterarem as cláusulas pétreas relativas à Federação ou à República. Para ele, a

Constituinte de 1987 havia sido convocada pela Emenda Constitucional n? 26, nos termos

determinados pela Constituição de 1967, reformulada em 1969, razão pela qual, sendo poder

constituinte derivado, não poderia ter alterado as "cláusulas pétreas" da Constituição de 1967,

ou seja, não poderia introduzir cláusula que admitisse a alteração da Federação ou da

República 137.

Ele defendeu essa posição, argumentando que no mundo as "cláusulas pétreas" apenas

são alteradas quando há rupturas institucionais, isto é, revoluções ou tomadas de poder com

violação à ordem constitucional vigente. Neste caso, a Assembléia Constituinte que é criada

para fazer uma nova constituição é denominada de "Poder Constituinte Originário". Os

'poderes constituintes originários" que romperam com a ordem constitucional anterior são,

portanto, poderes revolucionários, razão pela qual as previsões imutáveis do sistema anterior

nada val em 138.

Entretanto, desde a Constituição Republicana de 1891, não havia a possibilidade de

retomo da monarquia no País. O Marechal Deodoro da Fonseca não pretendia derrubar a

monarquia, mas apenas derrubar o último Gabinete parlamentar da história imperial brasileira.

Os acontecimentos levaram-no à proclamação da República, mas sua insegurança sobre a

vontade popular fê-lo admitir convocar um plebiscito sobre o tipo de regime que o Brasil

137 GANDRA, Ives. O Que é Parlamentarismo Monárquico. São Paulo: Brasiliense, 1993, p. 11.
138 Ibidem, p. 11.
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desejaria, que terminou jamais acontecendo. Desde 1891, todas as Constituições Brasileiras

subseqüentes (1934, 1937, 1946 e 1967) não permitiram o retorno à monarquia parlamentar,

sendo que a última Constituição emendada de fonna ampla em 1969, em seu artigo 47 § 1°

determinava 139: "Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a

Federação ou a República". Tal tipo de comando legal superior, que estabeleceu que uma

norma constitucional nunca pode ser mudada, nem mesmo por emenda à Constituição, é

denominada pelos constitucionalistas de "cláusula pétrea".

Ocorreu que os constituintes de 1987 entenderam que tinham um poder constituinte

"originário", e não "derivado", pelo que admitiram um plebiscito, com atraso de quase 100

anos, para que o povo escolhesse se deveria manter a República e o Presidencialismo ou adotar

o Parlamentarismo Republicano ou Monárquico 140. Entretanto, com o devido respeito ao

ilustre jurista Gandra, embora fundamentado na doutrina, e com esteio na legislação vigente,

ele não considerou o aspecto da legitimidade da Constituição emendada de 1969, que foi

sabidamente outorgada por uma junta militar.

Na verdade a posição política de quem estava no poder em 1993, preocupava-se mais

com a possível vitória da oposição, que no período apontava a eleição presidencial de Luis

Inácio Lula da Silva. Por isso Lula precisava ser combatido. De algum jeito, intelectuais de

grande projeção na opinião pública, procuraram apregoar de forma direita ou indireta um golpe

parlamentarista, como veremos a seguir.

Quanto à polêmica criada pelo Art. 30, prossegue Gandra, alguns intérpretes

entenderam que a revisão constitucional a ser realizada após outubro de 1993 só poderia

ocorrer se o parlamentarismo ou a monarquia fossem adotados, razão pela qual consideraram

inconstitucional a antecipação do plebiscito para 21 de abril de 1993. A seu ver, a maioria dos

intérpretes, todavia, considerou os dois artigos desvinculados, dispondo sobre matérias diversas

e não interligadas. Provavelmente o artigo 3° surgiu da experiência portuguesa. Mirando-se na

Constituição Portuguesa de 1976, que previu ampla revisão para 5 anos depois, os constituintes

rasileiros incluíram idêntica norma no texto da lex maxima, reconhecendo a validade da

xperiência lusa 141

39 Ibidem, p. 10.
40 Ibidem, p. 11.

141 Ibidem, p. 14.
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Prosseguindo em seus argumentos, classificou a redação do artigo 2° de infeliz, pelo

fato de que a monarquia só poderia ser parlamentarista. Desconsiderando as práticas

governamentais do Oriente Médio, acreditou Gandra que não há mais espaço no Ocidente

desde a Revolução Francesa, para monarquias absolutas no mundo, principiando a

desaparecerem, desde aquela época 142. Se a monarquia só pode ser parlamentarista, isto é, com

um Chefe de Gabinete, que é quem governa o país, escolhido pelo Congresso, e um Chefe de

Estado, que representa o povo e o país perante terceiros e inclusive perante o governo, à

evidência, a questão teria que ser entre presidencialismo monárquico e parlamentarismo

republicano e não entre monarquia e república e parlamentarismo e presidencialismo 143.

A seu ver, as três formas de governo que orientam os debates do plebiscito deveriam se

voltar para o parlamentarismo republicano, o parlamentarismo monárquico e o

presidencialismo 144.

Concluiu finalmente Ivens Gandra manifestando-se favorável ao parlamentarismo

monárquico, entendendo que, no caso, se houvesse eleição direta para presidente no modelo

parlamentar republicano, este modelo seria um permanente sabotador do sistema que no seu

ponto de vista, muitos parlamentaristas republicanos, em face deste risco, terminariam votando

no parlamentarismo monárquico. Estava convencido de que, no resultado do plebiscito, uma

parcela ponderável da população votaria na monarquia constitucional, crendo que um forte

partido monarquista poderia ser criado após o plebiscito, que defenderia o distanciamento da

chefia do Estado das lutas políticas, a fim de dar estabilidade ao regime 145.

Seguindo esse impulso monarquista, que depois veremos tratar-se de um novo golpe

contra a democracia brasileira pela forma como estava sendo posto, deu a sua contribuição

Mário Henrique Simonsen por achar que a monarquia oferecia o ponto de equilíbrio entre os

dois modelos republicanos, o que elege o presidente diretamente e o que elege indiretamente. O

rei é a alternativa entre o presidente emasculado e o ditador potencial. O que se exige do rei é

que ele represente com dignidade o Estado. Seus poderes, evidentemente, devem ser limitados

como em qualquer monarquia moderna. E o soberano deve ser o guardião dos símbolos e das

tradições nacionais. A vantagem é que, para desempenhar essa função, o rei não precisa

disputar verbas eleitorais nem se comprometer com sindicatos ou grupos econômicos. Está

142 Ibidem, p. 15.
143 Ibidem, p. 15.
144 Ibidem, p. 16.
145 Ibidem, p. 87. [B
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imune às tentações da corrupção. O que se pede do rei é decoro, o que possivelmente exige

muitos sacrificios da família real, a julgar pelos acidentes da Casa de Windsor. Esse,

naturalmente, é o preço que a realeza deve pagar pelo seu status e pelas suas despesas de

representação (jornal O Povo, 22/01/1993).

4.3 Ciclo de Palestras na Unicamp Sobre os Sistemas de Governo

A título de esclarecimento, a maioria de nosso material colhido está mais concentrado

em momentos anteriores ao Plebiscito de 1993. De antemão, até nos parecerá que a

fundamentação tanto a favor ou contra o sistema parlamentarista ou presidencialista, república

ou monarquia, seja repetida em demasia, pois, mesmo sendo diversos os autores das citações,

muitas vezes as mesmas idéias parecerão ser repetidas só que por palavras diferentes. Contudo,

um olhar mais atento verificará as diversas nuanças sobre o que é dito sobre a mesma temática.

Desta feita, decidimos que seria uma boa opção analisarmos tanto quantitativa como

qualitativamente o que foi escrito sobre o conteúdo do Plebiscito de 1993, esperando estar

contribuindo assim nesse processo de busca das possibilidades do que será melhor para o

desenvolvimento da democracia nas instituições brasileiras.

Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, acreditamos que muitas vezes o

debate entre parlamentaristas e presidencialistas, monarquistas e republicanos, pouco

acrescentam quando se afastam de um modelo por mais democracia no País. E isso se encontra

nos radicalismos, tanto de esquerda quanto de direita, que foram expressos sub-repticiamente

ou diretamente, durante os debates plebiscitário de 1993. Entendemos que para haver

democracia, tem que haver participação e não anulação do opositor. Trazendo luz quanto ao

perigo desses radicalismos, Bobbio nos trás um posicionamento de como a democracia poderá

transpô-Ios:

"Também com respeito à moral e à doutrina da virtude, os extremistas das
margens opostas se encontram e, ao se encontrarem, conseguem achar seus
bons motivos para se contraporem aos moderados: as virtudes guerreiras,
heróicas, da coragem e da ousadia, contra as virtudes consideradas
pejorativamente mercantis da prudência, da tolerância, da razão calculadora,
da paciente busca da mediação, necessárias nas de mercado e naquele mais
amplo mercado de opiniões, de idéias, de interesses em conflito, que constitui
a essência da democracia, na qual é indispensável a prática do compromisso.
Não é por acaso que tanto os extremistas de esquerda quanto os de direita
mantêm sob suspeita a democracia, inclusive do ponto de vista das virtudes
que ela alimenta e das quais necessita para sobreviver. No linguajar de uns e
outros, democracia é sinônimo de mediocracia, entendida como domínio não
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só da camada média, mas também dos medíocres. O tema da mediocridade
democrática é tipicamente fascista. Mas é um tema que encontra seu ambiente
natural no radicalismo revolucionário de qualquer coloração. Exemplar esta
passagem de Piero Gobetti: 'Fora do governo uma mediocracia mais ou
menos sábia que professa a priori uma função de assistência e de ajuda ao
povo tenta corromper com as reformas e a obra de conciliação toda ação
direta, para iludir os rebeldes com propostas pacificas que a ela atribuíram
uma iluminista função educativa ', Ojuizo da mediocridade é associado ao de
reformismo, de resolução pacifica dos contrastes e, ainda mais em geral, de
visão pragmática da política e dos conflitos que nela se desenrolam. Tive a
oportunidade de ler em um artigo não menos exemplar de um escritor de
esquerda (que me fez um sobressalto): 'as idiotices do contratualismo '.

A contraposição do guerreiro ao comerciante comporta inevitavelmente
a justificação, se não a exaltação, da violência: a violência resolutiva,
purificadora, 'parteira da história', para a esquerda revolucionária (Marx);
'única higiene do mundo', para a direita reacionária (Marinetti); e assim por
diante monotonamente enumerado" /46.

Nessa perspectiva, iniciamos com o posicionamento de Maria Tereza Sadek, professora

de Ciência Política da USP, sobre as origens do parlamentarismo e do presidencialismo,

proferida em sua palestra na Unicamp em novembro de 1992. Desta feita:

"...do ponto de vista empinco, o parlamentarismo e posterior ao
presidencialismo, fato histórico comumente utilizado de forma errônea no
debate, sobretudo no Brasil. O presidencialismo, como se sabe, é a primeira
experiência de crítica à monarquia - não à monarquia absolutistas. Até
aquele momento nenhum país poderia ser classificado como parlamentarista.
Os Estados Unidos foram o primeiro país que rompeu com a tradição
monárquica européia ao libertar-se do domínio colonial. A grande
preocupação dos "pais fundadores" da República norte-americana era o
poder em si mesmo, identificado como potencialmente arbitrário, daí a busca
de elementos capazes de enfraquecê-to e/ou de contê-lo. Isso é
particularmente claro em Madison, para quem o poder concentrado era um
poder necessariamente forte, e conseqüentemente, a expressão do arbítrio"
/47

Prossegue fazendo uma comparação entre o presidencialismo latino-americano e o

norte-americano, dizendo:

"...ser pouco razoável ter por base de comparação situações emplricas
tão dispares como o são, por exemplo, a norte-americana, de um lado, e as
dos países latino-americanos, de outro. Não se pode englobar numa mesma
categoria países de experiência democrática consolidada e países
autoritários, com fases muitos curtas de democracia. Assim, só faz sentido
comparar o presidencialismo dos Estados Unidos com o de países latino-
americanos com alguma experiência continuada de vida democrática. Nessa
categoria, a apenas o Chile, o Uruguai e a Costa Rica poderiam servir de

146 BOBBIO, Norberto. Direita e Esquerda. São Paulo: Unesp, 1995, p. 56.
147 BOITO Jr., Armando. Parlamentarismo e Presidencialismo. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1993, p. 28.
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suporte para a argumentação, já que têm ou tiveram pelo menos vinte anos
de experiência democrática ininterrupta'' /48

Depois, procurando mostrar os remédios jurídicos contra os excessos do

presidencialismo, disse:

"O impeachment, copiado na Constituição norte-americana, é outro
mecanismo adotado para o controle do Executivo. Esse mecanismo tem se
mostrado, entretanto, de dificil e complexa utilização. Enquanto dispositivo
de controle de última instância não pode ser um recurso do dia-a-dia, pois se
assim o fosse, qualquer desentendimento entre as forças políticas poderia
significar o afastamento de um presidente eleito" 149

Daí avante, defendendo as vantagens do parlamentarismo, o qual, quando há crise

governamental, tem poucas chances de se transformar em uma crise de regime, já que há

mecanismos institucionais para a mudança do chefe de governo, bastando para isso o voto do

Parlamento. A flexibilidade do sistema manifesta-se nessa sua capacidade de produzir

alterações para resolver crises 150.

Uma outra questão de fundamental importância se refere aos demais subtipos de

parlamentarismo. No ponto de vista da professora,

"...a principal distinção entre os subtipos de parlamentarismo não está
entre aquele de uma monarquia constitucional e o parlamentarismo
republicano. Ou seja, a diferença central não se refere às situações em que o
chefe de Estado é um rei ou um presidente. Mesmo porque há consideráveis
diferenças entre as várias monarquias parlamentares. Para citar um exemplo,
o rei espanhol tem mais poderes do que a rainha da Inglaterra. Um critério
decisivo entre as variantes está nos mecanismos de constituição do governo, ou
seja, na forma como se elege o chanceler ou o primeiro-ministro. Outro fator
importante de variação está na relação do Congresso com o sistema partidário
e eleitoral. Há democracias parlamentaristas com sistema partidário e
eleitoral. Há democracias parlamentaristas com sistema de governo com o
sistema bipartidário. A relação do sistema de governo com o sistema de
partidos tem se mostrado uma variável de extrema importância, sobretudo
quando se comparam as chances de consolidação democrática nos dois casos"
/5/

Novamente voltou a descrever o funcionamento do governo no sistema parlamentarista,

que é o responsável perante o Parlamento, tem que prestar contas sistematicamente de seus

atos, de suas políticas. A Assembléia de Representantes, por sua vez, é responsável pelo

148 Ibidem, p. 31.
149 Ibidem, p. 32.
150 Ibidem, p. 34. [B
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controle do governo. Daí dizer-se que há um sistema de distribuição de responsabilidades 152.

Mostra também o funcionamento do presidencialismo apontado, que é um o sistema de

responsabilidades mais fluidas. O presidente eleito não é responsável perante o Congresso,

podendo mesmo governar durante a maior parte do tempo sem o apoio do Legislativo. O

presidente também não é responsável face a seu partido, uma vez que nada o obriga a obedecer,

depois de eleito, às diretrizes partidárias. A rigor, o presidente só é responsável perante a

Constituição 153.

E prossegue apontando "a rigidez presidencial que se manifesta no mandato fixo,

enquanto no sistema parlamentarista o tempo de mandato está em aberto, na dependência do

sucesso na condução de um programa de governo. Isto é, em condições de normalidade, um

presidente é eleito por um período de 4 ou 5 anos e só pode ser removido do cargo final desse

período, ainda que perca apoio congressual e popular muito antes da data em que estão

previstas novas eleições" 154 Enquanto isso, no parlamentarismo um chefe de governo

permanece no poder por mais ou menos tempo, de acordo com sua capacidade de encontrar

apoio no Congresso e nas correntes de opinião 155.

Depois comparou alguns problemas entre os demais poderes, decorrentes do

presidencialismo, distintos pela composição do Executivo e do Legislativo. Comentou que,

enquanto o Executivo é constituído tendo por base de toda a nação (não importando nessa

consideração se o voto é direto ou indireto), o Legislativo é formado de representantes de

parcialidades, sejam elas grupos sociais, estratos profissionais, grupos de interesse etc. O

problema nessa distinta forma de composição toma-se grave no caso, sempre provável, de

conflito entre os dois poderes. Quando isso ocorre não há solução possível. São duas bases

diferentes de legitimidade e o sistema não possui respostas institucionais para esse tipo de

onfronto 156.

Para concluir, a professora Sadek faz relevante advertência: "apesar das importantes

distinções entre os sistemas de governo, não se pode dizer que exista uma relação de

determinação entre sistema de governo e estabilidade política, e menos ainda entre sistema de

governo e bem-estar social. O que se pode afirmar é que são distintas as chances de

151 Ibidem, p. 34.
152 Ibidem, p. 34.
153 Ibidem, p. 35.
154 Ibidem, p. 35.
155 Ibidem, p. 35.
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consolidação democrática num caso e em outro. Para sustentar essa afirmação bastaria

examinar, no conjunto de países democráticos, quantos se organizaram de forma

presidencialista e quanto de forma parlamentarista" 157.

4.3.1 Luciano Martins e a Insensatez do Parlamentarismo no Brasil

Também creditamos como esclarecedora a análise política antecessora ao Plebiscito de

1993, exposta pelo professor de Ciência Política Luciano Martins, da Unicamp, que foi

apresentada no mesmo local e período de Maria Tereza Sadek.

Em sua fala, em um primeiro momento, procurou manter a tese de qual seria a melhor

forma de governo, para, em seguida, situar como se poria o assunto nas condições concretas no

Brasil.

Assim diz: "é certo que o parlamentarismo privilegia o princípio da representação

política, que privilegia o eleitorado, na medida em que o investe de árbitro na resolução de

crises ou impasses políticos. No caso, por exemplo, de impasse político para a formação de um

novo gabinete, a dissolução da Câmara pode permitir ao eleitorado votar por uma nova maioria

partidária - e isso, não há dúvida, é uma forma mais aperfeiçoada de democracia

representativa" 158. Continua, voltando-se para o presidencialismo; por outro lado, apresenta a

enorme vantagem de preservar algo que, para todos os autores clássicos, sempre pareceu

fundamental a uma democracia: a divisão de poderes. A existência de um Executivo, de um

Legislativo e de um Judiciário independentes um do outro e submetidos a um sistema de

checks and balances é de inegável importância para o funcionamento de uma democracia. A

delimitação de áreas de competências de regras para dirimir conflitos entre eles é forma de

impedir a concentração de poderes em única instância de governo. E essa vantagem o

parlamentarismo não oferece 159.

Dando continuidade às suas reflexões, não poderíamos deixar de trazer o seu

pensamento quanto porquê da adesão de Afonso Arinos ao parlamentarismo, ao que certamente

reflete o comportamento de muitos políticos situacionistas que pretendem se perpetuar no

poder. Diz assim:

156 Ibidem, p. 36.
157 Ibidem, p. 36.
158 Ibidem, p. 38.
159 Ibidem, p. 38.
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"...num texto escrito em 1957, com o título de " A Minha Evolução
para o Parlamentarismo ", ele se situava, como bom deputado da UDN, a
partir de uma anedota corrente no parlamento inglês: 'Argumentos mudam a
convicção de deputados, mas não mudam seus votos '. Arinos dizia que, no
caso dele, acontecia o oposto: ele continuava convencido de que, o
presidencialismo era a melhor forma de governo, mas mudava o seu voto em
prol do parlamentarismo dadas as condições específicas do Brasil. Dentre
essas condições situava como a principal a fraqueza da estrutura partidária,
pois o único partido efetivo existente no Brasil era o das Forças Armadas - e
isso era incompatível com a idéia de democracia. Note -se: não pretendia que,
com o parlamentarismo, como se faz hoje, fosse possível "regenerar" os
partidos políticos, mas apenas afastar da arena política os militares. Ou talvez,
quem sabe, estivesse pensando em abrir para a UDN uma perspectiva de
poder, via parlamentarismo, para que ela não estivesse sempre que apelar
para alianças militares para poder chegar lá... E quem sabe se não é algo
análogo a isso que está convertendo agora certos partidos e políticos ao
parlamentarismo: a percepção de que pelo voto majoritário muito dificilmente
h ~ I' ,,/60

C egarao a... .

Em seguida voltou a caracterizar o parlamentarismo, mencionando que este surgiu,

historicamente, de uma situação caracterizada por uma sociedade civil forte e capaz de

produzir próprias formas de representação de interesses, o que não significa necessariamente a

existência de partidos políticos estruturados como modernamente os conhecemos. A expressão

clássica diz tudo: o rei reina, mas não governa, pois quem governa são os interesses

organizados da sociedade 161

No seu entendimento, o que se observa hoje no Brasil é uma tentativa de inverter os

dados do problema: temos uma estrutura partidária precária e um sistema eleitoral falho; então,

vamos adotar o parlamentarismo como forma de reformar uma coisa e outra. O que era um

efeito é transformado numa causa. Isso não tem o menor sentido. Mais: é um salto no escuro,

pois a iniciativa nasce de uma inversão na ordem dos fatores 162. Argumenta o seguinte: para

eu bom funcionamento, o parlamentarismo exige um aparelho de Estado estruturado e uma

burocracia estável e competente, pois é ela que garante que os negócios de Estado possam ser

processados, sem descontinuidade, quando dos interregnos gerados, pelas mudanças de

gabinetes ou pela dissolução do Parlamento 163. Em síntese: continuidade partidária, uma

história partidária, uma memória política ligada a cada partido e à posição ideológica de cada

qual, isso é algo que não existe no Brasil contemporâneo 164.

160 Ibidem, p. 39.
161 Ibidem, p. 40.
162 Ibidem, p 41.
163 Ibidem, p. 42.
164 Ibidem, p. 43.
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Depois aponta as dificuldades políticas para a construção do parlamentarismo no Brasil,

o que é notado pela ausência, também, dadas as dimensões continentais do País e a sua

heterogeneidade regional, de partidos efetivamente nacionais. As seções de um partido no

ordeste pouco têm de relação com as seções do mesmo partido no Sul 165. Como também há,

aparentemente, grande resistência no Congresso para a aprovação do voto distrital misto, ou

seja, do voto distrital acrescido das listas de votação. Para concluir esse ponto: sem prévia

reforma partidária e sem prévia reforma eleitoral, parece-me absolutamente insensato pensar

em parlamentarismo no Brasil 166.

Salutar foi a sua síntese histórica sobre o que seria o segundo grande obstáculo à adoção

do parlamentarismo no Brasil, representado pela questão do Estado. Disse:

"O Brasil, como todos sabem, foi o país da América Latina que teve o
aparelho de Estado mais moderno e mais eficiente; e a isso em parte se deve o
êxito alcançado pela industrialização do País na fase de substituição de
importações. A criação desse Estado moderno foi uma das conquistas ( ou
talvez a única conquista efetiva) da Revolução de 30 e da era Vargas. Os
núcleos decisórios dentro do aparelho do Estado (não importa se os
chamamos de tecnocratas) constituíram uma espécie de civil service nativo.
Neles havia homens que eram formados como servidores públicos, que se
reconheciam como tais, que não se envergonhavam disso e que tratavam os
problemas do país pelo prisma do interesse nacional. A degradação do
Estado foi acelerada durante o regime militar, pela forma desregrada que
assumiu a expansão do aparelho do Estado e pela introjeção do ethos do
capitalismo no seu segmento empresarial. Completou-se a desagregação
durante o governo Col/or, através, entre outras coisas, da genial "reforma"
da administração empreendida pelo ministro João Santana e que teve por
conseqüência a total desorganização e desmoralização do aparelho do Estado
com a conseqüente liquidação da tecnocracia responsável" 167

Por fim define a sua posição sobre o plebiscito respondendo à indagação: "será o

parlamentarismo o instrumento para lograr esses objetivos? Por tudo o que eu procurei dizer,

parece-me que não. Para ser mais direto, e com todo o respeito pelos que pensam

diferentemente, a implantação (a palavra é essa porque ninguém sabe o que estará votando no

próximo plebiscito) do parlamentarismo no Brasil hoje me parece uma imperdoável insensatez.

É por isso que votarei pelo presidencialismo, a despeito de todos os seus defeitos" 168.

165 Ibidem, p. 43.
166 Ibidem, p. 46.
167 Ibidem, p. 46.
168 Ibidem, p. 48.
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4.3.2 Raquel Meneguello e a Superficialidade do Debate

RacheI Meneguello, professora de Ciência Política da Unicamp, em sua palestra

proferida também em novembro de 1992, iniciou a sua fala dizendo que no seu modo de ver

não se tratava de defender uma forma de governo ou qualquer outra, o presidencialismo ou o

parlamentarismo: tratava-se sim de trazer algumas questões que o debate público deveria estar

desenvolvendo com muito maior profundidade, que deveriam estar sendo postas e, inclusive,

d . 169para a aca erma .

Então começou a detalhar as dificuldades do sistema político. Para ela, ainda naquela

época, a centralização burocrática do poder decisório e o caráter patrimonialista do Estado

brasileiro dificultavam o desenvolvimento de uma estrutura partidária nova, levando ao efeito

nocivo que ia do número absurdo de partidos até a inconsistência interna no que se referia a sua

organização e dinâmica 170.

Detalhando melhor o que disse: é portando na transformação das estruturas de

funcionamento do Estado que parece residir parte das soluções que dizem respeito à debilidade

do sistema representativo. Aqui entram as transformações reais das relações entre o Executivo

e o Legislativo, a dinâmica de canalização de demandas dos anéis burocráticos e da mecânica

do próprio processo decisório. Parece, portanto, residir na transformação das estruturas de

funcionamento estatal boa parte das soluções para a transformação do sistema representativo

nacional 17l.

Mais adiante, indicou a importância do voto distrital. Para ela, o debate público tinha

apontado as virtudes inegáveis do sistema distrital como constitutivo de organizações

representativas mais sólidas (e aqui é inegável apontar o vínculo direto entre representantes e

representados, entre bases localizadas e políticos, como virtude do voto distrital). Esse debate

havia sido modesto e não tinha atingido o eleitorado mais amplo de forma até a pressionar os

seus representantes - políticos e parlamentares - para que essa fosse uma mecânica

definitivamente decisiva na constituição de partidos ou de outras formas de representação.

Essa lacuna faz perder a compreensão ampliada do que na verdade significava o nexo entre

representante e representado na escolha de uma forma de governo. Quer dizer, não se tratava

69 Ibidem, p. 49.
170 Ibidem, p. 52.
171 Ibidem, p. 52. [
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novamente de questionar o que vem antes e o que vem depois, se parlamentarismo ou partido,

se presidencialismo ou estrutura partidária: tratava-se sim de colocar na cena pública um

debate mais profundo sobre a necessidade da discussão e do fortalecimento desse nexo entre

representante e representado para a escolha de 1993, porque, sem dúvida, qualquer das formas

de governo que fosse escolhida iria depender desse método 172.

Prosseguiu demonstrando outra dificuldade: a proporcionalidade da representação dos

Estados. Hoje se diz que São Paulo é extremamente injustiçado frente aos Estados menos

populosos do Nordeste, sugerindo-se a mudança da proporcionalidade. Ora, isso também pode

ter um efeito perverso, dependendo de como esse mecanismo for adotado: pode-se ter uma

hipertrofia do poder político advindo do tamanho da população dos Estados dentro do

Congresso. Assim, São Paulo e outros Estados mais populosos poderiam constituir uma relação

de forças potencializadas dentro do Congresso Nacional, desestabilizando a idéia de integração

harmônica da Federação 173.

Depois expõe o que na verdade acha falso condenar ou aprovar em qualquer das duas

formas de governo - presidencialismo ou parlamentarismo - pela fragilidade partidária ou

debilidade do sistema eleitoral. É falso questionar o parlamentarismo por essa fragilidade; é

falsa a defesa da manutenção do presidencialismo por essa mesma fragilidade. As bases da

estabilidade política e da governabilidade não dependem diretamente da forma de governo,

mas das transformações das estruturas de representação e da sua relação com a dinâmica do

Estado. No caso brasileiro e, num maior âmbito, no caso da América Latina, o

presidencialismo tem-se apresentado como uma experiência muito complicada. Mas, enfim, é a

partir da governabilidade e daquilo que sustenta essa governabilidade que se definem os

argumentos 174.

Finalmente, ressaltou, brevemente aspectos da cultura política nacional, na perspectiva

de que, quando se busca a interseção do sistema representativo brasileiro com os aspectos da

cultura política nacional, o que se observa é uma mecânica conformada por um círculo vicioso

no qual rodam o cultivo de entidades políticas personalistas e a consolidação de máquinas

partidárias c1ientelistas. Esse círculo vicioso, que parece comandar a estrutura política nacional,

parece minar profundamente as possibilidades de sucesso de uma iniciativa sólida de

172 Ibidem, p. 54.
173 Ibidem, p. 55.
174 Ibidem, p. 56.
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representação, e tem sido alimentado cada vez mais pela dinâmica eleitoral intensa à qual a

democratização brasileira vem sendo submetida. O culto à liderança pessoal, o baixo grau de

satisfação política da população em geral e a ausência da credibilidade institucional são

elementos que ainda aparecem como tendências predominantes no eleitorado nacional, mesmo

apesar dos acontecimentos tão marcadamente significativos como foram os casos do

impeachment do presidente e as numerosas iniciativas mobilizadoras tomadas sob o emblema

da ética na política. O que se concordou ou que se definiu como a "fundação da República

brasileira" no período mais recente, traduzida pelas recentes mobilizações populares, não

parece ter tido reflexos mais sólidos na constituição de identidades sociais, e algumas vezes as

mobilizações populares se perderam na prática continuada das pressões múltiplas ao Estado 175.

4.3.3 A Trapalhada Parlamentarista, por Luiz Felipe de Alencastro

Luiz Felipe de Alencastro, historiador e professor do Instituto da Unicamp, também

participou do ciclo de debates da Unicamp em novembro de 1992 sobre o plebiscito. Com ele,

podemos dizer que muito das propostas políticas que foram apresentadas pela mídia como fruto

de algum consenso digno de nota desmistificado ou severamente criticado, ou seja, nem tudo o

que os meios de comunicação disseram correspondia à natureza da origem dos fatos. Em outras

palavras, a proposta monarquista ou parlamentarista na forma como estava sendo apresentada a

população, no entendimento de Alencastro, não passava de fatos burlescos ou farsescos que

ganharam ares de seriedade, embora muitas vezes esses temas se destacassem por serem

poiados por pessoas de notória competência e prestígio social. Como exemplo, temos o caso

da Monarquia, defendida pelo jurista Ives Gandra e pelo ex-ministro da economia Mário

Henrique Simonsen, entre outros.

Começou sua conferência falando sobre a origem do PSDB, que se devia ao "racha" de

Mario Covas com Ulisses Guimarães no controle do PMDB, quando na candidatura

peemedebista à Presidência da República, rivalidade que foi "rachando" todo o Partido. Com

isso provocou um realinhamento político dentro do PMDB. E dessas brechas surgiu o PSDB 176.

Depois passou a apontar como se deu o debate sobre o sistema de governo na

Constituinte:

175 Ibidem, p. 56.
176 Ibidem, p. 66.
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"...havia, como se sabe, a Comissão de sistematização da
constituinte. Isto é, uma comissão previamente escolhida entre os constituintes
que prepararia o arcabouço da Constituição e depois o submeteria ao plenário.
Conscientes de sua inferioridade numérica, os parlamentaristas jogaram todas
as suas fichas nos trabalhos da comissão de sistematização. E, com efeito, em
outubro de 1987 se configurou a vitória do projeto parlamentarista nessa
comissão. No meio tempo, porém, já se constituía o bloco conservador em torno
do Centrão e já rolava a manobra sarneyzista a favor dos seus cinco anos de
mandato. Com a sua turba fisiológica, o Centrão põe em marcha um rolo
compressor e obriga cada uma das questões anteriormente aprovadas pela
comissão de sistematização a se submeter ao voto do plenário da Constituinte.
Aí o barco vira, os parlamentaristas perdem no plenário e, subitamente,
percebem que não tinham mais nenhum ponto de apoio para manter o assunto à
tona 177

...Não havia nem mais tempo hábil para a inscrição, debate e voto de
um plebiscito em 1993 exclusivamente sobre o parlamentarismo e o
presidencialismo. Nesse contexto, se descobre, misturado a uma série de
projetos declaradamente folclóricos (independência do Amapá etc.), o pedido
de destaque para um plebiscito em favor da monarquia ou da República,
formulado pelo ex-arenista Cunha Bueno. Foi assim que no dia 3 de junho o
senador José Richa, monomaníaco do parlamentarismo, correu e fez acordo
com o deputado Cunha Bueno: em troca de votos parlamentaristas seria
aprovada uma emenda comum propondo o plebiscito a favor do
parlamentarismo e da monarquia. Graças a esse expediente os monarquistas
obtiveram os votos - que jamais teriam conseguido em circunstâncias normais
- para dar à sua proposta fantasista um estatuto igual ao da proposta
republicana. Como não ficar indignado, quando se é republicano, com tal
coisa? O resultado concreto dessa manobra regimental é o "abortão"
conceitual expresso no artigo ]O das Disposições Transitória da Constituição: '
No dia 7 de setembro de 1993, o eleitorado definirá, através de plebiscito, a
forma (República ou monarquia constitucional) e o sistema de governo
(parlamentarismo ou presidencialismo) que deva vigorar no país '. Depois, é
sabido, a data do plebiscito foi antecipada para abril de 1993. No limite, esse
artigo esdrúxulo pode parir uma aberração histórica: a combinação da
monarquia constitucional com o presidencialismo" 178

Concluiu seu pensamento, trazendo finalmente o que julgou ser as trapalhadas sobre o

parlamentarismo:

"A primeira trapalhada parlamentarista é o próprio plebiscito, organizado
de maneira confusa, dando azo ao maximalismo reformista e à picaretagem
monarquista. A segunda trapalhada deu origem ao Estado do Tocantins. Na
realidade, para conseguir a maioria dos votos da Comissão de Sistematização, a
então deputada Cristina Tavares - depois falecida, era uma socialista e uma
democrata, que Deus a tenha -, na época no PMDB (ainda não havia nascido o
PSDB), convenceu os zebuzeiros do norte de Goiás a votarem em favor do

177 Ibidem, p. 65.
178 Ibidem, p. 68.
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parlamentarismo, em troca do apoio para que eles, criadores de vacas, criassem
também o Estado de Tocantins.

A terceira trapalhada foi o presente dos céus oferecido aos reacionários,
antidemocratas e anarquistas de direita escondidos debaixo da bandeira da
monarquia, que é uma abstração histórica no Brasil. Aqui a monarquia acabou
há cem anos, saiu do debate, não tem legitimidade política nenhuma. Nunca se
viu nenhum movimento monarquista na vasta frente antiautoritária que lutou
pela redemocratização. A proposta monarquista é uma embromação que pode
atrair eleitores desejosos de nos impingir um Cacareco vestido de veludo e sem
chifre no meio da testa. Volto a repetir: dar à monarquia um espaço igual ao da
República na propaganda eleitoral gratuita pré-plebiscitária é um absurdo.
Nenhum democrata pode se conformar com isso.

A quarta trapalhada parlamentarista é o instituto da medida provisória,
achincalhado pelo cesarismo alagoano. As medidas provisórias, copiadas da
Constituição da Itália, têm sentido no quadro do parlamentarismo, no quadro do
sistema de governo original previsto na Comissão de Sistematização. Nesse
sistema, o governo, emanação direta do Parlamento, pode eventualmente utilizar
a medida provisória sem que haja violação da vontade popular, da maioria
eleitoral. Porque, por definição, o governo tem maioria dentro do Parlamento,
assim o Executivo não age contra a vontade do Legislativo. Manipuladas pelo
cesarismo alagoano as medidas provisórias se tornaram um despropósito
constitucional.

A quinta trapalhada parlamentarista, certamente a mais grave de todas, foi
a de frear o andamento das pequenas reformas político-partidárias em favor da
"grande reforma" programada para depois do plebiscito. Desestimularam-se o
minimalismo reformista, as mudanças da lei eleitoral, da legislação partidária, a
melhoria do sistema dos dois turnos, com o reexame necessário do estatuto dos
vice-prefeitos, vice-governadores, vice-presidentes, por causa da estratégia
maximalista defendida principalmente pelo deputado José Serra: primeiro os
parlamentaristas devem ganhar o plebiscito e depois serão feitas às outras
reformas.

Não há nenhum estudo no Brasil sobre o voto distrital misto - reforma que
os democratas presidencialistas também apóiam - que é uma coisa
complicadíssima de ser feita num país de migrações internas e sem nenhum
desenho prévio de circunscrição eleitoral. Isso é conseqüência dessa estratégia
"primeiro vamos ganhar e depois se discute". Não foi por falta de tempo que os

parlamentaristas nunca elaboraram um programa comum sobre o sistema de
governo. Isso aconteceu porque há profundas divergências entre eles. Eu reputo
como falsa e furada a tal "esmagadora maioria parlamentarista" de que se faz
tanto alarde" J 79

Daí se percebe o muito que os meios de comunicação de massa deixaram de informar

aos cidadãos.

Por fim, resumiu o que esperava do debate parlamentarista: "no momento em que o

debate começar vai ficar patente que a pseudomaioria parlamentarista encobre um saco

amarrado de melancias que rolarão para todos os lados quando se desatar o nó que as une" 180.

179 Ibidem, pp. 68-69.
180 Ibidem, p. 69.
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4.3.4 Um Voto a Favor do Parlamentarismo, por Sallum Júnior

Brasílio Sallum Júnior, professor de Ciência Política da USP, apresentou sua

conferência também na Unicamp, só que com um tom mais favorável ao parlamentarismo, pois

acreditava que o movimento parlamentarista teria grandes chances de se tornar vitorioso. Era

quase temerário, digo que a questão não seria tanto da vitória. O problema maior teria sido das

conseqüências que a adoção de certo formato de parlamentarismo poderia trazer para o sistema

político e a sociedade brasileira como um todo. No caso, menos provável, de vitória

presidencialista, os problemas de inconsistência seriam de tipo diverso mas não menores 181

Para ele, a implantação do parlamentarismo culminaria esse processo de afirmação

progressiva do poder do Congresso, já que nesse sistema de governo ele ganha uma posição

mais central no sistema político. Em suma, o parlamentarismo como movimento

contemporâneo nascia como uma tentativa de superação de um sistema político, hoje em franca

desagregação, que tinha na Presidência da República Imperial - remanescente da junção do

Poder Executivo e do Moderador que originou o presidencialismo de 1891- seu centro de poder

dominante 182

Em seu tom otimista, prosseguiu alegando que uma segunda razão importante que

contribuiria para o crescimento das chances do parlamentarismo no plebiscito seria o temor das

elites socio-econômicas e políticas em relação à incerteza eleitoral inerente ao

presidencialismo, mas que não se trataria de atacar ou defender o parlamentarismo. Tratar-se-ia

de constatar que as eleições diretas, em sistema presidencialista e numa sociedade em que a

representação dos "debaixo" ainda não é "confiável", parecia colocar em xeque o controle que

as elites teriam do sistema político 183.

Por sua vez, outra parte dos segmentos reformistas das elites, a esquerda em suas várias

onalidades, têm apostado cada vez mais no parlamentarismo, considerando esse sistema de

governo instrumento mais eficaz de reforma social. Ele permitiria a implantação de

transformações sociais de forma progressiva e mais segura do que o sistema presidencialista.

Em suma, a preferência pelo sistema parlamentar tenderia a ser dominante nas elites

81 Ibidem, p. 73.
182 Ibidem, p. 75.
83 Ibidem, p. 76.
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brasileiras, o que poderia facilitar sua difusão para a classe média e, em seguida, para o resto da

I - 184pOpUaçao .

A terceira razão pela qual o movimento parlamentarista tenderia a ser vitorioso, seria o

enorme desgaste sofrido pelas forças políticas presidencialistas. O movimento de impeachment

do presidente Collor e as eleições municipais tinham atingido as maiores lideranças

presidencialistas: Orestes Quércia, Antônio Carlos Magalhães e Leonel Brizola. Os três

sofreram restrições em seus próprios partidos, e teriam assim dificuldades de partilhar os

mesmos palanques e, pior ainda, tiveram pouquíssimas chances de chegar ao topo no sistema

presidencialista. O único líder político nacional que não se desgastou e até cresceu em prestígio

havia sido Luiz lnácio Lula da Silva. Mas era parlamentarista 185.

Em seguida revelou urna grande falha sobre o plebiscito, que era o fato de que não

havia urna definição de corno seria aplicado o parlamentarismo nos estados. Para Sallum

Junior, a sustentação do parlamentarismo se devia à relação dele com a Federação. Durante o

processo de transição política, além do Congresso Nacional, os governos dos Estados

ganhariam muita força, local em que os governadores no mínimo condicionavam e, por vezes,

determinavam a forma de resolução das questões políticas nacionais. A maioria agia de forma

quase irresponsável em relação ao processo de ajuste do Estado nacional. Cultivavam sua

dependência em relação aos gastos federais e afirmavam sua autonomia de dispêndio ao preço

da transferência do ônus do ajuste fiscal para as costas da União e, em especial, da

inadimplência em relação ao Tesouro acional 186.

Mas ao mesmo tempo, o palestrante acreditava que a extensão do parlamentarismo para

os Estados não seria a única solução possível. O mesmo poderia caminhar em outra direção.

Por exemplo: manter-se-ia o presidencialismo nos Estados, mas reduzindo o poder dos

governadores em relação às assembléias legislativas e em relação a assuntos que afetassem a

economia nacional 187.

184 Ibidem, p. 76.
185 Ibidem, p. 77.
186 Ibidem, p. 78.
187 Ibidem, p. 79.
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4.3.5 Faltam Critérios para a Escolha, por Martins Rodrigues

Leôncio Martins Rodrigues, cientista político da Unicamp, prosseguiu nos debates do

mesmo seminário de Sallum Junior, criticando a falta da adoção de critérios quanto ao

conteúdo do parlamentarismo que seria votado no plebiscito. Para ele os eleitores estavam

passando um cheque em branco para os deputados e senadores escolherem o tipo de

parlamentarismo que deveria ser implantado no País. Assim, na votação dia 21 de abril,

ninguém saberia se estaria escolhendo um parlamentarismo bicameral ou unicameral, quer

dizer, com Senado ou sem Senado. Não se saberia se trataria de um parlamentarismo com

eleição direta do presidente da República ou com eleição indireta pela Câmara de Deputados

(com voto também dos senadores?). Não se saberia também como seriam as condições para a

dissolução da Câmara (e do Senado) e para a destituição do primeiro-ministro. Enfim, essas e

muitas outras questões só seriam decididas pelo Parlamento depois do plebiscito, na hipótese

de que venceria o parlamentarismo 188.

Após suas previsões, justificou por que ira votar pelo presidencialismo. "Por tudo isso

(e por mais outros motivos) quero dizer que, no dia 21 de abril, irei votar pelo

presidencialismo. Isso não significa que, abstratamente, considero o presidencialismo um

sistema superior ao parlamentarismo. Acredito que não se pode discutir essa questão em

abstrato e que não temos elementos para decidir se o parlamentarismo, como sistema, é melhor

do que o presidencialismo e vice-versa" 189.

Depois prosseguru fazendo novas descrições sobre os sistemas de governos e a

estabilidade democrática. Para ele, os sistemas têm conexões com a cultura política de cada

país, com o modo como a política é realizada cotidianamente. Embora a legislação política não

deixe de ter efeitos sobre a prática política e sobre o comportamento dos diferentes atores, essa

cultura não é construída por decreto 190. Por sua vez, no tocante à relação entre

parlamentarismo e estabilidade democrática, é preciso ver que, em outros países europeus, em

especial nos países da Europa latina, o parlamentarismo funcionou mal, notadamente entre as

duas guerras mundiais. Esse é o caso da Itália, da Espanha e da França. Neste último país, as

sucessivas crises de gabinete levaram, em 1962, à eleição direta do presidente da República, de

modo a se ter um Executivo forte, não suscetível de ser derrubado a cada momento pelo

188 Ibidem, p. 94.
89 Ibidem, p. 94.
90 Ibidem, p. 95.
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Legislativo. A estabilidade democrática e a eficiência administrativa de cada sistema dependem

de um conjunto de fatores econômicos, sociais, culturais etc. 191.

Mais adiante, sintetizou pontos fundamentais que dificultariam a existência do

parlamentarismo:

"1) Instabilidade ministerial em virtude de uma excessiva fragmentação
partidária. 2) Dificuldade de um gabinete minoritário dependente da Câmara
de Deputados em conseguir a aprovação de medidas mais audaciosas que firam
os interesses eleitorais da facção parlamentar da classe política. 3) Conflito de
legitimidade entre um presidente eleito por voto popular direto e um primeiro-
ministro, notadamente se forem de partidos diferentes. 4) Inexistência de uma
burocracia federal independente do poder Executivo. 5) A inexistência de um
período fixo de governo que possibilite o planejamento a longo prazo. 6) A
falta de uma demarcação clara entre as responsabilidades do Executivo e as do
Parlamento, com a conseqüente diluição das responsabilidades, fato que tende,
no esforço de agradar a todo mundo, a tomar mais dificil a adoção de decisões
duras" 192.

Então, passou a concluir: "obviamente, poderíamos apontar defeitos do sistema

presidencial, entre os quais a excessiva personalização do processo político ligado ao estímulo

do surgimento de lideranças caudilhescas e populistas e os riscos da eleição de chefes do

Executivo sem base parlamentar, a impossibilidade da substituição de um presidente

incompetente ou corrupto, a não ser através do mecanismo complicado e traumático do
. h " 193lmpeac ment .

Para, finalmente, dizer por que continuará presidencialista: "acredito que, também no

campo do comportamento político, existe um custo da mudança, um custo do aprendizado.

Precisamos aprender a examinar melhor as conseqüências de cada mudança, realizá-Ias com

menos açodamento e mais maturidade para decidir quando e como mudar, sabendo de antemão

que as sociedades não são transformadas por decretos. Precisamos, enfim, mudar menos para

mudar melhor" 194.

4.4. Bolívar Lamounier e a Opção Parlamentarista

Pinçamos algumas reflexões de Bolívar Lamounier na obra A Opção Parlamentarista,

de sua autoria, onde reuniu textos também de Juan J. Linz e outros intelectuais em trabalho

191 Ibidem, p. 96.
192 Ibidem, p. 97.
193 Ibidem, p. 98.
194 Ibidem, p. 100.
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publicado em meados de 1991. Lamounier, como sabemos, é simpatizante do PSBD 195 e

pesquisador senior do IDESP (Instituto de Estudos Econômicos Sociais e Políticos de S. Paulo)

e Linz é professor de Ciências Políticas e Sociais da Universidade de Yale, EUA.

Começou historiando que a coroação de Dom Pedro lI, então um adolescente de 15

anos, foi o meio encontrado para acabar com uma série de rebeliões armadas e estabilizar uma

monarquia quase-parlamentarista que duraria meio século 196.

Depois questionou a tradição presidencialista:

"Na América Latina, ao contrário, a resistência as propostas
parlamentaristas assenta-se principalmente no fato de o subcontinente ter sido
presidencialista por tanto tempo. Mas o que exatamente devemos entender por
tradição presidencialista? Será, pelo contrário, o fato de que esses países
jamais experimentaram o parlamentarismo (ou o experimentaram há muito
tempo e em condições muito diferentes, como no caso do Brasil)? Estará o
argumento da tradição devidamente descontado pela percepção de uma
história caracterizada pela instabilidade e por freqüentes institucionais? " 197.

Após O questionamento da tradição presidencialista, avaliou um outro elemento que

compõe a hierarquia social em nossa sociedade: o autoritarismo. Disse:

"Se é verdade que esses traços autoritários refletem uma longa história
de desigualdade social e de clientelismo, terão eles capacidade de sobreviver a
mudanças mesmo na sociedade altamente urbanizada e media-intensive que ora
emerge em toda a América Latina? Que proporção dos cidadãos sustenta essa
visão hierárquica e personalista da autoridade pública? Qual é a textura e a
profundidade dessas visões - serão elas tendências culturais arraigadas ou
apenas a compreensível aspiração a um governo eficaz, não importa que forma
institucional assuma?" 198.

Novamente fundamenta a insuficiência do até então presidencialismo brasileiro com a

prática republicana e democracia participativa. Para isso faz um ligeiro apanhado histórico.

Assim, começou:

"Deixando de lado episódios menores, é suficiente indicar que houve três
grandes intervenções violentas (1930, 1937 e 1964) no processo político.
Tomadas em conjunto, essas três instâncias levaram a 32 anos sem competição
regular pelo principal cargo executivo. Vale notar que os primeiros 32 anos de
exceção se iniciaram com crises de sucessão presidencial. Em 1930, o

195Revista Carta Capital, Ano IX, nO215, 13/11/2002, p. 16.
196LAMOUNIER, Bolívar. A Opção Parlamentarista. São Paulo: Editora Sumaré, 1991, p. 14.
197 Ibidem, p. 17.
198 Ibidem, p. 17.
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presidente em exerctcto (Washington Luís) foi deposto por um movimento
liderado pelo candidato derrotado (Getúlio Vargas). Getúlio foi durante quatro
anos o chefe do governo provisório. Eleito (confirmado como presidente) pela
Assembléia Constituinte, em 1934, interrompeu a campanha sucessória com o
golpe de 1937, e a implantação da ditadura do Estado Novo, que perduraria
até 1945. (Retornando à presidência por meio de eleições diretas, em 1950, seu
governo foi alvo de intensa oposição e culminou na grave crise política e
militar que o levou ao suicídio em 24 de agosto de 1954). Jânio Quadros, eleito
em 1960, renunciou após sete meses no poder (agosto de 1961). A posse do
vice-presidente, João Goulart, foi vedada pelos militares, com o que o país
chegou à beira da guerra civil. Uma fórmula parlamentarista improvisada
permitiu que Jango assumisse o cargo, mas ele se empenhou desde a primeira
hora na reconquista de plenos poderes presidenciais. Logrado seu objetivo com
o plebiscito de janeiro de 1963, foi finalmente derrubado pelos militares em 31
de março de 1964. O Brasil iniciou então o mais longo período de governo
autoritário e ostensivamente militar de usa história, encerrado em 1985 com a
eleição (indireta) de um civil, Tancredo Neves, para a Presidência da
R 'bl· /99epu tcü .

Mediante o que historiou, disse concluindo: "Por uma contagem das mais generosas,

então, um terço desse século de presidencialismo não conseguiu conciliar a estabilidade com a

normalidade democrático-constitucional. Esta evidência numérica requer, porém, uma análise

crítica mais profunda, especialmente mediante argumentos contrafactuais que indiquem como

os resultados poderiam ter sido diferentes sob o parlamentarismo" 200.

Aproveitou para fazer comparações entre os dois sistemas em questão: "A essência da

autoridade presidencial, a nosso ver, é a natureza plebiscitária do cargo: o apoio difuso de um

amplo eleitorado nacional. Primeiros-ministros podem eventualmente obter tal apoio em

acréscimo à confiança parlamentar. O modo de escolha de um presidente, no entanto, é

projetado para torná-I o independente da confiança parlamentar e capaz, em teoria, de utilizar

aquele apoio difuso dos eleitores para barrar pressões ou resistências parlamentares" 201.

Apontou outras contradições no sistema presidencialista:

"Se campanhas eleitorais são fortemente plebiscitárias, organizar o
governo e governar de fato são questões bastante diferentes. Podemos afirmar
que a autoridade presidencial surge (quando de fato surge) de um movimento
complexo e potencialmente contraditório: uma eleição plebiscitária, que
individualiza e concentra o poder numa só pessoa, e, em seguida, a adaptação
dessa pessoa a um quadro político e institucional despersonalizante. Durante a
campanha é permitido ao futuro presidente dizer qualquer coisa: após a

199 Ibidem, p. 19.
200 Ibidem, p. 19.
201 Ibidem, p. 19.
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eleição, ou ele assume o papel de chefe de uma coalização governamental
viável, ou o sistema se desestabiliza " 202.

Fez mars críticas ao presidencialismo: "A debilidade da autoridade presidencial na

Primeira República era reflexo direito do baixo índice de mobilização social. O conflito se

desenvolvia no restrito âmbito das elites, tinha caráter principalmente regional, e apenas

ocasionalmente se expandia para os setores médios urbanos" 203.

Depois procurou exemplificar melhor suas críticas ao presidencialismo brasileiro:

"Formalmente as eleições eram diretas, mas o candidato nomeado pelo
consenso dos líderes do Congresso e aceito pelo presidente em exercício
fatalmente tornar-se-ia o sucessor, De fato, Prudente de Moraes foi eleito
presidente em 1894, sem oposição, com 94% dos votos; Campos Sales (1898) e
Rodrigues Alves (1902) teriam mais de 90%; Afonso Pena (1906) chegaria a
98%. A única ressalva a ser feita com relação a estes números é que eles
merecem a mesma confiança geralmente deposita nas estatísticas da Primeira
República, ou seja, nenhuma. Mas até nisto eles servem para demonstrar nossa
afirmação de que o conflito intra-elite, apesar de sério, não extravasava para a
arena da competição eleitoral. O empuxo plebiscitário, pré-requisito essencial
de um sistema presidencialista plenamente configurado, simplesmente não
existia" 204.

Novos exemplos da ineficiência presidencialista brasileira:

"A primeira eleição presidencial razoavelmente concorrida ocorreu em
1910:foi a chamada "campanha civilista" de Rui Barbosa contra um militar, o
marechal Hermes da Fonseca. Hermes ganhou com 57% dos votos, mas é
necessário ressaltar que mesmo nessa época os eleitores chegavam apenas a
3% da população total. Em 1919, com a morte de Rodrigues Alves, uma eleição
especial teve de ser convocada, com Epitácio Pessoa representando a situação
e Rui Barbosa novamente a oposição. Epitácio teve 71% da votação total, mas
o comparecimento às urnas foi ainda mais baixo, com o número de votantes
representando menos de 2% da população total. Em 1922, numa eleição muito
tensa, Arthur Bernardes derrotou Nilo Peçanha nas urnas (56%), mas
enfrentou a primeira de uma série de rebeliões deflagradas por jovens oficiais

·1· (h do movi . ,\ " 205mi itares o c aman o movimento tenentista) .

Continuando em suas críticas: "Em 1926, o candidato da situação, Washington Luís,

ainda obteve 98% dos votos, mas sua tentativa de controlar sua própria sucessão, quatro anos

mais tarde, desencadeou a queda da Primeira República. Seu candidato, Júlio Preste, obteve

58% de um corpo de votantes que alcançava agora uma cifra sem precedentes: 6% da

202 Ibidem, p. 21.
203 Ibidem, p. 22
204 Ibidem, p. 22.
205 Ibidem, p. 23.
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população total. Foi Getúlio Vargas, no entanto, quem assumiu o cargo, em 1930, como chefe
·1· d R 1 - 206mihtar a evo uçao .

Avali ou os resultados do fim da Primeira República e da política dos governadores:

"Com a queda da Primeira República, quem preencheria a função até então exerci da pela

'política dos governadores'? A tentação é dizer que as Forças Armadas o fariam, mas a verdade

é que elas não possuíam naquele momento a organização e a identidade própria necessária a

esse papel. Apresentariam tais características somente ao final da Segunda Guerra Mundial.

Por ora, o embrião de uma nova centralização - o carisma presidencial - jazia adormecido no

bojo do próprio sistema oligárquico" 207.

Dessa forma, continuou o autor:

"Conclui-se claramente das seções anteriores que o presidencialismo no
Brasil não foi verdadeiramente testado até ofinal da Segunda Guerra Mundial.
O sistema político da Primeira República (1889-1930), dado seu caráter
totalmente oligárquico e a proporção mínima do eleitorado potencial que
realmente comparecia às urnas, não se enquadra nos critérios que definem o
sistema presidencialista. O primeiro período getulista (1930-1945) tampouco
deve ser tomado como exemplo, visto que começou de maneira revolucionária e
terminou de modo ditatorial. De 1945 a 1964 as estruturas social, econômica e
institucional do país modernizaram-se e tornaram-se mais complexas. A
participação eleitoral cresceu lentamente (13% da população total em 1945,
22% em 1960), mas as eleições tornaram-se competitivas e realmente atingiram
âmbito nacional. Surgiu indubitavelmente um "mercado político" no qual os
presidentes precisavam buscar tanto o apoio popular (plebiscitário) como
sugerimos em nosso esquema conceitual. Reavaliar esse "experimento
democrático" é portanto fundamental para os objetivos deste ensaio. Por que
Getúlio Vargas, Jânio Quadros e João Goulart - três dos cinco presidentes do
período - não conseguiram completar seus mandatos? Deveu-se essa
instabilidade a características intrínsecas ao sistema presidencialista ou a
outra conjunção de causas, diferente ou mais complexa?" 208.

Em seguida procurou justificar seu posicionamento a favor do parlamentarismo através

de outros questionamentos e fundamentos históricos: "O Brasil teve um sistema quase-

parlamentar sob a monarquia do século 19, mas somente agora, após cem anos de República,

surgiu uma forte tendência parlamentarista. Como podemos explicar esse fato?" 209. Começou

por: "A preferência parlamentarista decaiu rapidamente ao se consolidar o regime republicano

estabelecido em 1889. A principal razão para esse declínio foi sem dúvida a identificação que

206 Ibidem, p. 23.
207 Ibidem, p. 25.
208 Ibidem, p. 29.
209 Ibidem, p. 42.
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então se formou entre parlamentarismo e monarquia" 210. Finalmente chegou ao governo João

Goulart que apontou para onde o sistema deveria evoluir: " Os estados da federação deveriam

igualmente adaptar suas constituições à estrutura parlamentarista logo que os governadores em

exercício completassem seus mandatos. Em outras palavras, o sistema de executivo dual

improvisado em 1961 deveria evoluir no sentido do parlamentarismo puro" 211.

Como sabemos, em 1964, o País entrou em uma fase de autoritarismo militar. Mas que,

com o passar do tempo e com as contínuas lutas por mais democracia social e econômica, um

novo arranjo na sociedade brasileira viria a se estabelecer. Nisso continuou o autor,

justificando que a evolução natural dessas cnses na abertura do regime desaguaria no

parlamentarismo. Assim:

"Ainda mais decisivo, a heterogênea frente de oposição ao regime militar
alcançou em 1984, por meio da campanha das Diretas-Já, uma união
significativa. Seu objetivo era forçar o Congresso a aprovar uma Emenda
Constitucional tornando direta a eleição do sucessor do presidente Figueiredo
em janeiro de 1985. Enormes comícios nas principais cidades do país
revelaram, antes de mais nada, a existência popular de redemocratização do
presidencialismo plebiscitário, visto que as eleições diretas se transformaram,
por algum tempo, virtualmente em um dogma. Como o Congresso não aprovou
a emenda das Diretas-Já, a volta ao governo civil finalmente ocorreu através
do próprio Colégio Eleitoral, com a eleição de Tancredo Neves, o primeiro
presidente civil após 25 anos. A essa altura, Tancredo Neves já comprometera
com a convocação de um Congresso Constituinte. Em seu discurso de posse,
Tancredo iria anunciar a criação de uma comissão de estudos constitucionais,
presidida pelo jurista Afonso Arinos de Meio Franco, um ex-udenista de
evidente inclinação parlamentarista" 212.

Com a criação dessa comtssao de notáveis, como foi amplamente divulgado pela

impressa, muitos estudos constitucionais foram apresentados. Sem embargo, pelo raciocínio de

Lamounier, fazia-se crer que era chegada a hora da incorporação do sistema parlamentarista na

Constituinte que viria. Mas teve o cuidado de apontar de forma sistemática mais ou menos o

conteúdo das propostas dos sistemas que estavam em discussão. Prosseguiu:

"No tocante à forma de governo, no entanto, a verdade é que desde o
começo a Comissão encontrava-se profundamente dividida em quatro
correntes:
1. Presidencialistas puros: aqueles que preferiam um presidencialismo mais ou
menos como o da Constituição de 1946;

210 Ibidem, p. 42.
211 Ibidem, p. 43.
212 Ibidem, p. 45.
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2. Parlamentaristas puros: aqueles que prefeririam um sistema no qual o Chefe
de Estado fosse eleito indiretamente, possivelmente segundo o modelo da
Alemanha Ocidental;
3. Parlamentaristas mitigados: aqueles que aceitariam afigura de um Ministro-
Coordenador, ou um Gabinete com forte influência presidencial (o modelo
finlandês), mas não um Primeiro-Ministro realmente dependente da confiança
parlamentar;
4. Adeptos do parlamentarismo dual: aqueles que aceitariam um sistema como
o francês, contanto que o mecanismo de escolha do Primeiro-Ministro e sua
esfera de atuação fossem mais claramente parlamentarista do que o previsto na
Constituição francesa" 1/3.

Depois encerrou essa parte, mostrando o casuísmo de nossa política: "A versão

finalmente aprovada e levada ao presidente Sarney em setembro de 1886, no entanto, era

essencialmente o modelo dual a qual acima nos referimos. A escolha de um sistema

parlamentarista (mesmo mantendo a figura de um presidente eleito diretamente e com amplos

poderes) foi, segundo se afirmou na época, uma das razões porque o presidente Sarney

engavetou o relatório da Comissão, ao invés de mandá-lo oficialmente, como subsídio para

futuros debates, ao Congresso Constituinte" 214.

Como VImos, no texto de Alencastro, muitos dos que desejavam o sistema

parlamentarista temiam a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva no sistema presidencialista.

Como é sabido, o Partido dos Trabalhadores tem programado em seu estatuto a adoção do

sistema parlamentarista no País. Só que naquele momento de 1988, por que Lula iria perder a

oportunidade de alcançar o poder do Executivo se as regras eleitorais e os eleitores lhe estavam

favoráveis, embora mesmo sendo um parlamentarista?

Entendemos que Lamounier naquele momento defendeu mais uma proposta ideológica

e de poder para o PSDB do que realmente uma proposta parlamentarista para o País. Desta

feita, não podemos aceitar que alguém de sua credibilidade tenha aproveitado de casuísmos

para descredenciar a liderança política emergente do PT na sociedade brasileira. Disse:

"Temendo a instabilidade, importantes líderes empresariais alegavam que
o parlamentarismo dificultaria o combate à inflação; por receio de perderem
poder sob um regime parlamentarista, os governadores estaduais trataram de
mobilizar a opinião pública contra a mudança; fiéis à sua fé histórica na
presidência plebiscitária, os brizolistas, embora em frontal oposição a Sarney,
engajaram-se na luta pelo presidencialismo. Até o PT (Partido dos
Trabalhadores), que pretende encarnar a esquerda verdadeiramente moderna,
apoiou o presidencialismo, dando-lhe 15de seus 16 votos. Na votação final (22

213 Ibidem, p. 47.
214 Ibidem, p. 47. __ l
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de março de 1988), a proposta parlamentarista foi derrotada por 344 a 212
votos. Algumas semanas mais tarde, Sarney facilmente confirmou seu quinto
ano no cargo. Os parlamentaristas, por sua vez, conseguiram que se aprovasse
um plebiscito sobre a forma de governo para 1993, assim impedindo que a
questão fosse encerrada definitivamente" 2/5.

Crente que a sociedade brasileira, temendo um candidato de origem sindical, viesse a

ser o presidente brasileiro, apressou-se em definir qual seria o conteúdo do parlamentarismo.

Escreveu:

"Uma transição bem-sucedida para o parlamentarismo dependerá
sobretudo da sedimentação de uma preferência viável entre as elites relevantes.
A questão central é sem dúvida o contraste entre parlamentarismo 'puro' e
'misto', este último significando um sistema no qual o Chefe de Estado é eleito
diretamente e retém importantes prerrogativas. Uma longa tradição
presidencialista certamente dificulta uma transição plena, apesar das
qualificações que apresentamos com relação ao conceito de tradição. Por outro
lado, é certo que fórmulas mistas não eliminam pela raiz as tensões decorrentes
do conflito de poderes no presidencialismo. Se o debate que ora se inicia não
modificar de maneira significativa as percepções brasileiras, é mais provável
que a transição ao parlamentarismo ocorra em direção a um sistema misto, ou
pelo menos passando por um tal sistema, como estágio evolutivo" 2/6.

Assim, concluiu de forma magistral o seu sofisma favorável ao PSDB e ao sistema

parlamentarista:

"Quem sabe há um ponto onde a unidade assegurada pelo
presidencialismo se toma ela mesmo incompatível com o desenvolvimento,
dada a sua incapacidade de conciliar as diversas fontes de conflito social e
político? Tudo indica que as sociedades latino-americanas, incluindo o Brasil,
têm negligenciado além da conta este tipo de reflexão. As estatísticas de
distribuição de renda realmente apontam um status quo horrendo; mas do
ponto de vista institucional, talvez esteja na hora de darmos início a um novo
ciclo histórico. Países como o Brasil não têm à sua disposição uma infinidade
de modelos políticos alternativos. O que desponta em nosso horizonte histórico
é a consolidação da democracia representativa. Para isso, cumpre-nos indagar
seriamente qual dos modelos desse sistema resiste melhor a certas graves e
recorrentes. E desse ponto de vista, sim, o parlamentarismo realmente faz uma
grande diferença" 2/7.

215 Ibidem, p. 50.
216 Ibidem, p. 58.
217 Ibidem, p. 60.
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4.4.1 Juan Linz e as Diferenças Entre o Presidencialismo e o Parlamentarismo

Juan Linz, professor de Ciências Políticas da Universidade de Yale, como VImos,

começou por dizer, entre outras coisas, que, com exceção dos Estados Unidos, a maioria das

democracias estáveis da Europa e da Commonwealth britânica têm sido regimes

parlamentaristas. Poucas são semipresidencialistas ou semiparlamentaristas. Como a maioria

dos países com constituições presidencialistas acabaram se transformando em democracias

instáveis ou em regimes autoritários, foram excluídos dos estudos comparativos sobre a

democracia. Dado que muitos fatores sociais, econômicos, culturais e políticos apareciam

como centrais na análise das crises e do colapso da democracia naqueles países, praticamente

não encontramos referências ao papel dos fatores institucionais nessas crises, a não ser no caso

do Chile, em relação ao qual houve alguma menção do conflito entre o presidente Allende e o

Congresso, na análise da ruptura democrática. Pode ou não ser coincidência que tantos países

com regimes presidencialistas tenham encontrado sérias dificuldades para consolidar a

democracia, mas com certeza a relação entre essas instituições e o processo político merece

mais atenção entre intelectuais e constitucionalistas sobre o presidencialismo e o

parlamentarismo 218. Depois fez comparações:

"Se tivéssemos de resumir a diferença básica entre presidencialismo e
parlamentarismo, diríamos que o primeiro introduz uma maior rigidez no
processo político, em contraste com a flexibilidade desse processo nos sistemas
parlamentaristas. Aquela rigidez pode parecer uma vantagem para os que
defendem o presidencialismo, já que reduz algumas das incertezas e
imprevisibilidades, em princípio inerentes ao parlamentarismo. Neste último, o
número bem maior de atores, partidos, líderes e até legisladores independentes
podem a qualquer momento, entre uma eleição e outra, introduzir mudanças
básicas, estabelecer novas coalizões e, acima de tudo, mudar o chefe do
Executivo - o primeiro-ministro. A busca de um poder forte e previsível parece
favorecer o presidencialismo, mas, paradoxalmente, fatos inesperados, que vão
desde a morte do presidente até sérios erros de julgamento, em especial frente
a situações de mudança, tomam o mandato presidencial menos previsível e
muitas vezes mais fraco que o do primeiro-ministro, que sempre pode impor sua
autoridade e legitimidade democrática pedindo um voto de confiança. As
incertezas de um período de transição e consolidação de um novo regime fazem
com que a rigidez da Constituição presidencial seja mais problemática, se
comparada à possibilidade de respostas flexíveis que os sistemas

I . ." 219par amentaristas proporcwnam .

Prosseguiu trazendo mais algumas diferenças entre os dois sistemas:

218 Ibidem, p. 63.
219 Ibidem, p. 69.
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"O caráter de soma zero do jogo político em regimes presidencialistas é
reforçado pelo fato de que vencedores e perdedores são definidos em função do
mandato presidencial, período durante o qual não há esperança de mudanças,
nem a possibilidade de ampliação da base de apoio por razões de unidade
nacional ou da formação de grandes coalizões em casos de emergência;
situações de crise que, no parlamentarismo, podem levar à dissolução da
Câmara e a novas eleições. No presidencialismo, os perdedores terão de
esperar quatro ou cinco anos para ter algum acesso ao Poder Executivo e,
portanto, para participar da formação de gabinetes e poder distribuir recursos
aos seus partidários. Esse caráter de soma zero do jogo político torna a eleição
presidencial mais tensa e polarizada, tanto para ganhadores quanto para
perdedores " 220.

Apontou outras dificuldades do presidencialismo: "O cargo presidencial é

bidimensional por natureza e, em certo sentido, ambíguo, pois o presidente é o representante de

uma clara opção política, de uma opção partidária, mas também representa seu partido na

coalizão que o levou ao poder" 221.

Fez mais críticas ao presidencialismo: "Manipulados ou mobilizados, certos eleitores

estarão sempre prontos para agir contra qualquer oposição. A interação entre um presidente

popular e a massa que o aclama pode gerar um clima político de medo e tensão da parte de seus

opositores. O mesmo se pode dizer da relação direta que um presidente conservador ou um

presidente com antecedentes militares pode estabelecer com as forças armadas em sua

condição de comandante-em-chefe, assim como das oportunidades de contato de um presidente

com os líderes do exército, sem o obstáculo da presença de um primeiro-ministro, ou de um

ministro da Defesa, o que seria normal em monarquias ou repúblicas parlamentaristas" 222.

Outros elementos de crítica:' a ausência de um princípio lógico para definir quem

realmente possui legitimidade democrática, é tentador usar formulações ideológicas para

legitimar o componente presidencial do sistema e deslegitimar os que se opõem a ele,

transformando o que não passa de conflito institucional em sérios conflitos políticos e sociais" 223.

Posteriormente rebate a crítica que os presidencialistas fazem à suposta instabilidade no

parlamentarismo, afirmando: "Sob essa aparente instabilidade, os críticos não percebem a

continuidade dos mesmos partidos no poder, a rearticulação dos gabinetes, a mesma coalizão

220 Ibidem, p. 71.
221 Ibidem, p. 77.
222 Ibidem, p. 79.
223 Ibidem, p. 81.
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sob o mesmo primeiro-ministro e, apesar das crises de Gabinete, a freqüente continuidade de

um mesmo ministro em ministérios-chave" 224.

Chega, então, à conclusão de que a continuidade no sistema presidencialista é

dependente de certas variáveis:

"Sem dúvida existem casos nos quais o vice-presidente foi nomeado para
equilibrar a chapa concorrente, e portanto representa uma descontinuidade.
Em outros, o presidente impôs um candidato pouco qualificado, para que o
vice-presidente não representasse nenhum perigo potencial a seu poder. E em
algumas situações trata-se de uma escolha extremamente pessoal, como a da
mulher do presidente. Em um sistema presidencialista, nada assegura que os
eleitores ou a liderança política do país teriam indicado um vice-presidente
assim para exercer os poderes que se propuseram a dar ao presidente anterior.
Portanto, a continuidade que a sucessão automática assegura nos sistemas

id ·1· d . d 1,,225prest encta istas po er ser mats aparente o que rea .

Outra percuciente observação contra o sistema presidencialista:

"Um presidente quer ter a certeza de que inaugurará sua Brasília antes de
deixar o cargo, de que implementará seu programa de nacionalizações etc. Um
primeiro-ministro, que em geral tem motivos para acreditar que seu partido ou
a coalizão que o apóia pode ganhar a próxima eleição, não governa sob esse
tipo de pressão. Temos visto primeiros-ministros que permaneceram em seus
cargos durante várias legislaturas sem nenhum medo de que se tratasse de um
passo em direção à ditadura, porque sabiam que sua remoção podia acontecer
a qualquer momento, sem que se recorresse a medidas inconstitucionais" 226.

Conceituou pejorativamente de "democratura", os desvios das regras utilizadas no

presidencialismo quando na redemocratização de países latinos americanos: "O regime

presidencialista dá bem menos espaço para a formação de consensos tácitos, novas coalizões,

compromissos pragmáticos e negociações difíceis de serem defendidas em público, mas que

podem ser necessárias. Tais compromissos, negociações e divisões de poder foram utilizados -

usando mecanismos consociativos ou semiconsociativos - na redemocratização da Colômbia,

na Venezuela e, mais recentemente, no Brasil. Mas aparecem corno um desvio indesejável em

relação às regras do sistema, urna forma de limitar as alternativas dos votantes, um expediente

que foi batizado, de maneira um tanto superficial e pejorativa, de democratura" 227.

224 Ibidem, p. 81.
225 Ibidem, p. 83.
226 Ibidem, p. 84.
227 Ibidem, p. 86.
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Combateu a suposta integração do País que seria melhor através do presidencialismo:

"Na América Latina, o excessivo peso demo gráfico e o ainda maior peso político de alguns dos

grandes Estados, com importantes áreas metropolitanas, não permitiriam que um presidente

eleito diretamente fosse tão representativo de toda a federação quanto nos países onde os

diferentes Estados são mais equilibrados, em termos de população e de recursos. Portanto, é

duvidoso afirmar que um sistema presidencial integraria a nação melhor do que um sistema

parlamentarista" 228.

Outras alusões do que falta para o parlamentarismo dar certo na América Latina: "Em

minha opinião, as experiências negativas que muitas países tiveram com os regimes

presidenciais oferecem excelente oportunidade para uma inovação constitucional, mas, mesmo

que algumas vozes tenham surgido para defender o parlamentarismo na América Latina, ainda

não existe um a consenso entre políticos e constitucionalistas" 229.

Finalizou sua palestra com a idéia implícita de que o parlamentarismo poderia

contribuir mais para a estabilidade dos regimes democráticos do que o presidencialismo. A

escolha teria de ser entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Porém, nenhum sistema

político poderá assegurar uma democracia independentemente de outros aspectos das estruturas

institucionais, como, por exemplo, suas leis eleitorais e, em última instância, o sistema de

partidos; além disso, sem ignorar as condições sociais e econômicas ou as fissuras culturais,

lingüísticas, étnicas ou outras, que também ameaçam a estabilidade democrática 230.

4.5 Anais do Seminário: Plebiscito e Revisão Constitucional

No período de 25 a 27 de junho de 1991, sob os auspícios da Comissão de Constituição,

Justiça e Cidadania do Senado Federal, coordenado pelo Senador Maurício Corrêa, foi

realizado em Brasília um seminário sobre "Plebiscito e Revisão Constitucional". Participaram

do evento os consagrados conferencistas: Jorge Miranda, Paulo Bonavides, José Afonso da

Silva, Pablo Lucas Verdu, Miguel Reale Júnior, Bolívar Lamounier, José Carlos Moreira

Alves, Miguel Seabra Fagundes e Geraldo Ataliba.

228 Ibidem, p. 88.
229 Ibidem, p. 101.
230 Ibidem, p. 105. ·1
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Destes conferencistas, escolhemos Jorge Miranda, Paulo Bonavides e José Afonso da

Silva para tecer comentários e subsidiar doutrinariamente a nossa dissertação, sem desmerecer

os demais componentes do Seminário, que também enriquecerem a história política e jurídica

de nosso País. O fato é que tivemos que restringir nossa pesquisa. Esperamos estar

fundamentando melhor o nosso texto quando trazemos a lume as idéias desses renomados

senhores, expostos anteriormente ao plebiscito de 1993.

4.5.1 Convergências Constitucionais entre Portugal e Brasil, por Jorge Miranda

Comecemos por Jorge Miranda, catedrático português de Direito constitucional, quando

disse, resumindo um pouco a história de nossa Constituição e da lusa:

"Se há histórias constitucionais entrecruzadas, interinfluenciadas, com
profundas interações, essas histórias são a história constitucional brasileira e a
história constitucional portuguesa. A primeira Constituição portuguesa, a de
1822,foifeita com a intervenção de deputados brasileiros às cortes constituintes,
porque o Brasil, nessa altura, ainda não tinha proclamada a independência. A
segunda Constituição portuguesa, a Constituição de 1826, é cópia, é quase a
reprodução ipsis verbis da Constituição brasileira de 1824. Dom Pedra I do
Brasil foi também Dom Pedra IV de Portugal, outorgou no Rio de Janeiro essa
Constituição a Portugal. A Constituição republicana brasileira de 1891 foi a
fonte imediata da primeira Constituição republicana portuguesa de 1911. Já uma
visão autoritária, a Constituição portuguesa de 1933 influenciou a Carta
Constitucional brasileira de 1937. E finalmente, há uma coincidência evidente
entre a Constituição portuguesa de 1976, a atual, e a Constituição brasileira de
1988. São ambas produto do mesmo movimento histórico; traduzem ambas as
mesmas aspirações de transformação humana e social; foram ambas feitas a
seguir a longos períodos de regimes autoritários; traduzem ambas a mesma
vontade de redescoberta da cidadania, da liberdade e de regimes democráticos"
231

Aproveitou para dar detalhe técnico da diferença entre forma e sistema de governo,

quando disse que, na forma de governo, se trata da organização do poder político, numa

postura externa, relacional, do poder político frente à comunidade, ao passo que no sistema de

governo, está em causa a organização interna do poder político, o sistema de órgãos do poder

político, o conjunto de centros de decisão político que recebem das normas constitucionais

competências, poderes, faculdades 232.

Imprescindível foi a sua lição sobre a origem da liberdade política:

231 Anais do Seminário: Plebiscito e Revisão Constitucional. Distrito Federal: Senado Federal, 1992, p. 23
232 Ibidem, p. 24.
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"Entre os antigos, os gregos, os atenienses, havia cidadãos que na Agora
se reuniam para deliberar, fazer as leis, fazer sentenças, fazer tratados etc., mas,
não só esses cidadãos eram uma pequena parte no conjunto da população como
eles não tinham liberdade de pensamento, não tinham liberdade-autonomia, não
tinham liberdade interior. Após o advento do cristianismo até o século XVIII e
XIX apareceu a liberdade moderna, a liberdade interior, a liberdade espiritual, a
liberdade privada e a participação desceu para o segundo plano ou desapareceu.
Sucederam-se as monarquias e diferentíssimas formas de governos não
democráticos. Pois bem; é apenas quando se consegue congregar a liberdade -
participação, dos antigos, com a liberdade -, autonomia, dos modernos, que se
consegue chegar à liberdade política" 233.

Depois ensinou os caminhos do presidencialismo e as nuanças do parlamentarismo:

"A história confirma isto mesmo. O governo presidencial nasceu nos
Estados Unidos, que são precisamente a primeira e grande república moderna.
Assim como as monarquias que encontramos na Europa e em alguns países são
todas monarquias parlamentares com maior ou menor peso do rei, com maior
ou menor racionalização das relações entre Executivos e Legislativo. É óbvio,
portanto, que uma opção que o povo brasileiro porventura faça no sentido da
monarquia implicará, forçosamente, uma escolha no sentido do
parlamentarismo. Pelo contrário, uma escolha no sentido da república deixará
aberta a escolha entre parlamentarismo, presidencialismo ou sistemas mistos
ou intermédios" 234.

Posteriormente, detalhou a diferença entre o presidencialismo, parlamentarismo e

semi presidencialismo:

"No sistema de governo presidencial, há um Parlamento e um Presidente;
não há, propriamente, um órgão colegial chamado Gabinete, Governo,
Conselho de Ministros. Há a atribuição do Poder Executivo a um órgão
unipessoal, que é o Presidente. E enquanto que no sistema parlamentar há uma
responsabilidade política do Governo perante o Parlamento, no sistema
presidencial não há responsabilidade política do Presidente perante o
Parlamento; e em contrapartida, o Parlamento não pode ser dissolvido pelo
Presidente. Ora, no sistema semipresidencial, além dos dois órgãos ativos, um
Parlamento e um Governo, há um terceiro órgão ativo, que é o Presidente da
República. Portanto, é um sistema mais complexo que o sistema presidencial ou
que o sistema parlamentar. Não dois, mas, sim, três órgãos políticos ativos. Há,
também, o direito comparado o mostra, grandes diferenças dos sistemas de
governo semipresidenciais. Bem diferente é o sistema de governo
semipresidencial definido na Constituição francesa de 1958 do sistema de
governo que tem sido aplicado, na prática, e que, porventura, nem sequer era
governo semipresidencial, mas sim um presidencialismo sui generis. Tal como é
diferente o sistema de governo semipresidencial da Constituição finlandesa de
1919 - o mais antigo semipresidencialismo em vigor - só o sistema de governo
semipresidencial que em Portugal foi consagrado em 1976. E curiosamente
ainda, no breve espaço de 15 anos de duração desta Constituição, variações
sensíveis nas relações entre os órgãos podem ser registra dos, quer nos textos

233 Ibidem, p. 26.
234 Ibidem, p. 27.
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(por causa das emendas de 1982), quer na aplicação prática. O
semipresidencialismo é, pois, muito mais fluido que os grandes sistemas típicos
- o que tanto pode ser vantagem quanto um inconveniente" 235.

Lembrou também a importância da cultura política nacional e como aconteceu o

estabelecimento do parlamentarismo português:

,
"E ilusório pensar que qualquer poder constituinte pode conceber

construir, fazer uma espécie de engenharia constitucional, tentando chegar a
um qualquer sistema de partidos. E em geral, também, volto a dizer, é ilusório
pensar que um qualquer sistema de governo possa nascer e, sobretudo, possa
aplicar-se com êxito, sedimentar-se, arraigar-se no povo à margem da cultura
política nacional. Por que razão, por exemplo, em Portugal, em 1976 se fez a
escolha de um sistema de governo parlamentar ou de um sistema de governo
presidencial? A escolha foi determinada, por uma correta análise das
condições políticas portuguesas, dos dados da história e constitucional
portuguesa e das perspectivas do Direito Comparado. Na verdade, o
parlamentarismo pressupõe duas condições essenciais: pressupõe Parlamento,
um parlamento que se assuma com o centro vital da democracia, um
parlamento que se assuma como o centro vital da democracia, um parlamento
que se assuma como o centro da vida política e que seja reconhecido como tal
pela comunidade política, e pressupõe um sistema de partidos políticos capazes
de o dinamizar. Para haver parlamentarismo, é preciso que a própria
comunidade política reconheça a legitimidade política do Parlamento como
centro da vida política" 236.

Finalizou dando as razões por que não se adotou o sistema presidencial em Portugal.

ão se adotou, disse, "porque a imagem do presidencialismo era a imagem de concentração do

poder: em Portugal, e em muitos outros países latinos, o presidencialismo é visto não como

sistema de separação de poderes (como se verifica nos Estados Unidos), mas sim no sentido de

concentração de poder, de quase ditadura. Foi, pois, uma escolha pragmática a escolha do

semipresidencialismo em Portugal. ão cabe evidentemente transpor a experiência portuguesa

para o Brasil, ainda que se encontrem alguns pontos de semelhança entre os problemas dos dois

países" 237.

4.5.2 Paulo Bonavides e a Reforma Constitucional

Já com o constitucionalista Paulo Bonavides, professor de direito da Universidade

Federal do Ceará, tivemos uma clara visão do significado dos arts. 2° e 3° do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias. Para muitos, acreditava-se que, mesmo não sendo

235 Ibidem, p. 29.
236 Ibidem, p. 30.
237 Ibidem, p. 31.
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aprovado o parlamentarismo, a Constituição em vigor deveria ser objeto de reformas, fato logo

atacado por Bonavides, que elucidou a questão.

Para ele, em meados de 1991, comentando o problema supra,

... "do ponto de vista jurídico, afigura-se-nos - e temos inumeráveis vezes
reiterado essa posição - só haverá a revisão constitucional, veículo da possível
reforma estatulda no art. 3~ se a resposta plebiscitária for favorável à
monarquia constitucional ou ao parlamentarismo. Fora daí não há como
pretender a reforma da Constituição, salvo se quisermos empregar outro
instrumento que não seja a revisão, para fins que excluem todavia aqueles
sobre os quais já se tenha manifestado soberanamente o eleitorado, ou seja, o
grande colégio da cidadania. A vontade reformista, para atuar, teria então que
percorrer os canais normais do procedimento jurídico determinado pela Carta
Magna. O outro instrumento com que levar a cabo a reforma não poderia
deixar de ser aquele que faz parte do processo legislativo da Constituição e o

b b d .. I" 238enca eça, a sa er, a emen a constituciona .

Continuando essa exposição, disse:

"Mas os limites ao uso da revisão se dilatam também ao seu emprego ainda
na hipótese da adoção da monarquia ou do parlamentarismo. Nesse caso, a
eficácia inovadora do mecanismo revisional posto no texto da Constituição
ficaria, portanto, circunscrito a medidas absolutamente indispensáveis à
exeqüibilidade da reforma a ser introduzida, não podendo sua abrangência
exceder as fronteiras de adequação à matéria inovada por ensejo da
manifestação de vontade soberana, à qual o constituinte de segundo grau fica
indissoluvelmente atado. A revisão só existe, pois, no art. 3° daquele Ato, de
modo que sua eventual aplicação se exaure com o preenchimento da finalidade
contida no artigo antecedente, ou seja, o art. 2~ a que inarredavelmente se
acha vinculada. A revisão é, por conseguinte, figura transitória. Em rigor, não
poderá sequer ser utilizada - deixando imediatamente de existir - caso o povo
diga não à monarquia ou ao parlamentarismo. O texto constitucional
propriamente dito, quer dizer, sua parte permanente, ignora a revisão. Não
consta ela do processo legislativo estabelecido pelo art. 59 da Constituição;
bem ao contrário, portanto, do que ocorria na Carta de 1934, onde o meio
revisional era peça constituinte do processo normal de alteração da lei maior.
Em verdade, tinha ali a revisão uma rigidez formal muito superior à da
emenda; isto se traduzia na qualificação de um quorum bem mais elevado do
que aquele requerido para aprovação de qualquer emenda. Aliás o constituinte
de 1934 fez da revisão o único meio de modificar a parte verdadeiramente
material da Constituição, enunciando no caput do art. 178 os conteúdos

"1 . d fi d I d d ,,239prtvt egta os, ora, portanto, o a cance a emen a .

Depois continuou em sua palestra indagando se conviria a introdução, no País, da forma

parlamentarista de governo. De modo didático, explanou os dois modelos básicos de

238 Ibidem, p. 35.
239 Ibidem, p. 36.
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parlamentarismo: o parlamentarismo dualista e o parlamentarismo monista. Dizendo o seguinte

sobre os dois:

"O mais fácil de implantar talvez seja o primeiro, enquanto o segundo se
apresenta como o mais dificil, sendo porém o mais democrático, o mais puro, o
mais perfeito. Nele os monarcas e os presidentes reinam ou presidem, mas não
governam, porque o governo todo é obra do gabinete, designada mente do
primeiro-ministro, que concentra em sua mão o exercício do monopólio da
autoridade de governo, neutralizando nesse ponto a figura do Chefe de Estado,
habitualmente desfalcado de faculdade ativas e mero representante ou símbolo
da unidade do poder ou da nação. O exemplo mais acabado de
parlamentarismo monista é o da Inglaterra, que alcançou esse resultado em
razão de um longo processo histórico, ocupado em grande parte pelo
parlamentarismo dualista, do qual nasceu. O parlamentarismo dualista,
dominante também nas monarquias constitucionais do século passado, é
familiar a alguns sistemas contemporâneos, desde a Segunda Grande Guerra
Mundial" 240.

Ressabiado com as mazelas do presidencialismo, defendeu: ''No parlamentarismo as

Câmaras legislativas são escolas de pedagogia cívica, no presidencialismo elas se transformam

em mercados de clientelismo, onde o tráfico de influência e de interesses converge para fazê-

Ias submissos e servis apêndices do Poder Executivo" 241.

Contudo não se descuidou de como sena a implantação do parlamentarismo nos

Estados-membros e ensinou: "Meio simplificado de fazer chegar, enfim, o parlamentarismo

aos Estados-membros da Federação, sem mais complicações e sem quebrantar a

compatibilidade com o modelo federal, seria a adoção, naquelas unidades, do chamado

parlamentarismo prussiano, a que se referiu Navarro de Brito: um só titular, na categoria de

Ministro-Presidente, congregando em sua pessoa a direção e o exercício do Poder Executivo,

ou seja, duas titularidades - seria a um tempo Chefe de Estado e Chefe de Governo" 242.

Sem meias palavras, fez severas críticas ao presidencialismo brasileiro:

"Quanto ao presidencialismo, é modelo malogrado que ao longo de cem
anos de república demonstrou ser a mais nociva e inidônea das formas usuais
de governo, pelo menos no atual grau de desenvolvimento da sociedade
brasileira. Outra coisa ele não fez aqui senão gerar no ventre de suas crises a
ditadura, a sedição militar, o tumulto social , a rigidez oligárquica e uma
sensível atrofia do sentimento de responsabilidade pública nos titulares do
poder. A grande surpresa que nos oferece um exame histórico da introdução do
presidencialismo no Brasil é verificar que os primeiros republicanos eram

240 Ibidem, p. 37.
241 Ibidem, p. 39.
242 Ibidem, p. 43.
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parlamentaristas e não lhes passava pela cabeça a adoção do sistema
presidencial. Isto já foi constatado por publicistas e historiadores que se
ocuparam da gênese da idéia republicana nos movimentos políticos do
1 rÓcÓs s 243mperLO .

E, ao longo de sua palestra, com fina ironia, mostrou a prepotência que acompanhara a

instalação do governo de Marechal Deodoro:

"A ignorância acerca da natureza do sistema presidencial de governo era
tão espessa e profunda entre os autores da derrubada do trono que o Marechal
Deodoro, segundo nos relata Aurelino Leal, ao receber das mãos de Rui
Barbosa o Anteprojeto de Constituição elaborado em nome do Governo
Provisório e após folhear algumas páginas do documento, foi logo perguntando
ao principal redator constituinte, isto é, ao próprio Rui, onde estava o artigo
que lhe consentia dissolver o Congresso. Tendo aquele político respondido que
aquela dissolução constitucionalmente só era possível no regime deposto, o
fundador da república presidencialista não se deu por vencido e logo advertiu
que um dia os congressistas acabariam saindo das Casas legislativas como
Antonio Carlos saíra da Constituinte de 1823: tirando o chapéu em saudação a
majestade do canhão" 244.

Já no final de sua exposição, voltou-se para o zelo da Constituição. O fato é que,

mesmo em 1991,já se cogitava em antecipar o plebiscito previsto para 7 de setembro de 1993,

para 21 de abril do mesmo ano. A seu ver, essa antecipação equivaleria a um golpe de Estado,

visto que não tinha outra qualificação perpetrar tamanha inconstitucionalidade. A fixação da

data de 7 de setembro de 1993 havia sido ato do poder constituinte de primeiro grau no

exercício de um poder formal juridicamente ilimitado. O estabelecimento do prazo não se fez

por mero acaso ou capricho do legislador supremo, com indiferença aos seus efeitos. Na

realidade o que ele quis foi dar ao povo uma oportunidade de cinco anos para ponderar,

meditar, acompanhar e avaliar a possível eficácia do regime sob a Constituição presidencialista

vigente, antes de sujeitá-Ia a uma revisão profunda de variação do sistema de governo.

Antecipar o plebiscito seria portanto ocasionar gravíssima lesão ao texto magno, tanto do ponto

de vista material como formal. "Vamos primeiro atravessar, conforme se determinou o

constituinte de 1988, com prudência e sabedoria, os cinco anos da Constituição qual ele a

formulou; Constituição necessitada da vasta complementação, esta sim, muito mais urgente

que sua reforma precoce e açodada, consoante poderá resultar da proposta antecipatória do

plebiscito" 245.

243 Ibidem, p. 44.
244 Ibidem; p. 45.
245 Ibidem, p. 47.
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4.5.3. José Afonso da Silva: Sistemas de Governo na América Latina

José Afonso da Silva, professor aposentado da Universidade de São Paulo, apresentou

também sua contribuição no seminário do Senado. Além de historiar as origens de nosso

presidencialismo, sem esquecer de apontar as suas falhas, nos remete a refletir se não seria

melhor adotar o parlamentarismo no Brasil. Para tanto, nos oferece, ao longo de sua exposição,

qual o modelo de parlamentarismo caberia melhor ao País.

Desta feita começou por uma reflexão cuidadosa sobre o poder político na Primeira

República, mostrando que o presidencialismo da Constituição de 1891 foi o instrumento das

oligarquias para a dominação do poder, favorecidas pela descentralização política federativa,

que lhes propiciava autonomia política e domínio local. A "política dos Governadores",

instituída pelo Presidente Campos Sales, retratou bem essa situação. Eles detinham um poder

unipessoal, sustentado no coronelismo, que foi o poder real de efetivo. Chamemo-lo

presidencialismo piramidal, porque o Presidente da República era o chefe de uma vasta

organização oligárquica estruturada em forma de pirâmide, cuja base se constitui do

coronelismo, forma de adaptação do poder privado a um regime político de base representativa.

Nesse complexo coronelístico estava a fonte do poder. Nele se fundava a eleição de Prefeitos e

Vereadores, Deputados, Senadores, Governador do Estado e, por força da política dos

Governadores, do Presidente da República. Eleito o Presidente, ele constituía por quatro anos o

chefe dessa pirâmide, sem freios e contrapesos. Aí também se sedimentava o vasto campo da

barganha política, dos favores 246.

Após discorrer também com brilhantismo sobre a era Vargas e a inserção dos militares

no poder político, as dificuldades da operacionalidade do presidencialismo na Segunda

República, fez considerações sobre a experiência parlamentarista de Goulart. Para ele:

"Podemos passar ao largo da experiência parlamentarista de 1961-1963.
Ele tivera todas as condições para não funcionar. Primeiro, foi implantado no
bojo de uma crise de poder e como remédio para sua solução imediata.
Segundo, o mecanismo de formação do governo era complicado, de modo a
criar mais dificuldades do que resolver crises governamentais. Terceiro, os
membros do Conselho de Ministros tinham que desincompatilibizar-se, se
quisessem concorrer às eleições parlamentares. Tanto assim que os três
Conselhos de Ministros renunciaram da mesma forma como renunciam os
Ministros da República presidencial. Nenhum voto de confiança lhes foi

246 Ibidem, p. 53.
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recusado nem tampouco qualquer moção de censura aprovada pela Câmara"
247

Continuando sobre as dificuldades de se estabelecer um governo democrático, motivo

também que levou à ruína do parlamentarismo de Goulart, passou a conceituar o que seria o

presidencialismo, distinguindo-o da ditadura pura e simples. Então nos ensinou que o

presidencialismo é um sistema de governo democrático, fundado no equilíbrio de poderes, que

assegure a vigência dos direitos fundamentais e o funcionamento independente e autônomo das

instituições representativas, sem referência de outro poder. Se ele deriva para a ditadura ou

para o autoritarismo, ainda que mantenha as formas representativas, deixa de ser

presidencialismo. Assim, o sistema implantado com o Ato lnstitucional n" 1, de 09 de abril de

1964, e sustentado pelos atos institucionais subseqüentes não pode ser classificado como

presidencialista, do mesmo modo que o sistema italiano de Mussolini, ou de Hitler (no início)

na Alemanha, ou o português de Salazar não podem ser considerados parlamentaristas, só

porque as funções executivas estavam divididas entre um monarca (Itália) ou um presidente da

república e um primeiro-ministro. O presidente da república era, na verdade, a única pessoa

imune ao arbítrio, normatividade excepcional instituída. Era o todo-poderoso que punia sem

figura de processo, que decidia sem contraste, que governava sem controle. Numa situação

como essa não vige presidencialismo nem parlamentarismo, mas ditadura pura e simples. O

golpe de 1964 importou, pois, num colapso do presidencialismo, tanto quanto se dera na

ditadura de Getúlio Vargas 248.

Outro ponto que chamou a nossa atenção foi a sua avaliação dos sistemas de governo na

América Latina, que para ele não têm sido diferentes. Salvo o frustrado experimento de

governo parlamentar chileno e a experiência uruguaia do Executivo colegiado, as constituições

latino-americanas do século passado adotaram o presidencialismo de feição norte-americana.

Mas aqui também o sistema caiu numa realidade caudilhesca e só fez, como no Brasil, agravar

as deformações sociais, decorrentes do mandonismo, do paternalismo e do clientelismo que ele

produz. Por isso é que se admite, sem contraste, que os governos presidenciais latino-

americanos, baseados teoricamente na separação de poderes, na prática, se acham sujeitos à

vontade onímoda dos respectivos chefes de Estado. Raros foram os momentos em que não se

deram manifestações anômalas da preponderância do Executivo na América Latina,

preponderância despótica e pervertida pelo militarismo 249.

247 Ibidem, p. 54.
248 Ibidem, p. 55.
249 Ibidem, p. 55.



149

Nesse mesmo raciocínio, discorreu sobre diferenças na organização do Poder Executivo

em outros Estados. Por exemplo, EI Salvador e Guatemala prevêem em suas constituições um

Organismo Executivo no qual se integram o presidente e o vice-presidente da República, os

ministros e vice-ministros de Estado e seus funcionários dependentes. Depois falou do Poder

Executivo de outros países, tais como: Panamá, Uruguai, Peru, Haiti e Cuba. No final procurou

mostrar que os países da América Latina tentam escapar do personalismo presidencial.

Revelando a nítida procura de caminho próprio, nem presidencialismo típico nem

parlamentarismo. Afirmou que as constituições latino-americanas mais recentes, com exceção

da brasileira, provieram da atuação de uma Assembléia Constituinte cuja orientação dada ao

Executivo tenderam para uma forma de Executivo Colegiado, quer através da previsão de um

Conselho de Ministros, ainda que de escolha e presidência do presidente da República, ou com

o presidente próprio, quer pela previsão de que o organismo do Executivo incluía o presidente

da República, os ministros e outros funcionários 250.

Após discorrer um pouco sobre a posição do Poder Executivo em alguns dos países da

América Latina, como vimos, voltou-se mais especificamente para a realidade da formação do

Executivo brasileiro. Entre outros ensinamentos, posicionou-se contra a existência de um

possível parlamentarismo no Império. Para ele: "A verdade é que a Constituição do Império

não adotara o parlamentarismo. O ministério não tinha organicidade. Os Ministros eram os

dirigentes de Secretarias de Estado. Inicialmente, cada qual despachava com o Imperador,

chefe do Poder Executivo, que o nomeava e demitia livremente, de cuja confiança dependiam" 251.

Uma vez encerrada a questão, se houve ou não sistema parlamentar no Brasil Imperial,

aprofundou o tema, voltando-se contra a posição de Raul Pilla e de João Camillo de Oliveira

Torres, por ambos acreditarem que durante o Império houve um tipo de parlamentarismo.

Contra esse posicionamento, Afonso Silva esclareceu:

"Em verdade, não houvera no Império a mencionada consciência
democrática, que postulasse o parlamentarismo. A situação, em geral, não
muda muito com a criação, em 1847, do cargo de Presidente do Conselho,
porque este com os demais Ministros era nomeado e demitido livremente pelo
Imperador. A única diferença é que agora se deu alguma organicidade ao
Ministério, que passara a decidir os assuntos mais importantes reunido em
Conselho de Ministros. Mas seu presidente não passava de simples
coordenador do Ministério. Suas atribuições não eram, nem podiam ser, as de

250 Ibidem, p. 58.
251 Ibidem, p. 59. 1--
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Chefe de Governo, porque o Imperador persistia Chefe do Poder Executivo"
252

E acompanhando esse fluxo de idéias, finalmente o autor se posiciona fundamentando a

sua opção plebiscitária pelo parlamentarismo. Para ele:

"A Constituinte impôs-nos a alternativa presidencialismo ou
parlamentarismo, sem se preocupar com a inadequação possível de ambos à
nossa realidade que poderia requerer alguma outro sistema, que encontra
fundamento na experiência histórica do País e que na América Latina vem
construindo em seus ordenamentos constitucionais mais recentes. Se, nos
termos do art. 2° das Disposições Transitórias da Constituição, temos que
escolher entre presidencialismo e parlamentarismo, a opção parlamentar se
impõe, sem monarquia, pois que a experiência de um século já demonstrou que
o presidencialismo é inadequado à nossa realidade, porque só fez destacar e
estimular os elementos anti-democráticos de nossa formação histórica:
mandonismo pessoal, patrimonialismo, paternalismo e clientelismo " 253.

Outro momento de sua conferência que destacamos aqui foi a sua contribuição quanto à

explicação de alguns tipos de parlamentarismos existentes e qual deles nos poderia servir de

inspiração. Nessa ordem, disse:

"1. O monista, como o inglês com preponderância de um Executivo forte e
estável é um produto da história tão mais inexportável do que o
presidencialismo norte-americano; ambos, aliás, muito parecidos; o Primeiro-
Ministro britânico é escolhido pelo povo, como líder de um partido, quando dá
a este a maioria parlamentar; a aprovação do Gabinete de Ministros pelo
Parlamento inglês hoje se tornou mera formalidade tal como a aprovação dos
Ministros pelo Senado Federal nos Estados Unidos; o poder pessoal do
Primeiro-Ministro inglês se parece cada vez mais com o do Presidente dos
Estados Unidos;

2. O clássico, em que o Chefe de Estado é eleito indiretamente pelo
Parlamento e assume funções apenas protocolares, enquanto a Chefia de
Governo corresponde ao Primeiro-Ministro que dirige o governo que é
exercido pelo Conselho de Ministros, com todos os ingredientes de aprovação
de programa, voto de confiança, questão de confiança, moção de censura, sem
limitações, o que hoje não existe mais na prática parlamentarista;

3. O parlamentarismo dualista, que revela uma forma neoparlamentarista,
em que o Chefe de Estado, eleito pelo povo, exercita prerrogativas de governo,
em concorrência com o Gabinete, é a experiência que se desenvolve na Europa,
França especialmente; até que ponto essa coabitação pode prosperar no
Brasil? A figura do Presidente em tal sistema se eleva em detrimento da do
Primeiro-Ministro e do Conselho de Ministros que perdem suas características
de órgãos de governo em favor de uma posição de orientação e controle da
administração;

4. O parlamentarismo prussiano não deu certo e, por suas características
de sistema de Executivo fraco, não dará no Estado Contemporâneo; é forma de
parlamentarismo em que apenas um indivíduo comanda o Poder Executivo,

252 Ibidem, p. 59.
253 Ibidem, p. 64.
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exercendo as funções de Chefe de Estado e Chefe de Governo, não como no
presidencialismo, pois que o Primeiro-Ministro exerce também as funções de
Presidente da República; é o Ministro-Presidente eleito pelo Parlamento e
perante ele responsável, juntamente com os demais Ministros; o Ministro-
Presidente é também o Presidente do Conselho de Ministros, o sistema perde
um elemento importante que é a função de magistrado do Presidente da
República, Chefe de Estado diferente da Chefia de Governo, representante da
unidade nacional, de árbitro nos momentos de divergência entre o Conselho de
Ministros e o Parlamento, para decidir entre a demissão daquele e a dissolução
deste, além de cumprir as estafantes tarefas do protocolo, que alivia a Chefia
do Governo; essa divisão de tarefas é um dos pontos altos do parlamentarismo,
especialmente no Estado contemporâneo cujas funções se ampliam mais e
mais;

5. Maurice Duverger, em 1956, no momento mais crítico e inviável do
sistema francês, pensou um "neoparlamentarismo" com três linhas básicas: 1)
conservam-se as competências e o quadro geral do parlamentarismo clássico,
continuando o Presidente da República eleito indiretamente; 2) o Chefe do
Gabinete deverá ser escolhido pelo sufrágio direto, na mesma oportunidade
que os membros da Câmara dos Deputados 3) responsável o Chefe de
Gabinete, a sua queda, pelo voto de desconfiança, importará automaticamente
na dissolução da Câmara.

Na estruturação do parlamentarismo no Brasil não se pode deixar de ter
em conta que não será aceitável o Presidente da República eleito pelo
Congresso Nacional. O movimento pelas Diretas Já, mostra que o povo não
concordará com tal sistema, mesmo no parlamentarismo, mesmo porque hoje
isso se toma uma realidade nos sistemas parlamentares. Foi pena que essa
campanha não solicitasse eleição direta com parlamentarismo. A verdade é que
muitos dos atuais parlamentaristas eram, à época de Governadores de Estado
ou Chefes de Partidos, presidenciáveis, de sorte que não lhe convinha cogitar
do parlamentarismo, então. enhuma palavra foi dita sobre o assunto naquela
ocasião. Teria sido o momento de empreender uma mudança substancial, com
apoio popular, mas interesses momentâneos não permitiram. Seja como for, é
preciso também ter em mente que um Presidente da República eleito
diretamente com seus quarenta milhões de votos constituirá uma força política
desequilibradora do sistema, se não se der base de forte sustentação ao
Primeiro-Ministro e ao Conselho de Ministros" 254.

4.6. Defensores do Presidencialismo em 1993

Julgamos também conveniente trazer as idéias de Darcy Ribeiro, antropólogo, escritor,

ex-senador, ministro da Educação do Governo Goulart, que certamente foram às mesmas

razões que levaram Leonel Brizola a acompanhá-lo. Posicionou-se favorável ao

presidencialismo. E a fundamentação de seu favoritismo ao presidencialismo foi apresentada

nos seguintes termos:

"A história republicana tem sido uma sucessão de golpes que
ocorreram sempre que o sistema vigente se viu ameaçado de renovação. Isso
sucedeu em 1954, quando Getúlio Vargas conduzia uma política econômica de
desenvolvimento e trabalhismo, que horrorizava as elites. Contra ele se

254 Ibidem, p. 65. l_
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levantou na imprensa uma onda de ataques e de calúnias que o levou ao
suicídio, como forma de evitar que o enxotassem do Catete. Opovo só percebeu
a jogada golpista, quando viu seu líder morto.

Repetiu-se o mesmo em 1961, quando com a renúncia de Jânio
Quadros, sobe à presidência o getulista João Goulart, sabidamente
nacionalista e reformista. A saída da elite foi o golpe parlamentarista,
destinado a colocar o governo sob o controle dos deputados. Foi preciso um
plebiscito para nos livrar daquele parlamentarismo oportunista. Plebiscito em
que 9 milhões de eleitores votaram pelo presidencialismo, contra o
parlamentarismo, num escore de: 9x1. Como o Jango persistiu na sua luta
pelas reformas de base, sobretudo pela reforma agrária e pelo controle do
capital estrangeiro, a elite interveio outra vez, em 1964. Agora, associada ao
governo norte-americano, para impor a ditadura militar que nos governou
durante os vinte anos seguintes e gerou a crise em que estamos afundados até
hoje.

Uma situação semelhante começa a ajlorar-se em nossos dias, com a
possibilidade que se abre de que figuras temidas como Brizola e Lula sejam
eleitas para a Presidência da República nas eleições de 1994. As elites temendo
que não consigam desta vez nos impingir outro Collor, se lançam a um novo

I . I ." 255go .ptsmo: o par amentansmo .

Outro destaque reservamos para Marco Maciel, que por motivos diferentes das de

Darcy Ribeiro, defendeu e defende ardorosamente o presidencialismo de forma conservadora,

deixando à margem os movimentos sociais e históricos pela luta da democratização social e

econômica do País, predominado a visão compartilhada por grande parte da elite brasileira.

Vejamos então:

"Estou convencido de que a adoção do sistema parlamentar, entre nos, em
vez de resolver a crise política, vai - permitam-me dizé-lo - apenas agravá-Io.
O parlamentarismo, sobretudo se adotado agora, no grave e desafiador
momento que vivemos, tende a tomar-se um elemento perturbado r a mais, num
país cuja tradição política dos últimos 50 anos tem sido a de uma sucessão de
crises e conflitos que dependem menos da forma de governo, do modelo
institucional e das formulações teóricas em relação ao Estado e ao governo, do
que da dramática distância que separa as demandas da sociedade das soluços
do Estado.

Não podemos esquecer que foi a república presidencialista que diversificou
a produção nacional, colocando-nos hoje na condição de oitava ou nona
economia mundial. Foi o presidencialismo quem alargou o direito de voto,
universalizando-o e dando autenticidade à representação política. Foi a
república que criou a justiça eleitoral, a justiça do trabalho, as leis de proteção
social e expandiu o ensino, reduzindo a taxa de analfabetismo - que, no
Império, era de 75%, para os 20% de hoje. Foi a República quem
industrializou o país, expandiu a agricultura, diversificou a economia. Foi a
República, com o seu presidencialismo canhestro, que melhorou as condições
sociais e avançou rapidamente no sentido de estabelecer um sistema
democrático e igualitário que estamos tentando aperfeiçoar. Não é necessário
mudar a forma de governo" 256.

255 RIBEIRO, Darcy. Fonnas e Sistema de Governo. Rio de Janeiro: Vozes, 1993, p. 118.
256 Ibidem, p. 123.
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4.7. O Plebiscito em Alguns Jornais

É com pesar que lembramos do cronista político Carlos Castelo Branco, que publicava a

sua matéria no Jornal do Brasil. Julgamos importante trazer o que publicou em 25/11/1992. Em

sua coluna histórica, já mencionava as dificuldades para a implantação do parlamentarismo no

Brasil, a atuação de José Serra e o que poderia significar urna possível vitória do PT, momento

em que ele e muitos outros jornalistas serviram de arautos para assustar a classe média, num

trabalho em conjunto para manter o poder político com a classe dominante de outrora.

Escreveu:

"Para o deputado José Serra, líder do PSDB na Câmara, a campanha
parlamentarista enfrenta três fatores adversos. Primeiro, a lentidão com que
caminham as reformas da legislação partidária e do sistema eleitoral.
Segundo, a interpretação de que o parlamentarismo seria uma barreira
conservadora à conquista do poder por Luma em 1994. Terceiro, a idéia de
que o Governo de Itamar Franco representa o início da experiência
parlamentarista.

Esse último argumento é equivocado. Formar equipe ministerial
predominantemente com parlamentares e delegar decisões ao Congresso, ao
contrário do que parece, é o sistema do Executivo forte, bem mais forte do que
no presidencialismo. No parlamentarismo não é o Executivo que delega poder
ao Legislativo, mas o contrário. O Congresso tem força, mas deve assumir
também a responsabilidade pela ação do Governo, o que não acontece no
presidencialismo. Com toda a solidariedade que deve a Itamar Franco, escreve,
o Congresso não parece abdicar do seu estilo papai Noel.

O PT não foi mal nas eleições, diz Serra, mas perdeu posição relativa
nos centros urbanos mais politizados. Tem sido também exagerado o possível
papel das prefeituras em relação às eleições presidenciais. Em São Paulo, em
1989, Lula perdeu em quase todas as cidades onde o PT havia ganhado as
prefeituras no ano anterior. Num confronto de segundo turno em 1994, as
chances de Lula seriam sempre menores e se viesse a ganhar no
presidencialismo não poderia executar um programa eficaz e coerente com um
Congresso cuja força depende da fraqueza do Executivo. É preciso que a
esquerda aprenda. Bastaria lembrar a experiência Allende no Chile".

Curiosamente foi o Editorial do Jornal O POVO de 22/01/1993, cujo texto dizia:

"Diante dessa constatação é que fomos o primeiro jornal, no país, a
tomar posição em favor do sistema parlamentarista quando essa alternativa foi
proposta pela Assembléia Nacional Constituinte ... Precisamos de um sistema
flexível para se adequar às conjunturas e que seja ao mesmo tempo capaz de
proporcionar a continuidade das instituições democráticas a cada ameaça de
impasse. Sabemos que o sistema parlamentarista responde a esse desafio. Resta
descobrir se essa estabilidade será melhor alcançada pelo parlamentarismo-
republicano ou pelo parlamentarismo-monárquico ".

Esse editorial do O POVO só veio demonstrar o clima de perplexidade pelo qual muitos

formadores de opinião pública passaram ou com o qual estavam comprometidos. Corno vimos
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em páginas anteriores, muito das posições políticas favoráveis ao parlamentarismo eram

adotadas por pessoas que desejavam conservar o poder, e não correr o risco de ver o mesmo ser

transferido para um governo mais à esquerda, a um poder de origem popular. Além do mais, o

fato de o editorial aumentar a hipótese também do parlamentarismo a ser adotado pudesse ser

conjugado até com a Monarquia, nada mais revelador das intenções do jornal senão ter

demonstrado com qual classe social tinha compromisso; tal comportamento, acreditamos,

seguido por muitos colunistas e editoriais em todo o País, numa hora de sufoco. Talvez pelo

fato de que ainda um Lula Paz e Amor, nas eleições de 2002, se encontrasse de forma

embrionária e com pouquíssima visibilidade em 1992.

Finalmente concluímos esse capítulo, trazendo trechos de um ensaio sobre sistema de

governo publicado no Jornal do Brasil, em 22 de julho de 2001, 8 anos depois da data do

Plebiscito de 1993. Primorosamente, o historiador Felipe de Alencastro, já citado nesse

capítulo, resumiu bem a posição daqueles que ora defendem o sistema presidencialista ou o

parlamentarista de forma casuística. Contudo, e isto é importante dizer, nada invalida a posição

parlamentarista dos professores de renomeada Paulo Bonavides, Afonso Silva, Jorge Miranda,

entre outros. Se Alencastro se posicionou mostrando o casuísmo político que pode ser dado ao

parlamentarismo, os renomados professores explicitaram como o parlamentarismo poderia ser

usado para o bem de nossa democracia e ser um fator do desenvolvimento nacional, um dos

elementos que poderia ser utilizado contra o autoritarismo nas nossas instituições. Foi

justamente esse um dos méritos de Alencastro: de ter sido um dos poucos a não silenciar a sua

voz contra o mandonismo tucano. Vejamos o que disse Alencastro em 2001:

"Ao fim e ao cabo, na prática tucana, a governabilidade parece resumir-se
a um princípio simples: quando o PSDB está no governo, o presidencialismo é
bom, mas quando FHC chega ao final do mandato, e o presidenciável Serra
está em má posição nas pesquisas, o parlamentarismo é de novo lembrado
como o único sistema de governo capaz de salvar a democracia brasileira.

O argumento de que a reforma só interviria em 2006 não convence. Os
procedimentos usados para aprovar a emenda da reeleição depois de FHC ter
afirmado no seu primeiro discurso presidencial, em 1994, que era contrário ao
reeleitoralismo, mostraram que o casuísmo tucano se desembaraça facilmente
de seus compromissos iniciais. Dessa forma, é possível reexaminar a tese
central de Serra, segundo a qual a derrota do parlamentarismo no plebiscito de
1993 freou a reforma do sistema político brasileiro. Penso que ocorreu
justamente o contrário: a reforma e a atualização da Constituição e do quadro
político-partidário presidencialista têm sido prejudicadas, desde 1988, pelas
manobras incoerentes e oportunistas emfavor do parlamentarismo".
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Desta forma, esperamos ter apresentado as principais idéias parlamentaristas e

presidencialistas, monarquistas e republicanas, que foram debatidas durante o Plebiscito de

1993. Como isso concluímos que o Brasil só terá a sua estabilidade política, social e

econômica, se seu modelo de desenvolvimento nacional também atender as necessidades da

grande maioria de seus cidadãos. Levando em conta que o processo eleitoral político deve ser

ampliado e melhorado, considerando que vivemos em uma democracia, diferente das anteriores

de 2002; quando cada vez mais o povo vai tomando consciência da importância das decisões

econômicas, sociais e políticas tomadas por seus representantes no Congresso Nacional, foi que

imaginamos que o sistema parlamentarista se enquadraria com o fim de atender essa

necessidade.

Fato notável foi à vitória eleitoral, na Presidência da República, em 2002, de um

representante do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. Com ele, a sociedade e

suas classes, sofrerão transformações sociais também. Com Lula, um governante de esquerda,

inevitavelmente, provocará encontros e desencontros, com representantes do poder sócio-

econômico da direita, com ex-integrantes dos governos anteriores e membros influentes das

classes empresariais.

A sociedade brasileira terá que aprender a negociar entre seus desiguais, se quiser

manter a ordem e seus valores democráticos tão duramente adquiridos. E dentro desse espírito

de renovação em nossas instituições, que busca cada vez mais trabalhar com os princípios da

igualdade e liberdade, na concretização de um Estado Social, é que o sistema parlamentarista

de governo poderia surgir e se integrar em nosso cotidiano. Pelas razões já demostradas, é o

sistema que melhor tem dado sustentação política democrática nas sociedades do ocidente, a

qual pertencemos.

Quanto à guinada do governo brasileiro para a esquerda, gostaríamos de encerrar esse

capítulo com palavras de Bobbio, quando justificou ser um homem de esquerda, razões que

talvez sejam coincidentes na explicação do porquê de muitos brasileiros também terem apoiado

Lula. Embora a sociedade italiana, de onde veio Bobbio, tenha muitos pontos divergentes da

brasileira, há similitudes quanto à pobreza urbana ou entre desenvolvimento das regiões norte e

sul, daí a nossa escolha. Disse:

"Sempre me considerei um homem de esquerda, e portanto sempre atribuí ao
termo 'esquerda' uma conotação positiva, mesmo agora em que é cada vez mais
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hostilizada, e ao termo 'direita', uma conotação negativa, mesmo hoje em que
está sendo amplamente reavaliada. A razão fundamental pela qual em algumas
épocas da minha vida tive algum interesse pela política ou, com outras palavras,
senti, senão o dever, palavra ambiciosa demais, ao menos a exigência de me
ocupar da política e algumas vezes, embora bem raramente, de desenvolver
atividade política, sempre foi o desconforto diante do espetáculo das enormes
desigualdades, tão desproporcionais quanto injustificadas, entre ricos e pobres,
entre quem está em cima e quem está embaixo na escala social, entre quem tem
poder, vale dizer, capacidade de determinar o comportamento dos outros, seja
na esfera econômica, seja na esfera política e ideológica, e quem não tem.
Desigualdades particularmente visíveis e - fortalecendo-se pouco a pouco a
consciência moral com o passar dos anos e o trágico evolver dos acontecimentos
- conscientemente vividas por quem, como eu, nascera e fora educado em uma
família burguesa, na qual as diferenças eram particularmente evidentes durante
as longas férias no campo, quando nós, vindos da cidade, brincávamos com os
filhos dos camponeses. Para dizer a verdade, entre nós havia um perfeito
entendimento afetivo e as diferenças de classe eram absolutamente irrelevantes,
mas não nos escapava o contraste entre nossas casas e as deles, nossos
alimentos e os deles, nossas roupas e as deles (no verão, andavam descalços ).
Todo ano, retomando ao campo de férias, ficávamos sabendo que um dos nossos
companheiros de brincadeiras morrera durante o inverno de tuberculose. Não
me recordo, porém, de uma única morte por doença entre os meus colegas de
escola na cidade" 257.

Em suma, dentro desse contexto bobbiano, esperamos ter justificado nossa opção

parlamentarista, já que o presidencialismo brasileiro, em mais de 100 anos, deixou a desejar

quanto a diminuição das desigualdades sociais ou regionais brasileiras, como muito sabiamente

tem nos ensinado Paulo Bonavides.

257 BOBBIO, Norberto. Esquerda e Direita. São Paulo: Unesp, 1995, p. 125.
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IV. CONCLUSÃO

Quando decidi fazer o Curso de Mestrado em Direito Público da UFC, estava inclinado

a dissertar sobre o tema: "Direitos Humanos e os Índios Tapeba", uma vez que fui advogado do

CDPDH - Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza, e

fiquei curioso por saber, que no Município de Caucaia, havia herdeiros dos primeiros

habitantes do litoral cearense. E isto se deu devido à ação judicial, que na época, o CDPDH

promovia contra uma determinada indústria, desejosa de se apropriar da área remanescente

desses índios.

Minha supressa foi que, ao longo do curso de mestrado, na medida que ampliava os

conhecimentos com os mestres da UFC, senti a necessidade de compreender melhor o

fenômeno das desigualdades sociais brasileiras. Com isso em mente, uma vez finalizado os

créditos obrigatórios, apresentei um outro projeto de dissertação ao coordenador da época:

Willis Santiago Guerra Filho. Fiquei surpreso por ele me recomendar ao prof. Paulo

Bonavides, como futuro orientador. Na verdade, desejava finalizar o quanto antes o mestrado,

pegar o certificado, e me preparar para algum concurso público. Logicamente que já tinha um

profundo respeito por Bonavides, mas caso ele aceitasse ser meu orientador, certamente, o meu

sonho de terminar logo a dissertação sofreria alterações profundas. Pois foi o que aconteceu,

mas valeu o esforço.

Sei apenas que dessa convivência acadêmica com Bonavides, desde o início, tive que

redobrar minhas horas nas pesquisas e nos estudos, pois para ele, as minhas "novas indagações

e questionamentos", já eram velhas amigas suas; faziam parte de seus livros e sabedoria. Nisso,

os anos passaram. E só agora finalizei essa dissertação. Para minha surpresa e satisfação, senti

que a mudança do foco de estudo, para o parlamentarismo e algumas de suas manifestações no

Brasil, correspondeu melhor do que pretendia desde o começo com os Tapeba.

Com Bonavides, compreendi que através da análise do presidencialismo e do

parlamentarismo poderia escrever sobre a falta de democracia no poder político, econômico e

social do Estado brasileiro. Provavelmente isso surgiu pela curiosidade de querer entender

porquê, países como Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Inglaterra, entre outros, que
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seguem o parlamentarismo, tenham atingido bons índices de desenvolvimento global, e o

Brasil, uma das maiores potências econômicas do mundo, não.

Com mais acerto, posteriormente, essas palavras de Bonavides ammaram minha

curiosidade, uma vez que poderíamos estendê-Ias ao Terceiro Mundo, como aqui estão:

"A Índia, uma nação com níveis desiguais de desenvolvimento,
comparáveis aos do Brasil e de dimensões também continentais, adotou uma
Constituição parlamentarista ao sacudir o jugo colonial inglês, em 1947. A
Constituição recebeu, até 1978, 44 emendas, mas é a mesma na sua índole e
nos seus fundamentos. Cicatrizou com o sistema parlamentar as feridas do
colonialismo. Até hoje não houve ali uma ditadura, um golpe de Estado ou
Revolução, salvo as profundas transformações morais e espirituais que se

b ' . - d fi d d . ,,258o servam rumo a cnaçao e um uturo e paz e emocracta .

Em seguida, para dar forma escrita a nossa pesquisa, partimos da premissa histórica e

fundante da desigualdade institucional brasileira: colonização e escravidão. Isto porque,

Portugal, no século XVI, tinha um projeto imperialista para o Brasil e territórios conquistados

em outros continentes; daí surgindo a colonização, que foi o meio governamental utilizado para

dominar esses espaços. Um projeto que era vertical, da Coroa para seus súditos, criador de

desigualdade e opressão social. Quanto à escravidão, que foi mais proeminente no Brasil

português, foi a solução (desumana) encontrada na produção de bens e serviços, em época de

escassez de mão-de-obra.

Sem dúvida que muitos senhores de engenho obtiveram lucros satisfatórios durante o

Brasil Colônia, época em que o açúcar brasileiro monopolizava os mercados. E com esse

mesmo sistema de escravidão, durante o Brasil Império, obtiveram renda com o ciclo da

mineração e do café. Entretanto, os primeiros 300 anos de lucratividade para os poucos

afortunados colonizadores europeus, também estavam ligados a forte tributação da metrópole.

Em outras palavras, a Coroa, com o seu sistema escravo-colonialista, também era beneficiária

do sucesso dos senhores escravocratas.

Assim, o sistema colonial português, através de seu poder de arrecadação, funcionou

bem. Foi capaz de financiar a defesa contra seus inimigos internos e externos, criar um governo

além-mar, integrar um vasto território e suas gentes em um único idioma, originando países

como o Brasil, Moçambique e Angola. Porém, ao lado desses aspectos positivos, herdamos o

autoritarismo e uma sociedade de estamentos privilegiados. Como conseqüência desse modo de

258 BONAVIDES, Paulo: Teoria do Estado. São Paulo: Malheiros, SP, 1995, p.164.
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produção português, seus valores e filosofia subjacentes, milhões de brasileiros, em 2003,

encontram-se excluídos de seus direitos básicos de cidadania: trabalho, educação, saúde,

alimentação, moradia e aposentadoria.

o modo de produção português, em outras palavras, era predominantemente voltado

para a exportação de produtos agrícolas, como foi o açúcar e o café, baseada na utilização de

mão-de-obra escrava africana, gerenciados por uma elite branca portuguesa. Em suma, embora

a abolição das leis escravistas seja de 1888, parte da estrutura jurídica imperial, como também,

da mentalidade psicossocial, que davam consistência ideológica ao Brasil escravocrata, ainda

persistem em 2003. O que buscamos com nossa intervenção, enfim, foi exatamente de procurar

analisar esses aspectos remanescentes da escravidão e do colonialismo, que certamente foram

incorporados pelo sistema de governo presidencialista desde 1891. Verificamos que das

relações do trabalho e da política, correlatas com a produção de bens e serviços, finalizou

beneficiando uma minoria de brasileiros, gerando desigualdades institucionais.

Infelizmente ainda devemos à história brasileira miscigenada, que deveria ser contada

também pelos negros, índios, mulatos, cafuzos, por mestiços brasileiros. O fato é que foi um

acontecimento degradante. Ficamos a imaginar que muitos colonos portugueses deveriam ver

os negros escravizados mais como "coisas" do que como pessoas. Deviam inclusive, entre

muitos dos brancos escravocratas, ter desenvolvido um olhar de quase normalidade em aceitar

o sofrimento do negro acorrentado ou submetido à dura labuta, de sol a sol, nos canaviais, nas

minas, nas salinas, nos cafezais. Embora muitos africanos se rebelassem, e fugissem para os

quilombos, era quase certo morrerem precocemente nos trabalhos da lavoura ou em outros

suplícios.

Entretanto, se fossemos arriscar em atualizar esse olhar do branco escravocrata, em

2003, quando olhava o negro escravizado em 1800, talvez o que mais nos aproxime disso, seria

o olhar de desdém ou de indiferença, de muitos da classe média e rica, em relação aos

favelados e mestiços. Claro que isso deve ser entendido de forma subjetiva e relativizada, como

são avaliados os preconceitos. É um assunto bem polêmico. O fato é que ainda vivemos em um

sistema psicossocial, econômico e político que permite poucos terem muito e muitos quase

nada. E daí, procurando entender as origens dessas desigualdades sociais brasileiras, passamos

a estudar a história constitucional de outros países. Constatamos que os países onde o regime

democrático é mais estável, e onde há uma melhor distribuição de renda, pelo menos no mundo

ocidental, se deu justamente nos países que adotaram o sistema parlamentar.
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Na América Latina, onde majoritariamente prevaleceu o sistema presidencialista, as

desigualdades sociais e econômicas persistem. Até onde pudemos compreender, o

presidencialismo inaugurado nas repúblicas latino-americanas, foram frutos de uma ruptura

política de uma elite autoritária nativa versus a decadência do poder monárquico das

metrópoles. Com isso, ainda não houve uma revolução propriamente dita social, como ocorreu

na França (1789), na Inglaterra (1688), na União Soviética (1917), na China (1930), em Cuba

(1959), em Portugal (1975), na Índia (1947), entre outras.

Diferente da França, Inglaterra ou Cuba, com rupturas internas no poder político, onde

novos segmentos sociais tiveram seus direitos reconhecidos e ampliados, no Brasil, em 7 de

setembro de 1822, nem mesmo os escravos foram libertos. Se na data houve uma

independência, sua vitória beneficiou mais aqueles que já faziam parte do governo, os grandes

comerciantes e os latifundiários.

Representando melhor essa dicotomia brasileira entre minoria privilegiada e maioria

excluída, Estado contra o cidadão, tivemos algumas de nossas Constituições outorgadas. Entre

essas, a de 1824, imposta por D. Pedro I, com a excrescência do Poder Moderador; e a de 1891

e 1969, por uma junta militar. Exemplos de um autoritarismo excludente constitucional.

Embora o País mudasse da monarquia para a república, as transformações deram-se

mais na ordem jurídica. O Estado Liberal brasileiro, formalmente constitucionalista em sua

essência, não solucionou o problema da pobreza. As Constituições eram redigi das por aqueles

que aceitavam normalmente as disparidades sociais. Tudo isso pode ser visto pelo tipo de

presidencialismo exercido no Brasil desde 1891. Um sistema que tem se mostrado incapaz de

solucionar as questões cidadãs da igualdade e da liberdade para todos.

Contra esse tipo de presidencialismo brasileiro, foi decisivo o que encontramos nas

reflexões de Bonavides, para em seguida nos aprofundarmos em estudos sobre o

parlamentarismo. Vejamos:

A herança do presidencialismo nos últimos 50 anos foi exatamente
esse divórcio estabelecido entre o Estado Social e o Estado de Direito, entre a
igualdade e a liberdade, entre a vontade dos governantes e a vontade dos
cidadãos, entre o Executivo e o Legislativo, entre a decisão e a norma, entre o
Estado e a Sociedade, sem embargo da onipotência que o primeiro exerce
sobre o segundo, deformando o princípio democrático de concretização livre
do Estado na sociedade. Em verdade, Estado e sociedade devem conjugar-se
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pela liberdade e não pelo arbítrio, a fim de que prevaleça o interesse social
como obra da legitimidade, jamais da imposição ou do decreto 259.

Convencido de que o presidencialismo brasileiro precisava de mudanças, passamos a

investigar se o parlamentarismo seria uma solução para o País. E, entre essas investigações,

destacamos essas palavras de Bonavides:

Nunca foram tão elevados neste país os níveis de desigualdade social.
Um só poder há de inspirar confiança ao povo para redistribuir, pela justiça
do reformismo tributário, a renda nacional, segundo novos parâmetros: esse
poder é o da representação popular, organizado sob nova forma de governo,
a saber, o parlamentarismo.

A superioridade do parlamentarismo sobre o presidencialismo é
manifesta. Concepção mais democrática e mais atualizada de organização da
função governativa, a seu favor militam inumeráveis razões. Põem termo ao
governo de um homem só, que acumula poderes e funções, como as de
principal executivo, principal legislador (que assim o é de fato), chefe de
Estado, chefe de governo e chefe de partido, enfeixando três chefias nas quais
se condensa um poder político quase impossível de conter-se nos limites de
uma Constituição; esse governo já é de si mesmo o prefácio virtual d ditadura

. ,. b I d d 260ou o convite ao exerCICIOa so uto o po er .

Encontramos muitos outros pontos do autor mencionado, que nos convenceram de que

o sistema parlamentarista merecesse a nossa atenção, principalmente porque estávamos

interessados em entender o percurso histórico, sociológico, econômico, moral, psicológico,

filosófico e político da sociedade brasileira, mais especificamente, o porquê das instituições do

País ainda não terem resolvido a questão do crescimento nacional e distribuição de renda, entre

outras.

Desta feita, estudamos a história do parlamentarismo, o direito, as doutrinas

parlamentaristas, as instituições do povo inglês. Sem uma compreensão mínima do País onde

se originou o sistema de Gabinete, ficaria difícil justificar que o mesmo seria bom para o

Brasil. Em nossos esforços, ora encontrávamos estudos somente sobre a história da Inglaterra

ou sobre o direito inglês. Difícil foi amalgamar os diversos assuntos e etapas constituintes do

povo inglês, em um só texto. Fatos que cobriram, aproximadamente, 4 mil anos da história

inglesa.

Em seguida, foi a vez de pesquisar a existência do parlamentarismo no Brasil e seus

defensores. Ficamos gratos pela constatação de que no Brasil republicano, houve quem

259 Ibidem, p. 168.
260 Ibidem, p. 169
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defendesse tanto as idéias de esquerda, quanto as parlamentaristas - na ditadura Vargas ou em

1964 -, durante o governo militar. Nesta defesa centralizamos no gaúcho Raul Pilla, embora

outros também a tenham defendido o parlamentarismo como Rui Barbosa, João Mangabeira e

Paulo Brossard.

Com a compreensão do parlamentarismo inglês, e das idéias parlamentarista no Brasil,

passamos a escrever sobre o governo João Goulart. Certamente que muito ainda falta a ser

escrito como foi o seu governo, mas esperamos ter mostrado que o parlamentarismo de 1961,

não era o parlamentarismo que o povo brasileiro desejava, e nem Goulart.

Finalmente, no último capítulo, julgamos interessante estudar as principais idéias

parlamentarista, presidencialistas, republicanas e monarquistas, que ocorreram no Plebiscito de

1993. Através delas, pretendemos mostrar o porquê da escolha plebiscitária do

presidencialismo e república.

Podemos, pOIS, conclusivamente afirmar, que o sistema e o regime parlamentarista

ainda é pouco conhecido do povo brasileiro, mas que certamente ambos serão viabilizados na

medida em que crescer na sociedade o desejo por mais democracia, igualdade e liberdade. Será

uma alternativa para a manutenção e expansão dos valores democráticos contra as vias

autoritárias do poder. Uma medida contra as desigualdades sociais, os golpes civis ou militares,

que tão freqüentes acometem a América Latina.
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VI. ANEXOS

A. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 4

Ato Adicional (sistema parlamentar de governo) (2 sel 1961)
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgam, nos termos do
art. 217, § 42, da Constituição Federal, a seguinte

EMENDA CONSTITUCIONAL NQ 4
Ato Adicional

CAPÍTULO I
Disposição Preliminar

Art. I Q O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República e pelo Conselho de Ministros,
cabendo a este a direção e a responsabilidade da política do Governo, assim como da administração
federal.

Institui o sistema parlamentar do Governo.

CAPÍTULO II
Do Presidente da República

Art. 2Q O Presidente da República será eleito pelo Congresso Nacional por maioria absoluta de votos, e
exercerá o cargo por cinco anos.

Art. 3Q Compete ao Presidente da República:

I - nomear o Presidente do Conselho de Ministros e por, indicação deste, os demais ministros de Estado,
e exonerá-los quando a Câmara dos Deputados lhes retirar a confiança;

II - presidir as reuniões do Conselho de Ministros, quando julgar conveniente;

III - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis;

IV - vetar, nos termos da Constituição, os projetos de lei, considerando-se aprovados os que obtiverem
o voto de três quintos dos Deputados e Senadores presentes, em sessão conjunta das duas câmaras.

v - representar a Nação perante os Estados estrangeiros;

VI - celebrar tratados e convenções internacionais, ad referendum do Congresso Nacional;

VII - declarar a guerra, depois de autorizado pelo Congresso Nacional, ou sem essa autorização no caso
de agressão estrangeira verificada no intervalo das sessões legislativas;

VIII - fazer a paz, com autorização e ad referendum do Congresso Nacional;

IX - permitir, depois de autorizado pelo Congresso Nacional, ou sem essa autorização no intervalo das
sessões legislativas, que forças estrangeiras transitem pelo território do País, ou, por motivo de guerra,
nele permaneçam temporariamente;

x - exercer, através do Presidente do Conselho de Ministros, o comando das Forças Armadas;

XI - autorizar brasileiros a aceitarem pensão, emprego ou comissão de governo estrangeiro;

XII - apresentar mensagem ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa,
expondo a situação do País;

XIII - conceder indultos, comutar penas, com a audiência dos órgãos instituídos em lei;
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XIV - prover, na forma da lei e com as ressalvas estatuídas pela Constituição, os cargos públicos
federais;

XV - outorgar condecorações ou outras distinções honoríficas a estrangeiros, concedidas na forma da
lei;

XVI - nomear, com aprovação do Senado Federal, e exonerar, por indicação do Presidente do Conselho,
o prefeito do Distrito Federal, bem como nomear e exonerar os membros do Conselho de Economia
(art. 205, § 12).

Art. 4Q O Presidente da República, depois que a Câmara dos Deputados, pelo voto da maioria absoluta
de seus membros, declarar procedente a acusação, será submetido a julgamento perante o Supremo
Tribunal Federal nos crimes comuns, ou perante o Senado Federal nos crimes funcionais.

Art. 5Q São crimes funcionais os atos do Presidente da República que atentarem contra a Constituição
Federal e, especialmente, contra:

I - a existência da União;

11- o livre exercício de qualquer dos Poderes constitucionais da União ou dos Estados;

11I- o exercício dos poderes políticos, individuais e sociais;

IV - a segurança interna do País.

CAPÍTULO 11I
Do Conselho de Ministros

Art.6Q O Conselho de Ministros responde coletivamente perante a Câmara dos Deputados pela política
do Governo e pela administração federal, e cada ministro de Estado, individualmente, pelos atos que
praticar no exercício de suas funções.

Art. 72 Todos os atos do Presidente da República devem ser referendados pelo Presidente do Conselho
e pelo ministro competente como condição de sua validade.

Art. 8Q O Presidente da República submeterá, em caso de vaga, à Câmara dos Deputados, no prazo de
três dias, o nome do Presidente do Conselho de Ministros. A aprovação da Câmara do Deputados
dependerá do voto da maioria absoluta dos seus membros.

Parágrafo único. Recusada a aprovação, o Presidente da República deverá, em igual prazo, apresentar
outro nome. Se também este for recusado, apresentará, no mesmo prazo, outro nome, Se nenhum for
aceito, caberá ao Senado Federal indicar, por maioria absoluta de seus membros, o Presidente do
Conselho, que não poderá ser qualquer dos recusados.

Art. 9Q O Conselho de Ministros, depois de nomeado, comparecerá perante a Câmara dos Deputados, a
fim de apresentar seu programa de Governo.

Parágrafo único. A Câmara dos Deputados, na sessão subseqüente e pelo voto da maioria dos
presentes, exprimirá sua confiança no Conselho de Ministros. A recusa da confiança importará
formação de novo Conselho de Ministros.

Art. 10. Votada a moção de confiança, o Senado Federal, pelo voto de dois terços de seus membros,
poderá, dentro de quarenta e oito horas, opor-se à composição do Conselho de Ministros.

Parágrafo único. O ato do Senado Federal poderá ser rejeitado, pela maioria absoluta da Câmara dos
Deputados, em sua primeira sessão.

Art. 11. Os ministros dependem da confiança da Câmara dos Deputados e serão exonerados quando
esta lhes for negada.

1__ 1
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Art. 12. A moção de desconfiança contra o Conselho de Ministros, ou de censura a qualquer de seus
membros, só poderá ser apresentada por cinqüenta Deputados no mínimo, e será discutida e votada,
salvo circunstância excepcional regulada em lei, cinco dias depois de proposta, dependendo sua
aprovação do voto da maioria absoluta da Câmara dos Deputados.

Art. 13. A moção de confiança pedida à Câmara dos Deputados pelo Conselho de Ministros será votada
imediatamente e se considerará aprovada pelo voto da maioria dos presentes.

Art. 14. Verificada a impossibilidade de manter-se o Conselho de Ministros por falta de apoio
parlamentar, comprovada em moções de desconfiança, opostas consecutivamente a três Conselhos, o
Presidente da República poderá dissolver a Câmara dos Deputados, convocando novas eleições, que se
realizarão no prazo máximo de noventa dias, a que poderão concorrer os parlamentares que hajam
integrado os Conselhos dissolvidos.

§ 12 Dissolvida a Câmara dos Deputados, o Presidente da República nomeará um Conselho de
Ministros de caráter provisório.

§ 22 A Câmara dos Deputados voltará a reunir-se, de pleno direito, se as eleições não se realizarem no
prazo fixado.

§ 32 Caberá ao Senado, enquanto não se instalar a nova Câmara dos Deputados, as atribuições do art.
66, nllS III, IV e VII, da Constituição.

Art. 15. O Conselho de Ministros decide por maioria de votos. Nos casos de empate, prevalecerá o voto
do Presidente do Conselho.

Art. 16. O Presidente do Conselho e os ministros podem participar das discussões em qualquer das
Casas do Congresso Nacional.

Art. 17. Em cada ministério haverá um subsecretário de Estado, nomeado pelo ministro, com
aprovação do Conselho de Ministros.

§ 12 Os subsecretários de Estado poderão comparecer a qualquer das Casas do Congresso Nacional e a
suas comissões, como representantes dos respectivos ministros.

§ 22 Demitido um Conselho de Ministros, e enquanto não se constituir o novo, os subsecretários de
Estado responderão pelo expediente das respectivas pastas.

Art. 18. Ao Presidente do Conselho de Ministros compete ainda:

I - ter iniciativa dos projetos de lei do Governo;

11- manter relações com Estados estrangeiros e orientar a política externa;

111 - exercer o poder regulamentar;

IV - decretar o estado de sítio nos termos da Constituição;

V - decretar e executar a intervenção federal, na forma da Constituição;

VI - enviar à Câmara dos Deputados a proposta de orçamento;

VII - prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão
legislativa, as contas relativas ao exercício anterior.

Art. 19. O Presidente do Conselho poderá assumir a direção de qualquer dos ministérios.
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CAPÍTULO IV
Das Disposições Transitórias

Art.20. A presente Emenda, denominada Ato Adicional, entrará em vigor na data da sua promulgação
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Art. 21. O Vice-Presidente da República, eleito a 3 de outubro de 1960, exercerá o cargo de Presidente
da República, nos termos deste Ato Adicional, ate 31 de janeiro de 1966, prestará compromisso perante
o Congresso Nacional e, na mesma reunião, indicará, à aprovação dele, o nome do Presidente do
Conselho e a composição do primeiro Conselho de Ministros.

Parágrafo único. O Presidente do Congresso Nacional marcará dia e hora para, no mesmo ato, dar
posse ao Presidente da República, ao Presidente do Conselho de Ministros e ao Conselho de Ministros.

Art. 22. Poder-se-á complementar a organização do sistema parlamentar de governo ora instituído,
mediante leis votadas, nas duas Casas do Congresso Nacional, pela maioria absoluta dos seus membros.

Art. 23. Fica extinto o cargo de Vice-Presidente da República.

Art. 24. As Constituições dos Estados adaptar-se-ão ao sistema parlamentar de governo, no prazo que a
lei fixar e que não poderá ser anterior ao término do mandato dos atuais governadores. Ficam
respeitados, igualmente, até ao seu termino, os demais mandatos federais, estaduais e municipais.

Art.25. A lei votada nos termos do art. 22 poderá dispor sobre a realização de plebiscito que decida da
manutenção do sistema parlamentar ou volta ao sistema presidencial, devendo, em tal hipótese, fazer-se
a consulta plebiscitária nove meses antes do termo do atual período presidencial.

Brasília, 2 de setembro de 1961. - a mesa da câmara dos deputados: Sérgio Magalhães, 12 Vice-
Presidente, no exercício da presidência - Clélio Lemos, 22 Vice-Presidente - José Bonifácio, 12

Secretário - Alfredo Nasser, 22 Secretário - Breno da Silveira, 32 Secretário - Antônio Baby, 42

Secretário. - a mesa do senado federal: Auro Moura Andrade, Vice-Presidente, no exercício da
presidência - Cunha Mel/o, 12 Secretário - Gilberto Marinho, 22 Secretário - Argemiro de Figueiredo, 32

Secretário - Novaes Filho, 42 Secretário.

Diário Oficial, 2 set. 1961.
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B. Discurso de posse de Tancredo Neves como Primeiro-Ministro (28 set. 1961)

Estamos vivendo uma hora histórica. O Governo, que foi criado pelo Congresso Nacional, e em seu
nome é exercido, pratica o solene ato inaugural do seu efetivo funcionamento, ao submeter à patriótica
consideração dos ilustres representantes do povo brasileiro, o seu plano de ação político-administrativa,
a que pretende submeter e condicionar toda a sua existência.

Ele contém, em cada um dos seus capítulos e parágrafos, em cada uma de suas idéias, o eco e a
ressonância dos últimos acontecimentos que traumatizaram o País, como também as lições de nossa
experiência histórica.

Houve, por muito tempo, quem menosprezasse a nossa tendência quase invariável de buscar para todos
os problemas, por mais graves que se configurassem, soluções pacíficas e harmônicas, que conciliassem
interesses aparentemente contraditórios, mas resultando sempre na afmnação altiva e corajosa de que
acima de tudo devia ser considerado o bem comum dos brasileiros.

Houve, sem dúvida, sociólogos e políticos que, no caldeirão racial onde se está formando, há quatro
séculos o homem brasileiro, foram descobrir sinais inconfundíveis de indolência e conformismo, para
explicar a nossa aversão às atitudes drásticas e extremas.

Mas tudo leva a crer que estas sejam coisas do passado, agora definitivamente mortas diante deste
Brasil que surge como Nação disposta a encontrar seu caminho nos rumos autênticos da Paz e da
vigorosa e máscula afirmação de sua Soberania, jamais renegando os compromissos assumidos, porém,
jamais impermeável aos ensinamentos, por vezes rudes e imperativos da conjuntura internacional.

A 25 de agosto, um Presidente da República, eleito por esmagadora maioria, renunciava ao seu
mandato, imprevista e abruptamente, deixando setenta milhões de brasileiros mergulhados na mais
profunda perplexidade. Não seria muito difícil prever as conseqüências de gesto semelhante em
qualquer país do mundo que estivesse atravessando condições idênticas às do Brasil. Nenhum dom
profético especial se exigiria de qualquer analista para vaticinar a superveniência do caos, da guerra
civil, de uma ditadura, de um retrocesso, enfim, na evolução democrática da República.

É possível que ainda não se tenha dado à nossa vocação jurídica toda a transcendental importância que
merece. No entanto, bastaria um olhar retrospectivo à nossa História para perceber, de modo límpido,
que o instrumento revolucionário que por excelência manejamos, tem sido, e continua sendo, nos dias
que correm, a lei.

Mesmo nos mais duros períodos de transição, quando as circunstâncias decretaram a morte da Lei
Velha, nunca apelamos para o arbítrio puro e simples, mas sempre nos esforçamos em elaborar uma Lei
Nova, aceitável pela maioria, para, em seu nome e sob o seu império, prosseguirmos na tarefa da
construção nacional. E tivemos, com raras exceções, a grata surpresa de verificar que normas jurídicas,
asperamente condenadas no momento de sua promulgação, resultaram, com a passagem do tempo, nos
meios mais eficazes para a preparação e o funcionamento pacífico das novas realidades sociais.

Hoje, a sociedade brasileira se encontra, uma vez mais, num difícil e grave período de transição.

Dos sofridos Estados do Norte e do Nordeste, bem como dos ricos Estados do Sul, milhões de vozes se
erguem, clamando pela execução de reformas estruturais básicas, que nos mantenham no caminho da
ordem e da paz, que contribuam decisivamente para o advento e a consolidação da justiça social, que
promovam a recuperação de milhões de brasileiros, a fim de que possam colaborar na vasta obra de
enriquecimento e de engrandecimento da Pátria. A esse coro gigantesco, que nos últimos anos se ouve
com intensidade cada vez maior, se uniram desde o primeiro momento, e agora se fazem ouvir com
mais força, as vozes da Igreja, das classes produtoras, da inteligência e do trabalho indígena. É que
ninguém mais discorda quanto ao fato de que a hora soou e de que está encerrado o capítulo das
protelações.
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Eis por que o episódio da renúncia, apesar do seu caráter abrupto e chocante, a ninguém encontrou
desprevenido. O povo, os seus mandatários nas duas Casas do Congresso Nacional, as forças do capital
e do trabalho, os intelectuais, e, sobretudo, as Forças Armadas Brasileiras, não tiveram outro
pensamento senão o de preservar as instituições democráticas e o de assegurar a posse do Presidente
João Goulart.

Por alguns dias, ainda bem vivos na memória de todos, o povo brasileiro e todas as Nações da Terra
ficaram em suspense, expectantes, aguardando o desfecho da crise que sacudiu o nosso País. Do
violento impacto causado pela renúncia, da surda oposição que setores mal informados ou pouco
esclarecidos manifestavam aos novos caminhos que o Brasil procura seguir, para a afirmação de sua
soberania e de sua independência, bem como à sua decisão de enfrentar e resolver, dentro da lei, os seus
graves problemas internos, emergiu, como solução conciliadora e alta, a implantação do Regime
Parlamentarista.

E com a posse de Sua Excelência o Doutor João Belchior Marques Goulart, que assumiu a suprema
chefia do Estado Brasileiro para a qual se credenciara através de um áspero e tormentoso passado de
lutas em prol do fortalecimento de nossas instituições democráticas, lutas duras, em meio às quais se
destacam as virtudes nobres e viris da clarividência, da isenção, da serenidade e da conciliação, líder
que possui, como poucos, aquele raro dom que marca os autênticos estadistas - o de esquecer mágoas e
superar ressentimentos, para se preocupar, tão-somente, com o bem-estar e a segurança do seu povo e o
engrandecimento de sua Pátria - com a posse de Sua Excelência, repito, estavam restauradas as
franquias democráticas e as prerrogativas inalienáveis do povo brasileiro. Dele - deste bravo, altivo e
generoso povo brasileiro - foi a vitória alcançada.

Do povo, diretamente, e do povo através de seus legítimos representantes na Câmara e no Senado; do
povo, através dos seus gloriosos "cidadãos em uniforme", que constituem as Forças Armadas de terra,
do mar e do ar, e de cujas convicções democráticas tanto nos orgulhamos; do povo, através dos seus
intelectuais, do clero, dos seus combativos sindicatos, dos seus estudantes.

Se saímos, enaltecidos, de uma das mais graves, se não a mais grave crise que as nossas instituições
democráticas atravessaram, também é certo que nunca os homens responsáveis desta Nação tiveram
consciência mais aguda e clara das tarefas urgentes e vitais que são, neste momento, chamados a
executar. A cada um de nós compete, pois, com o espírito totalmente voltado para o bem comum, fazer
do Regime Parlamentarista o instrumento revolucionário eficaz de que necessita o país para as suas
reformas fundamentais.

A luta heróica dos parlamentares brasileiros pela preservação da legalidade, durante as horas
memoráveis de angustiosa expectativa no esforço hercúleo para fazer prevalecer exclusivamente a
vontade férrea de superar e vencer as dificuldades que se antepunham à sobrevivência da democracia,
constituirá para todo o sempre uma das páginas mais luminosas da nossa História.

Trata-se agora do coroamento desta obra iniciada a 25 de agosto, em meio a profundas apreensões e
negros presságios. Dissiparam-se as trevas, uma intensa claridade banha o país, é hora de trabalho, a
hora de empunhar as ferramentas e iniciar a grande tarefa de reduzir os desnivelamentos sociais, abolir
o abismo entre a miséria e a opulência, construindo pontes amplas ao tráfego livre, pelas quais possam
transitar tranqüilamente todos os brasileiros.

Nunca, porém, é demais repeti-lo: não devemos querer nem deixar iludir-nos pela suposição de que haja
cessado a crise. Claro que não cessou, pela simples razão de que não cessaram as suas causas
profundas. Bem haja o nosso povo que, agindo com aguda sensibilidade, salvou a democracia; bem haja
o Congresso Nacional que, com lucidez, nos ofereceu, na hora devida, o instrumento de trabalho -
político e governamental - conveniente à condução dos problemas e das soluções de base que a
realidade nos defronta.

Nada valerá tudo isso, entretanto, se este governo, que é nosso - do Conselho de Ministros e do
Parlamento - não se mostrar digno da sensibilidade do povo e da lucidez do legislador, dominando com
segurança este método de ação política - flexível e eficaz como nenhum outro - que é o sistema
parlamentar. Se Vossas Excelências, autores dele e seus responsáveis, não derem aos seus delegados
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executivos os recursos eficientes e prontos que o novo regime permite e impõe, para que possamos ao
menos equacionar os problemas que permanecem no vértice da crise que apenas se amainou. Não nos
iludamos, Senhores Deputados, com a trégua que ela ora nos concede, e até com o clima de quase
universal simpatia e boa vontade que cerca a nossa ação, ou melhor, expectativas de nossa ação de
governo.

Essa trégua e esta amável expectativa apenas nos estão colocando ante o dilema clássico de decifrá-Ia -
a crise apenas interrompida - ou sermos por ela devorados.

Ou nós lhe formulamos soluções premonitórias de novos e maiores equívocos e conflitos que os de
alguns dias atrás, ou estaremos abdicando de toda esperança de salvação para nosso patrimônio
espiritual de crença, liberdade, paz e soberania. Ou este governo assume, desde já, um forte conteúdo
afirmativo e reformista, com decisão e coragem inquebrantáveis, ou teremos abertas as comportas de
vácuo para sucção de todas as aventuras e subversões contra as tradições e as esperanças brasileiras.

É necessário, e mais do que necessário urgente e indispensável, que o Brasil prossiga na marcha para
seu completo desenvolvimento. Não será com medidas policiais, artificios ou processos enganosos que
faremos face aos altos custos dos bens de consumo, que são ao mesmo tempo conseqüência e causa do
surto inflacionário. Só conquistaremos a desejada estabilidade e só estaremos em condições de alcançar
o nosso objetivo supremo - que é atender ao anseio de justiça social - se conseguirmos mudar a nossa
estrutura econômica, se nos transformarmos num grande país industrial. É vital, pois, para o presente e
para o futuro desta Nação, que continue a reinar a confiança, a segurança, a tranqüilidade para
empresários e operários que se têm dedicado a construir o Brasil e tirá-lo da estagnação e do atraso.
Esta é a hora de fazermos um apelo aos homens da iniciativa privada, aos que produzem, e dizer-lhes
que o Brasil jamais necessitou tanto deles como neste momento. Este governo não quer senão que o
País cresça e se expanda, e está disposto a colaborar, ombro a ombro, com os que leal e corajosamente
se dedicam ao trabalho redentor e consolidado r de independência efetiva deste País. É pensando no
Brasil que apelo para que não deixem de atuar as energias e a capacidade de nossos homens de empresa.
Estou certo de que não lhes faltará o apoio das nossas autoridades para que levem a efeito uma tarefa de
tão grande transcendência. Será impossível construir e tornar tranqüila esta Nação se não houver uma
operação de transformação de nossas bases econômicas e esta transformação não se verificará sem o
apoio dos homens criadores de riqueza que vêm lutando para sermos um povo próspero e na realidade
independente.

Os propósitos deste Governo, Senhores Deputados, estão neste volume, que se põe às mãos de Vossas
Excelências para ser estudado, meditado, criticado e aprimorado. Para tanto, contamos com as
inspirações do patriotismo, com os suplementos de sabedoria dos Senhores Congressistas, na certeza de
que, na execução de tarefa de tamanha magnitude, não haverá defecções, omissões ou deserções de
qualquer natureza. Nortearemos a nossa ação por estas quatro palavras que a sintetizam e resumem:
desenvolvimento, estabilidade, integração e justiça.

Desenvolvimento, porque a única maneira de salvar o povo da miséria é enriquecer a Nação.

Estabilidade, para que a inflação não devore, por um lado, o que o desenvolvimento cria por outro.

Integração, para que pedaços da Nação não se cevem na miséria de irmãos de outras regiões.

Justiça, para que o trabalho e a privação de muitos de seus filhos não sejam fontes de lucro excessivo e
do ócio improdutivo de alguns poucos.

A crise do Poder Executivo, que obrigou o Parlamento Brasileiro a assumir o Governo do País,
empresta especial significação a este momento, quando os membros do Conselho de Ministros, no
desempenho do dever constitucional, submetem à alta consideração de Vossas Excelências o seu
programa de ação administrativa.

Fazem-no conscientes do seu encargo - inédito na República -, mas animados pelo resultado da
experiência de uma dessas raras oportunidades em que uma Nação põe à prova a sua efetiva unidade.
Resultado que é expressão e atestado da maturidade do Povo brasileiro, mediante a constituição de um
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governo de real União Nacional, em beneficio de compromisso maior com o desenvolvimento, a ordem
e a paz social.

A compreensão da história identificará, no processo desse desenvolvimento, já bem complexo, ao
impacto de múltiplas tensões sociais, movido por vários e ricos dinamismos, a causa profunda da
recente crise. Desbordando os quadros de uma direção unipessoal, o desenvolvimento brasileiro
evidenciou a inadequação do presidencialismo como instrumento de decisão política na atual etapa da
nossa evolução. O pluralismo econômico e social, penhor de nosso progresso, terá necessariamente no
Governo de Gabinete a mais apta e flexível forma de repartição coletiva na condução da política
nacional.

O programa ora apresentado desdobra sistematicamente as necessidades e os objetivos do
desenvolvimento brasileiro, bem assim as políticas que o Gabinete de Ministro entende mais ajustadas
ao desempenho do mandato recebido de Vossas Excelências.

Não nos podemos furtar, entretanto, a enunciar, de pronto, algumas precondições de que dependem
tanto a ação do Gabinete como a própria continuidade desse processo, e que estão a reclamar um
assentimento profundo da nossa comunidade.

Não será possível pensar em desenvolvimento, sem estabilidade social e política. Ao emergirmos da
séria crise, podemos perceber, em toda a sua extensão, o preço da instabilidade, que nos sujeita a
súbitos retrocessos nas conquistas logradas penosamente por lento e continuado esforço coletivo. Será
indispensável que nos voltemos - todos os brasileiros - à contenção dos inconformismos e
intransigências, e que aceitemos sempre a humildade do diálogo democrático, ao invés de pretendermos
impor pontos de vista individuais, numa exacerbação de ânimos que só interessa aos inimigos da Pátria.

A compreensão do dinamismo social revela, entretanto, que a estabilidade é função do constante ajuste
das molduras institucionais às novas formas de uma sociedade em transição. Neste passo, considera o
Gabinete que o parlamentarismo criou um instrumento mais hábil - e a obrigação inadiável de sua plena
utilização - para concretizar as reformas de base por que almeja o País, e cuja postergação tem sido,
com injustiça, repetidamente imputada ao Congresso Nacional. Para essas reformas o Gabinete espera,
com o apoio do Parlamento, explorar todas as virtualidades do novo regime.

Impõe-se, também, num sistema em que a necessária convivência do Estado e da iniciativa privada no
campo econômico encontra limites mal definidos, demarcar as áreas de competência e criar as
condições de segurança e previsibilidade de cálculo econômico. O setor privado deve trazer ao
desenvolvimento nacional a contribuição que dele reclama, e que em tantos setores se tem mostrado
altamente útil. O estágio que já atingiu a economia nacional não mais se compadece com um regime de
indefrnição que entorpece as iniciativas, gera o imobilismo e contribui para esbater a nitidez das
concepções políticas e jurídicas que informam a nossa estrutura constitucional. Não carece o Estado de
tarefas adicionais, e sim de meios para executar aquelas que já o assoberbam.

A última das precondições a destacar é aquela que traduzirá plenamente o sentido de responsabilidade
histórica e o desejo da coletividade de optar pelo desenvolvimento: austeridade, tanto no Governo como
no Povo.

A demonstração de unidade nacional, de paciência da gente brasileira e da sabedoria política de seus
representantes, em que se converteu a recente crise, evidenciou, em todo o seu vigor, as reservas cívicas
de que dispõe a Nação. Mobilizadas para a obra construtiva do desenvolvimento, será fácil encontrar
forças para suportar os sacrificios por ele transitoriamente exigidos, e fazer dos beneficios, que se
podem desde já antever, o fruto de uma decisão cada vez mais coletiva do Povo brasileiro.

O programa de governo que oferecemos a apreciação do Congresso Nacional representa um esforço
para equacionar os grandes problemas com que se defronta a Nação e para indicar as medidas que
permitirão encaminhá-los à solução, dentro de prazos previstos, tão breves quanto o permitam os
recursos humanos e financeiros mobilizáveis pelos poderes públicos. Nele ressalta como expressão
máxima do amadurecimento nacional a coragem de focalizar e definir as condições de penúria e
ignorância em que vive tão grande parcela de brasileiros ao lado da deliberação de defrontá-Ias. A
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indicação maior de que o Brasil se encaminha para o desenvolvimento é esta tomada de consciência dos
seus problemas e esta inconformação. A cada meta alcançada no caminho do desenvolvimento, novas e
ainda maiores se descortinam, desafiando as energias da Nação.

Esta consciência crítica e o inconformismo com o atraso e com a rrusena são que garantem aos
brasileiros o direito de serem, hoje, um povo otimista. Todos sabemos que o dia de amanhã será melhor
que o de hoje por força da nossa capacidade de mobilizar pelo trabalho, pelo estudo e pela pesquisa o
inesgotável patrimônio de que somos herdeiros para colocá-lo a serviço do bem-estar de nosso povo.

o novo Governo encara como um dos problemas de maior importância e de maior premência, em nossa
atualidade política, o de reforço e reformulação da nossa estrutura federativa.

É sabido que a Federação foi introduzida, ao ocorrer o advento do regime republicano, como expressão
do anseio de autonomia das antigas províncias brasileiras sem que estas entretanto reivindicassem
qualquer parcela de independência política em face da Nação. O regime federativo estruturou-se
juridicamente e funcionou durante estes 70 anos, permitindo que se diferenciassem as condições da vida
política regional e que se afirmassem as peculiaridades do caráter brasileiro de acordo com a variedade
de suas determinantes históricas e geográficas.

Todo regime político tem, porém, além da superestrutura jurídica, uma infra-estrutura econômica que o
mantém. A Federação deveria ser mantida graças ao mecanismo da distribuição de rendas, ponto dos
mais delicados da estrutura constitucional, que encaminha os recursos fiscais para os cofres da União,
do Estado ou do Município segundo uma avaliação prévia do montante dos encargos de cada uma
dessas entidades. Poderiam ser feitas censuras a essa discriminação à luz mesmo dos critérios racionais
que a motivaram, mas bem ou mal durante muitos anos ela correspondeu a uma interpretação da
realidade e permitiu que os Estados mantivessem com recursos próprios os seus serviços, ainda que
eventualmente auxiliados por empréstimos do Governo Federal ou por operações financeiras realizadas
no exterior.

Recentemente, toda essa situação sofreu uma transformação radical. Até 1942, poucos anos antes de ser
adotada a nova Constituição, os recursos fiscais eram de maneira predominante aqueles com que
contava o poder público para o preenchimento de suas funções. Nesse ano, entretanto, um decreto-lei,
do mesmo dia daquele que mudou o padrão monetário, veio estabelecer que as emissões de papel-
moeda podiam ser feitas por solicitação da Carteira de Redescontos ao Tesouro Nacional, observado
para cada emissão o lastro de 25% em ouro e divisas.

Em 1945, outro diploma legislativo, promulgado pelo Governo Linhares, aboliu implicitamente esse
derradeiro limite, ao permitir que o ouro e as divisas de que dispúnhamos, e que serviam de lastro às
emissões, fossem aplicados sem qualquer recolhimento destas à liquidação de compromissos do país no
exterior.

A partir dessa data ficou livre de quaisquer limitações objetivas, entre nós, o poder monetário da União,
ao mesmo tempo que o Banco do Brasil se viu autorizado a recorrer à Carteira de Redescontos para
obter recursos destinados ao atendimento das despesas federais. Desde esse dia os recursos fiscais
passaram a representar apenas uma parcela dos meios com que a União atenderia ao seu próprio
programa de investimentos. Ao lado deles, os recursos simplesmente monetários compareciam com
importância crescente, desequilibrando, de maneira definitiva, o cálculo aproximativo em que se
baseava o plano constitucional da discriminação de rendas.

Daí por diante, enquanto os Estados e os Municípios tinham de contentar-se com o produto da
arrecadação dos impostos e taxas, a União, além dos impostos federais tinha aberto diante de SI,

regulado apenas pela prudência dos governantes, o poder de emitir papel-moeda.

Essas condições estruturais geraram a inflação de meios de pagamentos que conhecemos, e com ela a
alta de preços, ou melhor, a desvalorização da moeda, que transformou rapidamente o valor nominal
das mercadorias e serviços em nosso País.

Em face dessa desvalorização, as finanças dos Estados e dos Municípios sofreram dois graves e
irresistíveis impactos: em primeiro lugar, a inflação monetária concentrou seus efeitos imediatos de



177

maneira desigual nas regiões do país, fazendo confluir recursos fmanceiros em grande escala para as
áreas onde se acelerava o processo de industrialização e deixando à míngua de recursos aquelas que
persistiam em atividades primárias como a agricultura, a pecuária e a mineração. Daí resultou, como um
efeito inevitável, o violento desequilíbrio entre as áreas industrializadas e as áreas agropecuárias do
país, com o conseqüente crescimento da renda fiscal de alguns Estados e o decrescimento relativo da
renda fiscal dos demais.

Em segundo lugar, nem todos os impostos reagiram da mesma forma aos efeitos da inflação. Alguns,
diretamente relacionados com os preços, sofreram a influência imediata da mudança de valor da moeda
e cresceram juntamente com os índices da desvalorização. Outros, baseados em cadastros, em
lançamentos estatísticos, em lançamentos de revisão demorada, mantiveram-se refratários àquela
influência e sofreram até um decréscimo relativo no produto de sua arrecadação.

Entre estes últimos figuram praticamente todos os tributos deferidos aos Municípios, dos quais apenas
um, o imposto de indústrias e profissões, é suscetível de ser relacionado com os preços e ainda assim
graças a reformas da legislação tributária que só em algumas capitais e em raros municípios foram
realizadas.

Os Estados tiveram nas vendas e consignações a sua fonte mais flexível de recursos para acompanhar os
efeitos da inflação monetária, mas ainda assim, salvo nos Estados onde se concentrou o processo de
industrialização, foram gradualmente condenados à insolvabilidade e passaram a ter a necessidade
constante de recorrer ao auxílio federal, não por um vício de administração ou por um descalabro de
suas fmanças, mas sim por um defeito de estrutura que desvenda em cheio as debilidades do sistema
federativo.

Enfrentar esse problema, trazer-lhe uma solução urgente e adequada, é um dos objetivos primordiais do
atual Governo, que o enfrentará através da pasta da Fazenda e da pasta da Justiça, convocando a
Câmara no que for necessário para a suprema responsabilidade da reforma constitucional.

Não devo esconder à Nação as apreensões do Governo diante das perspectivas sombrias que parecem
delinear-se diante de nós e de que podem resultar sérias convulsões sociais que desde já, e de imediato,
não forem tomadas severas medidas acauteladoras.

Crises como essa por que acabamos de passar aguçam o espírito da coletividade para a necessidade de
soluções fundamentais. É preciso ter a coragem de identificar, sob a aparência política de tais situações,
os fatores acumulativos que as geraram.

Esses fatores, na atualidade em que nosso crescimento econômico começa a depender substancialmente
do próprio mercado interno, nos proporcionam o diagnóstico de que não mais é possível interferir
naquele processo à base apenas de mecanismos cujos efeitos, surpreendentemente, nem sempre
revertem em beneficio do País e do bem-estar do povo.

O momento desafia a capacidade de indagação de nossas elites. Assistimos à exacerbação da inflação
de custos sem correspondente impulso no desenvolvimento nacional.

Testemunhamos a extinção dos estímulos adjetivos antes aplicados para aceleração desse progresso, e
mesmo em resguardo da tranqüilidade social, mas não conseguimos divisar a instituição simultânea dos
instrumentos substantivos indispensáveis à racionalização e consolidação do crescimento, em razão das
necessidades e diversidades regionais do País.

A situação recebida da recente crise impõe-nos graves considerações e justificam a ênfase emprestada
às reformas estruturais.

A expansão observada no meio circulante ameaça transformar-se em efeitos inflacionários de graves
conseqüências econômico-sociais, agravando os tão acen-tuados desequilíbrios internos, nacionais e
regionais.

Ao tempo em que se constata a calamitosa aceleração do aumento do custo de vida; que se observa a
queda sensível do ritmo das inversões de infra-estrutura e de natureza reprodutiva, quer de origem
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interna, quer de origem externa, grandes proporções dos nossos recursos disponíveis são desviadas para
inversões de caráter nitidamente financeiro. Vemos as inversões no setor do comércio e da produção
cederem lugar ao atrativo de vultosas especulações, cujas altas margens de lucratividade não podem
deixar de manifestar-se sob a forma de um ônus adicional, a inflacionar, de modo sub-reptício e
crescente, os custos dos bens, cujas criações, circulação e consumo são financiados, em última análise,
pela massa assalariada do povo.

Urge que modifiquemos essas tendências, evidentemente comprometedoras do progresso e da
tranqüilidade por que tanto anseia a Nação brasileira.

Não constituirá fácil tarefa, nem realizável de pronto essa. Impõe-se de início que se compense o
excesso atual da moeda com o correspondente aumento da criação de riquezas e da produtividade.
Implicará também parcela de tempo o restabelecimento do ritmo de capitalização do País, em declínio
inquietante.

Retomado que seja esse ritmo, sobretudo mediante desestímulo das vultosas aplicações
economicamente estéreis, estaremos, então, dando os primeiros passos no caminho certo.

Restabelecido o rumo que se afine com as tendências de nossa evolução, tornar-se-á menos dificil, em
conseqüência, combater com eficácia os desequilíbrios regionais, e, no plano nacional, atenuar os
desequilíbrios orçamentários e cambiais.

Na realidade, somente o estímulo à capitalização fará com que seja possível ao setor público distribuir
com os empresários privados o ônus da oferta adequada de emprego a um povo que cresce na razão de
1.800.000 almas por ano. Somente com o enriquecimento à base de adequada compensação regional de
rendas será dado ao Brasil revelar ao mundo o fortalecimento de sua moeda, símbolo de sua soberania
material.

Desprezar esses postulados seria insistir em medidas de superflcie, não mais aceitáveis; seria continuar
a enganar-nos a nós próprios, em detrimento de nossa capacidade criadora, num constante adiamento de
solução que poderá provocar, em reação, conquistas por meios outros, que não os próprios da evolução
natural.

Faz-se mister - e o fato não comporta a menor dúvida ou discrepância - reajustar os salários aos
aumentos do custo de vida. Fatores de vária natureza, entre os quais pode citar-se o abalo por que a
Nação acaba de passar, de conseqüências ainda não bem avaliadas, seja na sua economia interna, seja
nas relações comerciais com o exterior, fizeram que o aumento no custo de vida ultrapassasse as
previsões mais otimistas.

Os salários já não correspondem às necessidades da grande massa trabalhadora. Muitos não ganham o
suficiente para o sustento da própria família, e a multiplicidade de encargos a que têm de dedicar-se não
só lhes põe em risco a saúde, mas ainda os afasta do aconchego do lar, impedindo-os até mesmo do
dever primacial de prestar assistência direta aos filhos. Homens e mulheres lutam pela sobrevivência,
nas cidades e nos campos, por vezes em condições de vida infra-humanas. E cada dia que passa vão eles
mais e mais tomando consciência das injustiças sociais que os afligem, vão-se impregnando dos
sentimentos de uma revolta íntima, cujas conseqüências já nos é possível vislumbrar. É preciso que nos
convençamos de que vivemos num outro mundo em que não tem mais lugar a plena fruição dos regalos
da vida, por parte de um grupo em minoria, em detrimento do grupo infinitamente maior, que se esfalfa,
que sua, que se desgasta, que adoenta na luta por algumas migalhas de pão.

Os reajustamentos salariais, por mais justos e equilibrados que sejam, costumam trazer após si uma
seqüência de reações em cadeia nem sempre passíveis de um controle total, e gerar desajustes entre as
classes beneficiadas e aquelas cujos salários ou vencimentos não se sujeitam às mesmas facilidades de
revisões periódicas.

Se importa ao Poder Público zelar pela manutenção da ordem social através de medidas que atendam a
um direito mínimo da classe trabalhadora, que é o direito à sobrevivência, também importa às classes
produtoras, à classe patronal, não faltarem - e é de justiça ressaltar que em sua maior parte não têm
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faltado - com a sua contribuição para o amortecimento dos desastrosos efeitos que sub-repticiamente
vão minando os alicerces da nossa estrutura social.

o atendimento justo a uma parcela sensível e fortemente atuante na construção da grandeza nacional
terá os seus efeitos anulados, com a agravante da sobrecarga às demais, se o Governo não atacar
corajosa, decidida e energicamente os problemas de base que a Nação, já despertada para conquistas
bem mais avançadas, de há muito está reclamando.

Particular atenção há de merecer do Governo a reforma agrária, como passo inicial e precípuo para a
integração do homem do campo em nossa vida econômica, com reflexos ponderáveis sobre os demais
setores da economia nacional, como um dos fatores de equilíbrio da nossa estabilidade social, como um
ato de justiça social.

Todas as vozes se unem neste reclamo, fora e dentro deste Parlamento.

Eis, pois, um dos itens de prioridade absoluta na agenda do Governo que acaba de assumir a direção do
País.

Paralelamente, como um dos meios de fortalecer a economia interna, promover o surgimento de novas
indústrias, ou desenvolver e fortalecer as já existentes, ampliar as áreas de aplicação de capitais,
conduzir à melhoria dos serviços prestados, cuidará o Governo de acelerar a regulamentação das
remessas de lucros para o exterior. Não nos anima nenhum sentimento de xenofobia, e é bom que fique
claro o pensamento do Governo em matéria de tamanha relevância.

As portas do nosso País continuarão abertas a quantos quiserem nele estabelecer-se. O Brasil reclama
capitais alienígenas para consolidar e ampliar a sua estrutura econômica. Regulamentar as remessas de
lucros para o exterior não significa - é escusado dizê-lo - impedir urna compensação adequada, sob as
diversas formas por que é feita, mas sempre dentro de justos limites, sem prejuízos dos supremos
interesses do País, sem as bárbaras sangrias que vêm debilitando o organismo nacional.

Quer no âmbito interno, quer no externo, é preciso, nesta hora, conclamar os mais bem aquinhoados
para um esforço em comum, no sentido de libertar milhões de brasileiros da miséria em que se debatem,
estrangulados pela cobiça do lucro fácil, pela ganância do enriquecimento a qualquer preço, pelas garras
do poder econômico imoderado.

Estruturado em sólidas bases, o projeto da lei antitruste, em tramitação nesta Casa, virá constituir uma
poderosa arma em mãos do Governo a favor do bem social.

Urge, portanto, acelerar a promulgação da Lei Antitruste, com vistas a fornecer ao Governo os
instrumentos para combater a carestia artificial, gerada pela desenfreada especulação, pela fome dos
lucros excessivos e pela ambição desvairada daqueles a quem faltam os mais rudimentares princípios da
caridade cristã.

Desta forma, Senhores Deputados, espera o Governo cumprir o seu dever através de uma corajosa e
intransigente política reformista que terá que assentar-se na sólida institucionalização do novo regime
constitucional, com reformulação da nossa vida partidária e a revisão dos nossos estatutos eleitorais
para sintonizá-los com a dinâmica da vida parlamentar, de forma a abroquelar a manifestação da
vontade popular da fraude e da corrupção, tomando a representação nacional e os governos dela
oriundos cada vez mais legítimos e genuínos.

Lançar-nos-emos, com inabalável e firme decisão, à reforma agrária, salarial, bancária, fiscal monetária,
bem como dos nossos processos e sistema de educação e cultura, à custa de adequada e urgente
legislação, cujos rumos estão indicados no documento que hoje tivemos a honra de entregar à
esclarecida consideração dos nobres representantes da Nação. É trabalho de excelsa magnitude, que nos
levaria ao desânimo se não contássemos, para o seu bom êxito, com as prodigiosas reservas de civismo
e resistência moral do nosso Povo.

Se não nos faltarem os estímulos, o apoio e a lúcida colaboração dos nossos cultos e dignos
legisladores, levaremos a bom termo a nossa missão, mesmo sabendo de antemão que haveremos de
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suportar, resistindo, a todas as pressões, lutar contra a incompreensão de uns, as paixões de outros e o
egoísmo de muitos.

o Brasil merece todos os sacrifícios e nós lhe daremos todos os que forem exigidos de nós.

Em síntese, Senhor Presidente e Senhores Deputados, a ação do Governo no campo social terá sempre
em vista o interesse nacional, dentro destas diretrizes de Sua Santidade o Papa João XXIII, na recente
encíclica "Mater et Magistra":

"Dar trabalho ao maior número de operanos; evitar que na cidade mesmo no próprio meio de
trabalhadores se formem grupos de privilegiados; manter uma justa proporção entre o salário e os
preços; tomar acessíveis os bens e comodidades da vida ao maior número possível; remover
completamente, ou pelo menos reduzir as desigualdades que existem entre os vários setores
econômicos, isto é, o setor agrícola, o setor industrial e o de serviços públicos; realizar o equilíbrio
entre a expansão econômica e o desenvolvimento dos serviços prestados aos cidadãos, especialmente
pela autoridade pública; adequar nos limites do possível as fontes de produção aos progressos das
ciências e das técnicas; fazer, enfim, com que sejam alcançados os melhoramentos de uma vida mais
humana, e que sirvam não só à geração presente, mas também às futuras."

No âmbito da política externa, reitera o Governo, perante esta Câmara, a política brasileira de inteira
independência, a continuidade da nossa tradicional linha de pugnar pela consolidação da paz entre os
povos, pela solução amigável dos litígios, pela abolição da desigualdade de condições econômicas entre
os vários países, com total repúdio ao apelo às armas ou às formas de coação política, ideológica ou
econômica, para dirimir conflitos ou impor domínios.

Respeitará o Governo, integralmente, os atos internacionais firmados pelo Brasil, mantendo-se assim
uma coerência observada ao curso de nossa história.

Sempre repugnou à consciência nacional qualquer tipo de racismo ou de colonialismo, e dentro dessa
política será defendida pelo Brasil a autodeterminação dos povos, observadas as nossas convicções
democráticas.

Reafirma o Governo a fidelidade do Brasil aos ideais do pan-americanismo, aos compromissos
assumidos com as demais Nações deste Continente, em particular aqueles que digam respeito à
erradicação da miséria entre os povos subdesenvolvidos das Américas, objetivo primeiro da Operação
Pan-Americana, e, ultimamente, da "Aliança para o Progresso".

Não nos enganemos com o vulto e as dificuldades sem conta da tarefa que nos aguarda; que, aliás, a
rigor, nem nos aguarda, desde que, nela, tudo traz a marca de uma urgência dramática. Não nos
desanimem, porém, quaisquer obstáculos, por maiores que sejam. Confiemos na capacidade de
recuperação do País, tantas vezes posta à prova, quantas triunfante de todas as adversidades. Confiemos
na capacidade de trabalho do homem brasileiro, que, nos campos, nas fábricas, nos escritórios, cria, de
sol a sol, e muitas vezes nas vigílias da noite, a riqueza nacional que precisamos defender para ele
próprio e para a Nação. Confiemos na capacidade de iniciativa e de compreensão dos nossos homens de
empresas, que tendo dado, através da história, tantos e tão altos exemplos de invenção criadora, de
espírito pioneiro e de visão realista e realizadora, enfrentam, nesta hora, uma dupla batalha pela reforma
estrutural da economia do País, e pela sobrevivência, ao preço de qualquer sacrifício, do regime
político-econômico em que nos formamos e queremos formar nossos filhos e os filhos dos nossos
filhos. Confiemos na capacidade dos homens públicos brasileiros, cujo exemplo dado ao mundo nos
últimos acontecimentos constitui a ponta-de-estrada de toda uma evolução que tem marcado a vocação
e o destino da vida pública deste País como um caminho de liberdade e de civilização sem paralelo nas
coordenadas geográficas que ocupamos no planeta. Confiemos, enfim, no patriotismo de todos os
brasileiros, quando a Pátria os convoca para uma verdadeira cruzada de sobrevivência e renovação do
porte e da natureza desta em que nos empenhamos como um imperativo de salvação pública e salvação
nacional.

Tenhamos fé em todos estes fatores de confiança, e esperemos que o povo brasileiro, através deste
órgão da soberania nacional, confie, igualmente, na ação deste Governo, chamado à prestação de
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serviço tão grave e árduo quanto empolgante. Poremos, na sua execução, todas as disponibilidades de
trabalho, de dedicação, de estudo e ação de que formos capazes, certos de que o momento assim o exige
do Governo e de todos os governantes.

Procuraremos fazer do programa que ora submetemos à vossa aprovação um instrumento de trabalho
tão rígido quanto o recomendam os altos objetivos a atingir e tão flexível quanto o aconselharem os
próprios resultados e deficiências que se revelem no curso da nossa atividade sem pausa, em que cada
dia será uma experiência e uma lição. Esta obra ingente, em que procuraremos suprir e agigantar, pelo
esforço, o que acaso nos falte em atributos e recursos de toda ordem, terá de nós, deste Governo, todas
as nossas reservas de confiar e esperar, de duvidar e experimentar, de perseverar e reformar; e, acima de
tudo, toda a isenção e serenidade no julgar e decidir, mas também toda a obstinada paixão no cumprir e
executar, certos de que, sem paixão, sem amor, nada de grande se cria nem realiza, pois, como disse
aquele que tais cousas tanto sabia, "só o amor constrói para a eternidade".

Brasília, 28 de setembro de 1961.

[BF
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C. Discurso do Primeiro-Ministro Tancredo Neves na Câmara dos Deputados
renunciando ao cargo (jun. 1962)

A 7 de setembro do ano passado implantava-se no Brasil o sistema parlamentar de Governo.
Quis o destino que me coubesse a insigne honra de presidir e organizar o seu primeiro Conselho de
Ministros, integrado de ilustres personalidades, recrutadas entre os melhores valores desta Casa e por
nobres militares, por todos considerados legítimos expoentes de suas respectivas armas. Jamais a um
Governo, em nosso País, coube tarefa tão penosa quão dificil. A herança que recebemos, em
decorrência da renúncia inopinada e surpreendente do presidente Jânio da Silva Quadros e da crise
político-militar que se lhe seguiu, configurou-se num quadro sombrio e tormentoso: a Nação dividida
em grupos armados, mobilizados de Norte a Sul, na irninência da guerra civil. A inflação, assumindo
aspectos os mais aterradores de verdadeira calamidade pública, gerava perigosas tensões sociais.
Abalaram-se as nossas instituições, desmantelou-se a administração pública, desorganizou-se a nossa
economia, aviltou-se o nosso crédito, desvalorizou-se a nossa moeda e, em conseqüência, o nosso
prestígio internacional sofreu sério e profundo abalo. Tínhamos pela frente uma obra imensa a realizar.
O desafio era acabrunhante, mas não tínhamos o direito de recusá-Io. Para enfrentá-Io, contávamos com
precários instrumentos e escassos recursos que a tenacidade e o patriotismo do Conselho de Ministros e
a clarividente cooperação do Sr. Presidente da República, transformaram em eficientes máquinas de
trabalho num dos esforços mais hercúleos de salvação nacional, jamais registrados em nossa História.

Programa e pacificação

Nem sempre um governo consegue escolher o seu programa, o seu campo de ação, ou o centro
das suas preocupações. Muita vez ele é condicionado pelos acontecimentos históricos, pela situação
social, política ou econômica do País. Assim ocorreu com o primeiro Gabinete dessa nova experiência
parlamentar do Brasil. Nascido de compromisso de todas as forças políticas, como instrumento para
conjurar uma das mais graves crises político-militares que o Brasil conheceu - fruto de demissão do
Poder Executivo inédita na história dos povos - seu principal objetivo, sua grande missão, sua tarefa
precípua haveria de consistir no restabelecimento da ordem política e militar e da tranqüilidade social,
que são precondições, não só para a ação administrativa eficiente do governo mas para o funcionamento
normal de todas as atividades privadas do País.

Desarmar os espíritos, unificar as Forças Armadas, levar a todas as classes em atividade o clima
de confiança imprescindível ao trabalho fecundo e criador de todos os brasileiros; em suma, pacificar a
Nação foi a primeira meta a que se propôs o nosso Governo, como etapa inicial de um largo e profundo
programa de Governo, de soerguimento de nossa economia e de recuperação dos valores de nossa
civilização, que a crise pusera em risco. Na conquista desse desiderato travamos luta dura e árdua. Não
nos acovardamos diante dos sacrificios que nos foram impostos, enfrentando com decisão os
adversários da conjuntura. Cada dia era uma batalha, que se pugnava em várias frentes, nem sempre
coroada de êxito, mas sempre conduzida com firmeza, obstinação e coragem, com a fé dos nossos
destinos a iluminar os nossos espíritos e o sentimento de solidariedade com o seu povo a incendiar os
nossos corações. Em nenhum momento o desânimo nos entibiou. Cada ministro fez de sua Pasta uma
trincheira de luta e a sustentou com bravura. Ainda é cedo para que possamos pretender um julgamento
objetivo do Gabinete a que tive a honra de presidir. Somente a perspectiva da História permitirá ver em
toda a extensão os seus métodos e os seus erros e os resultados da situação política e que hoje procuro
prestar, pode servir apenas para facilitar essa compreensão futura. O que é certo é que a grande tarefa
cometida ao Gabinete para a qual não faltará a justiça da história, fundou-se na justiça da História,
fundou-se na pacificação política.

Os instrumentos de que dispunha para esta tarefa não eram os mais seguros: uma administração
inteiramente nova, realizando as primeiras experiências de funcionamento de novo regime político, mal
conhecido e compreendido pelo povo. O clima em que deveria levá-Ia a cabo não era propício: a meio
de processo inflacionário agudo, gerando perigosas tensões sociais; a braços com a mais dificil herança
de problemas econômicos e sociais que já recebeu um Governo na nossa História e no decurso de um
ano de eleições gerais. Contou, entretanto, com a ação patriótica do Exm" Sr. Presidente da República, e
com a cooperação de todos os partidos políticos através do Governo da União Nacional, que só
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conseguimos efetivar nos momentos de graves dificuldades, mas que constitui demonstração de que
somos capazes de superar divergências políticas, programáticas, ou mesmo ideológicas, quando o
exigem os grandes problemas do País.

Ao Governo, nessas condições, seria necessário antes paciência e transigência de que audácia
ou demonstração de capacidade de iniciativa; mais humildade e desprendimento, em beneficio geral, do
que afirmação pessoal; mais habilidade na tarefa obscura do equilíbrio das forças em jogo, da
harmonização das tendências divergentes ou antagônicas, do que grandes campanhas de efeitos
publicitários.

Estou convencido de que o Gabinete logrou alcançar os seus objetivos. São frutos concretos da
sua ação pacificadora a gradativa substituição, nas preocupações gerais do País, dos temas políticos pela
discussão dos grandes problemas econômicos e sociais; o pleno exercício de todas as liberdades
garantidas pela Constituição, com eficiência e justiça talvez igualadas, mas, jamais superadas, em
qualquer momento da nossa história; e a própria possibilidade de executarmos, neste momento, a
substituição normal e ordeira do Gabinete, atestando o funcionamento regular das nossas instituições
políticas.

Combate à inflação

A proeminência dos seus encargos de natureza política não levou, entretanto, a que o Governo
descurasse das tarefas de administração ou da solução dos problemas nacionais. Apresentou-se ele
perante esta Casa, nos primeiros dias de sua gestão, com o mais articulado e detalhado Programa de
Ação da História brasileira, numa demonstração da plena consciência dos problemas e das necessidades
nacionais, com a simultânea indicação, em termos concretos e objetivos, das políticas ou soluções que
oferecia para a cada um deles. Esse programa certamente servirá de base aos próximos governos,
porque ele condensa as orientações racionais no sentido dos objetivos permanentes da Nação .

.-.--'
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D. Discurso de Brochado da Rocha na Câmara dos Deputados apresentando-se como
candidato a primeiro-ministro (9 jun. 1962)

Ex!!lQSr. Presidente Ranieri Mazzilli, nobres Srs. Deputados.

Não devo ocultar a emoção e a consciência da responsabilidade com que compareço a esta augusta
tribuna do povo, no alto plenário da Câmara dos Deputados.

A admiração e o respeito que voto ao Parlamento do meu País têm raízes profundas, quer na antiga
influência paterna, nítida ainda para mim, através da voz que tantas vezes se ergueu nesta Casa, em
momentos decisivos da nacionalidade; quer pela minha própria observação e experiência legislativa, na
Assembléia Constituinte de meu Estado, refletidas, fmalmente, na ascensão à cátedra de Direito
Constitucional, no estudo objetivo das funções do Congresso e na magnitude do seu papel no
funcionamento das instituições democráticas e representativas do País.

Homem simples, sem propósitos políticos dominantes, vejo-me retirado, agora, dos limites da
província, para um encargo de envergadura nacional, que receio superior às minhas condições pessoais,
mas que enfrentarei com decisão e patriotismo.

o dever de servir, que se vincula à nossa formação, intelectual e crvica, tantas vezes solicitada e
correspondida, impõe-me a contingência de não fugir à convocação que me é feita, num instante de tão
graves apreensões para todos os brasileiros. Encareço a significação do meu comparecimento a este
plenário. Apesar da distância geográfica que dele muito tempo me separou, tenho estado sempre aqui,
dia a dia, na leitura atenta de seus diálogos e conclusões. Mas, sobretudo, dele jamais me afastei, na
participação das inquietações e das angústias de todas as bancadas e legendas, nessa demanda patriótica
e impessoal de fórmulas e soluções, que permitam o desenvolvimento da Nação, e bem-estar e a paz do
povo, dentro de objetivos que resguardem a soberania e a vocação democrática, e possibilitem, ao
mesmo tempo, a libertação econômica do nosso País.

Conheço os representantes do povo, um a um. Sei que lutam e pensam. Leio que escrevem e falam e
examino suas manifestações e seus estudos, deles procurando haurir rumos que inspirem minha própria
conduta.

Desvinculado, há muito, de atividade partidária militante, tenho examinado com isenção as mais
diversas tendências e procurado recolher o que há de melhor, em idéias e valores humanos, no seio de
todos os setores do pensamento político. Isto não significa, entretanto, que seja um aglutinador
desavisado de doutrinas contraditórias, pois uma firme orientação filosófica me permite visualizar com
nitidez a harmonia e unidade do papel superior que corresponde à pessoa humana, na sua atividade
interior e nas suas relações sociais.

Verifico que o Brasil, nesta encruzilhada, aproxima os seus homens e facilita o caminho para o trânsito
de idéias.

Nossa história não registra exemplo de que o País tenha saído menor das suas crises. Em cada novo
episódio, por maior que seja a veemência dos lances, a Nação e o povo saem fortalecidos, mais
experientes e emancipados.

É com esta convicção, positiva e otimista, que compareço à Câmara dos Deputados, órgão legítimo da
democracia representativa.

Srs. Deputados, devo falar com sinceridade e franqueza, empenhado em dizer o que penso,
transmitindo, com clareza, minhas idéias e sentimentos.

Tal é o primeiro dever que me ocorre neste momento, em consideração ao nobre plenário que me honra
com sua elevada atenção, ao povo a que devemos lealdade e a mim mesmo, pois devo respeitar-me.
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Dois problemas

Srs. Deputados, dois problemas da mais alta relevância nos preocupam: um problema de política e um
problema de governo.

Ao primeiro foi dada solução pelo Congresso, em memorável emergência que atingiu o objetivo de
conjurar uma convulsão de conseqüências tão desastrosas na vida interna do País quanto nas suas
repercussões de âmbito internacional. Ao propósito conciliatório do Congresso foi sensível o Presidente
João Goulart, que, de seu lado, abriu mão de considerável soma de poderes, como forma de colaborar
para transpor aquela delicada conjuntura.

o Congresso teve a prudência de não dar caráter estático à sua decisão, mas assegurar-lhe condições
dinâmicas que permitissem o pronunciamento final e definitivo do povo, através de consulta livre, que
lhe mantivesse o poder de decisão, em últimas instâncias.

Plebiscito

No problema político, a possibilidade de realização de um plebiscito, para julgamento da substituição
do regime de governo, consagrada no Ato Adicional, resulta inequívoca do próprio texto do documento.
Caberia, agora, atendendo a novas condições sócio-econômicas e vencidos os perigos que ameaçavam a
legalidade constitucional, determinar a data que mais conviesse à convocação do povo, para o seu
pronunciamento, no límpido campo da sua irrecusável soberania.

Não nos cabe ocultar que, nesta hora, a questão, por isso que política, não é a principal.

o plebiscito não é um fim em si mesmo, mas apenas meio, para vincular a Constituição, que é criatura,
ao povo, que é criador.

Se me for outorgada a faculdade de organizar o novo Conselho de Ministros, espero que o Congresso,
na sua sabedoria e discemirnento, compreenda a conveniência e a necessidade de formular a consulta
plebiscitária, que restaure no País a plenitude das prerrogativas democráticas.

Desejo ainda insistir em que não é meu propósito acolher qualquer intransigência ou ponto de vista
dogmático, relativamente aos regimes de governo, pois, na experiência da vida pública, estou cada vez
mais convencido de que esses regimes, nos países em expansão, são apenas meios, meros instrumentos
de realização e coordenação do impulso coletivo, devendo ser preterido aquele que se mostrar mais
dúctil e dinâmico, mais compatível com a necessidade de integração dos poderes, para a celeridade e
segurança das soluções necessárias e para o aprimoramento da democracia representativa. É possível e
desejável que, realizada a consulta popular, possamos, Legislativo e Executivo, em plena harmonia, na
fase constituinte do Congresso, fixar, em definitivo, um regime parlamentar ou presidencial de governo,
de feição tipicamente brasileira, que responda, de forma autêntica, aos anseios de uma Nação que
avança para o futuro e precisa ter, no sistema orgânico de suas autoridades, meios que a impulsionem e
libertem e jamais pesados mecanismos que a retardem ou imobilizem. Como parte do todo, posso
esperar que o egrégio Congresso Nacional, órgão das liberdades públicas, fiel à vontade do povo, não se
considere vencedor, nem vencido, qualquer que seja a resposta das umas do plebiscito. Sim ou não, há
de ser todos, para todos, pelo bem de todos, com a vitória apenas da democracia e da Nação.

Governo

Quanto ao problema de governo, que é o principal, entendo que ele deverá ser considerado sob um
duplo aspecto, compreendendo o plano de emergência, para contenção da alta do custo de vida e
regularização do abastecimento de gêneros alimentícios e o plano de reformas estruturais.

Não temos a ilusão de poder oferecer solução imediata e total aos graves e instantes problemas
nacionais, que desafiam, há muito, o patriotismo e a decisão dos governos. Temos consciência de que o
Conselho de Ministros, que poderá nascer do voto de confiança desta egrégia Câmara dos Deputados,
terá duração limitada, devendo exonerar-se, fatalmente, quando da reunião inaugural da nova
legislatura.
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Queremos, entretanto, assegurar à Nação nosso inabalável propósito, de identificar e combater, com
todas as nossas energias, as causas do empobrecimento do País, que tão significativamente se refletem
na vida das classes populares, produzindo o desequilíbrio econômico e social que angustia e atormenta
a sociedade brasileira.

As providências imediatas, que ora se impõem a qualquer Conselho de Ministros responsável, revestem
caráter de salvação pública.

Por mais que procuremos dar comedimento a palavras ou reduzir os fatos, a verdade irrecusável é que o
Brasil é hoje um País desprovido de bem-estar social, onde a fome ronda muitos lares, e populações
imensas acham-se escravizadas a um regime de trabalho feudal e humilhante.

Massas rurais sem terra despertam reivindicando nova estrutura econômica, que não permita lhes faltem
os alimentos que elas mesmas produzem.

o esforço nacional de escolaridade consegue absorver apenas 50% da infância.

No quadro demográfico da população, a infância e a juventude consumidora ocupam 52%, em levas
sucessivas, que acrescentam, cada ano, novo contingente da ordem de dois milhões de pessoas, com
flagrantes predominados das classes pobres, sem mercado de trabalho, sem habitação, sem saúde, sem
crédito, sem perspectivas de solução para os seus dramas.

Só um esforço de emergência, que considere, com seriedade frontal e imediata, o problema das massas
populares, poderá preservar e defender os princípios éticos em que repousa a civilização cristã.

Releva ainda assinalar que essas massas populares sabem hoje por que sofrem. À medida que se reduziu
a noção de fatalidade, ampliou-se nelas o sentido de realidade.

Compreenderam, pela cultura que nós mesmos lhes instilamos, ou adivinharam no mistério dos
instintos, que lhes cabe viver e sofrer num País em que as soluções têm sido sempre para alguns e não
para todos, e que sobra para cima exatamente o que falta para baixo.

Sabem, hoj e, que, em verdade, o mundo não é um só, e que a lei, só na sua ideação formal, é igual para
todos.

Entenderam que o Brasil está na área subdesenvolvida da humanidade e que lhes é imposto suportar os
aspectos negativos da coexistência social, ao mesmo tempo em que outros, da mesma terra e do mesmo
sangue, gozam das vantagens do privilégio. Já se aperceberam que, no setor interno, uma estrutura
agrária ultrapassada lhes impede o acesso ao domínio e a exploração de um continente, escravizado ao
latifúndio da propriedade improdutiva particular ou pública. E, no setor externo, são as vítimas de um
capitalismo internacional, associado a forças econômicas nacionais retrógradas, que não se conformam
em produzir e lucrar, mas prosperam à custa do empobrecimento e da espoliação do País.

Abastecimento

É irrecusável reconhecer que o governo é de todos, para todos. Mas, neste caso, as soluções de
emergência visam, preferentemente, a faixa social mais sacrificada, que precisa ser convocada e ouvida,
a fim de que compreenda e aceite as providências do governo, concorra para a manutenção da ordem
pública e participe conscientemente dos planos e objetivos das autoridades legalmente constituídas.
Neste propósito, será necessário mobilizar-se o maior contingente de recursos financeiros e humanos,
com um planejamento adequado em cada setor da administração, para que possa o Poder Público
carrear efetivamente a produção para o consumo de todos, inclusive das massas populares, por preços
acessíveis ao seu reduzido poder aquisitivo, eliminando as intermediações desnecessárias, que
sacrificam o consumidor, sem aumentar o produto social.

A este esforço dedicarei o melhor das minhas atividades e, se me for dada a honra da aprovação da
Câmara, arcarei pessoalmente com a responsabilidade das soluções de emergência, em todo o território
nacional, visando ao abastecimento das populações rurais e urbanas, convocando Estados e Municípios
para que concorram em unidade de vistas com o governo federal.
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A par dessa mobilização do governo, para abastecer e alimentar, tentaremos a imediata expansão do
mercado de trabalho, para absorver a imensa mão-de-obra que reclama ocupação, nas cidades e nos
campos. Precisaremos imprimir um impulso agrícola real inusitado, de terra, crédito e assistência
técnica, não só para promover a produção de gêneros, como para propiciar trabalho que permita
assegurar acesso à terra às massas suburbanas egressas da agricultura.

Os investimentos públicos e privados, devidamente coordenados, nos permitirão localizar grandes
contingentes de mão-de-obra urbana, até que se conjurem os quadros degradantes do pauperismo.

Neste esforço, espero que tenham papel de grande relevância, em novos moldes, o Ministério da
Agricultura e as respectivas secretarias dos diversos Estados, que chamaremos a colaborar; bem como o
Ministério da Viação e Obras Públicas.

Reformas

Quanto ao plano de reformas, a ação do governo estará largamente facilitada pela série de proposições,
da mais alta competência, já em trânsito pelo Congresso.

É dificil que qualquer matéria, objeto de reforma, já não conte com um precioso repositório de
sugestões, que agora bastará sistematizar e harmonizar, para extrair a síntese conveniente do diálogo
que já se estabeleceu e se esgotou entre teses e antíteses.

Pelo respeito à cultura e à atualização dos Srs. Deputados, relativamente às chamadas reformas de base,
considero do meu dever prescindir do reexame de cada uma, nos seus pormenores e ajustamentos,
deixando para a hora oportuna o debate final do Congresso e a sua soberana decisão.

O importante nas reformas será caracterizá-Ias pelo conteúdo, visando ao desenvolvimento do País e ao
bem-estar do povo.

A reforma agrária, na base de acesso à terra, do crédito e da assistência técnica, deverá constituir um
processo efetivo de valorização e libertação das populações camponesas que, de um modo geral, têm
vivido e produzido em condições antieconômicas.

A reforma urbana, completando a reforma agrária, permitirá corrigir os desequilíbrios e os privilégios
dos latifundiários da cidade, de onde grandes levas de população são expurgadas do centro para a
periferia e condenadas a viver em habitat em condições desumanas, a imensas distâncias dos locais de
trabalho. Na reforma eleitoral, além da verdade do voto e da eliminação das influências do poder
econômico do mecanismo do sufrágio, tudo aconselha hoje que se amplie o direito de voto às camadas
iletradas da sociedade, que, por um lado, não são culpadas da sua incultura literária e, por outro lado,
dispõem agora de inúmeros meios de informação e esclarecimento que as habilitam a um
pronunciamento autêntico, de modo a traduzir com as suas preferências. Julgamos que, em verdade, da
incorporação dos analfabetos ao processo político do País, estaremos atualizando o ideal de
"representação e justiça" que enobrece a vida e a obra do notável concidadão, o Dr. Assis Brasil. As
reformas tributárias e bancárias hão de colocar a serviço da sociedade em geral e do homem que
trabalha, em particular, novos instrumentos de progresso e produção, dentro de outros moldes de justiça
e de eqüidade.

Procuraremos influir para que se tome efetiva uma forma adequada de disciplina de investimentos
estrangeiros e remessa de lucros para o Exterior, através dos princípios consagrados no projeto da
Câmara e dos subsídios valiosos da Comissão Mista, impedindo que continuem a ser sacrificados os
mais legítimos interesses da economia nacional, que defenderemos intransigentemente do processo
espoliativo a que estão sujeitos. Uma outra reforma que se impõe é a do setor educacional, que precisa
ter um sentido de desenvolvimento, não só pela escolarização em massa, para eliminar-se o privilégio
da educação mediante a expansão da rede de escolas públicas, como também para a formação da mão-
de-obra qualificada, através do ensino técnico industrial, que é o meio mais eficaz de elevar a juventude
pobre das contingências inferiores para as condições sociais da classe média.

O novo Conselho de Ministros tentará enérgicos instrumentos de contenção do surto inflacionário,
procurando refrear-se as causas e remediar os efeitos que esmagam, de preferência, as classes populares
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e assalariadas. Ainda neste terreno, não será de esquecer, em cada ministério, a constituição de
comissão de execução e fiscalização orçamentária para acompanhar o fiel cumprimento da lei de meios
e vetar as enormes somas de numerário que não se aplicam ou que se aplicam mal, bem como as
despesas não autorizadas.

Diante da inflação e da crise ocorrente, toda despesa pública suntuária será condenada, cabendo ao
Executivo manter os seus órgãos em serviço nos rigorosos limites de sobriedade e determinar o
adiamento, quanto possível, das inversões não reprodutivas.

Poderes

É evidente que o Conselho de Ministros não poderia ter êxito neste empenho, quer nas soluções de
emergências, quer no plano de reformas fundamentais, se a Câmara não lhe suprir os poderes
indispensáveis à prática e execução de tais procedimentos.

Mentiria a mim mesmo e a lealdade que devo ao Congresso e à Nação se não vinculasse - encareceu o
novo candidato a primeiro-ministro - no grave momento que estamos vivendo, a aceitação de minha
investidura, à outorga simultânea de delegação de poderes legislativos para os fms específicos que
indicarei em meu programa de governo. Pretendo, assim, submeter à Câmara dos Deputados,
juntamente com o programa de governo e a constituição do Gabinete, projeto de delegação de poderes,
cuja aprovação considero essencial para poder tomar nos meus ombros a dificil tarefa desse instante.

Igualmente considero que ficariam frustradas as esperanças populares em reforma de estrutura como as
que exige o País, se, ao mesmo tempo, o Poder Legislativo não consagrasse com seu voto soberano à
nova emenda formulada pelo homem público, Deputado Oliveira Brito, que confere ao futuro
Congresso Nacional o poder de reformar, mediante processo próprio, determinadas partes da
Constituição.

Penso ser esta, no momento atual, a linguagem da verdade e da sinceridade, para com a Nação. Sem a
aprovação da emenda constitucional e sem a delegação legislativa, não creio que tivesse qualquer
expressão prática a tarefa com que me venha a honrar a confiança desta egrégia Casa.

O momento político, às vésperas de um novo pleito eleitoral, obrigará os deputados, nas melhores
praxes da democracia, a voltarem à planície dos comícios partidários, para disputar a renovação dos
seus mandatos - asseverou o Sr. Brochado da Rocha. Só esse fato bastaria para justificar a imperiosa
necessidade de transferir a Câmara ao Gabinete a soma adequada de poderes que o habilite a tarefas
essenciais a que se propõe, na qual deseja fazer um acréscimo. Se me for dado conhecer o governo, este
permanecerá vigilante, na defesa da expressão da vontade do povo nas urnas em sete de outubro.
Nenhuma violência, nenhuma arbitrariedade, nenhuma opressão será cometida, sem que o governo
imediatamente interfira no sentido de restaurar o império da lei e das liberdades públicas.

Um dos cuidados especiais que orientará o Gabinete será o grave problema das economias regionais,
que se caracterizam desigualmente com sérios riscos para a unidade nacional.

O fenômeno da descapitalização que se produzirá na maioria das regiões do País, e que pude observar
ao vivo, deram-me a exata medida dos perigos e das dificuldades de uma revisão em estados crônicos
de empobrecimento. Essas áreas marginais, largamente traumatizadas, estão a exigir um tratamento
particular, não só em beneficio próprio, como sobretudo no sentido de estabelecer o desenvolvimento
harmônico das comunidades nacionais.

Política externa

No setor da política externa, manteremos e fortaleceremos a política de efetiva soberania, que traduz no
exterior o pensamento nacional, através de uma diplomacia atuante e independente, consciente dos
interesses do País e das responsabilidades que nos incumbem no esforço conjunto para a manutenção da
paz.

Como linha de orientação, manteremos uma política de relação com todos os países e ampliação de
mercados, quaisquer que sejam as suas estruturas sociais, e de crescente intercâmbio e integração das
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nações empenhadas no mesmo esforço de expansão econorruca, especialmente na área da América
Latina. Daremos todo apoio ao fortalecimento do regime democrático entre os povos do Hemisfério,
sem quebra do respeito pelo princípio de não-intervenção e autodeterminação dos povos.

Para constituir um Conselho de Ministros, com força, prestígio e experiência para levar a cabo um
plano de tamanha proporção e com a rapidez correspondente ao seu pouco tempo de vivência, serei
forçado a valer-me das melhores expressões, de todas as áreas partidárias que admito colaborar neste
esforço comum.

Aos partidos que me derem o seu apoio agora, rogo que não me recusem o seu concurso depois, na
formação do Gabinete e na execução dos planos de governo.

Precisarei, dia a dia, da assistência e da inspiração do Parlamento, quer seja através da Câmara, como
representação do povo, quer seja através do Senado, como representação dos Estados. Em conjunto, as
duas Casas formam a força parlamentar, que, no regime democrático, sob a vigência de qualquer
sistema de governo, traduz a expressão da soberania nacional.

A História há de julgar a filosofia que inspirou o Congresso na elaboração do Ato Adicional. Foi
consagrada nela, como solução de emergência; a concepção dualista do Poder Executivo, com um
presidente da República, como chefe de Estado, que participe do governo, e um Conselho de Ministros,
como órgão responsável pela política e pela administração do País.

Não nos cabe apenas condenar ou exaltar essa concepção. Na hipótese menos favorável, ela valia pelos
frutos, como solução salvadora da paz interna, que nos conduzia, sem violência, até este ponto do nosso
caminho. Daí o dever e a conveniência geral, para bom êxito do equilíbrio do sistema, que o Conselho e
a Presidência da República se ajustem e se conjuguem no mesmo esforço, no mesmo espírito de
devoção aos supremos reclamos do País. Finalmente. Srs. Deputados, quero dizer que sou um antigo
professor de Direito. Como mestre da juventude, sou um homem livre e, por isso mesmo, escravo
consciente do direito e da lei. Se assumir o posto de primeiro-ministro, manter-me-ei nos estritos limites
da lei e da Constituição, para realizar as medidas e as reformas que nos são reclamadas pelo povo
brasileiro, do mesmo modo que venho fazendo, invariavelmente, nas funções que desempenho hoje no
Rio Grande do Sul, como Secretário do Interior e Justiça. Todas as questões relativas à encampação de
serviços e desapropriações de terras e outros bens, ocorridas na administração, foram sempre
submetidas a exame e decisão do Poder Judiciário, nos precisos termos das Constituições Federal e
Estadual. Em todas essas emendas vêm sendo reconhecida a jurisprudência do procedimento do Estado,
o que toma claro o propósito que o anima, de respeito e acatamento aos princípios do direito e da lei.

A minha formação cristã me impõe a humildade e o temor de Deus, de cuja proteção me socorro para as
hipóteses de que me caibam tarefas de tamanha responsabilidade no destino de minha Pátria.

Aqui estou para servir, na medida de minhas possibilidades, até o limite do sacrifício. Se obtiver
aprovação, colocar-me-ei, de imediato, a serviço do Congresso e do povo. Em caso contrário, voltarei à
serenidade da província, à vocação do magistério e à função de Estado, sem qualquer motivo de
dissabor, respeitando, na decisão, a voz da experiência e as inspirações do patriotismo. Senhor
Presidente, na pessoa de V. Ex" agradeço ao egrégio Plenário a honra e a generosidade com que me
OUV1U.



190

E. Discurso de Auro Moura Andrade no Congresso Nacional como candidato a primeiro-
ministro (3 jul. 1962)

o SR. SENADOR AURO SOARES DE MOURA ANDRADE - (Lê o seguinte discurso.) Sr.
Presidente, Srs. Deputados, agradeço a esta valorosa Casa de representantes do povo brasileiro a
oportunidade que recebo de ocupar a sua nobre tribuna para dirigir-lhe pronunciamento que não será
longo, mas que se impôs à minha consciência de homem público: não retardar um minuto que fosse,
muito menos externá-Io depois do julgamento da Câmara dos Deputados sobre a indicação do meu
nome para o honroso e pesado cargo de Presidente do Conselho de Ministros.

Ao distinguir-me com a sua escolha, o eminente Presidente João Goulart (Palmas) manifestou-me as
suas preocupações sobre a hora atual da vida brasileira, e as suas esperanças em que os fatores adversos,
que atuam em desfavor da prosperidade e da tranqüilidade do povo, poderiam ser superados através de
um patriótico e incessante trabalho de construção.

Em agosto de 1961, a crise que se abateu sobre o País alcançou o Congresso desprevenido, e muitos
consideravam que os fatos eram mais poderosos do que a vontade e a determinação constitucionalista
do Parlamento brasileiro.

Em toda parte do mundo, os parlamentos, mesmo os mais fortes, se enfraquecem nas crises que os
atingem, pois não podem fugir ao desgaste que elas causam durante o processo de superação.

No Brasil, deu-se exatamente o contrário, pois aqui o Congresso engrandeceu-se, agigantou-se sobre os
fatos, afirmou a sua personalidade e recebeu o aplauso agradecido da Nação brasileira.

É perante esses representantes autênticos do povo que neste instante compareço na qualidade de
indicado para Chefe do Governo do Brasil.

No dia de ontem e de hoje, duas veiculações se fizeram, que precisam ser desde logo enfrentadas e
esclarecidas, antes que a ilustre Câmara prelate a sua decisão.

A primeira seria a de que, organizado o Gabinete de Ministros, enviaria esta mensagem ao Congresso
Nacional propondo a realização de plebiscito imediato sobre a Emenda Constitucional nQ 4. (Palmas.)

Não tem o Conselho de Ministros nenhuma competência constitucional para uma iniciativa dessa
natureza junto ao Congresso. (Muito bem! Palmas.)

Mas é preciso declarar que o Conselho, nascido nesta hora grave de crise, não poderá temer o
julgamento popular. (Muito bem! Palmas.)

Possuo propósitos tão profundamente inspirados na legitimidade da vontade popular que não hesito em
afirmar-lhes, diante das eleições de 7 de outubro do corrente ano, que a ratificação popular do sistema
de governo implicaria numa iniludível conquista da democracia para o aperfeiçoamento dos métodos de
vida dos brasileiros. Ao promulgar a Emenda Constitucional n" 4, afirmei aos Srs. Congressistas estas
palavras, que valem ser reproduzidas.

"A emenda que hoje se vai promulgar (...) foi o instrumento a que recorreu o Congresso ( ) para (...)
possibilitar o salvamento das instituições fundamentais da democracia em que vivemos e ( )
restabelecer no País um clima de harmonia e de paz social.

Muitos votaram-na porque ideologicamente eram parlamentaristas. Muitos, entretanto - e quantos nós o
sabemos -, votaram-na como quem estivesse votando a paz social do nosso País."

E ao dizer isso, tive a aprovação dos calorosos aplausos do Plenário.

Mais adiante, afirmei na mesma proclamação:
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"A partir da promulgação desta emenda constitucional, iremos nos ocupar, pela noite e pelo dia de
amanhã, de todos os entendimentos necessários à formação do indispensável dispositivo de segurança
que assegurará ao Senhor João Goulart a investidura e o exercício constitucional da presidência da
República. "

E ainda, continuando as palavras naquela memorável sessão:
"Faço daqui um apelo às Forças Armadas, aos generais, aos almirantes, aos brigadeiros; faço daqui um
apelo aos soldados, [aos aviadores] e aos marinheiros do Brasil, para que compreendam que o
Congresso de sua Pátria deu de si tudo quanto podia dar em favor da ordem, em favor da paz, da
tranqüilidade dos lares e do trabalho dos brasileiros.

Que abram a Constituição e leiam que nela está escrito não haver nenhuma força que possa ultrapassar
os sentimentos da legalidade e que a ordem tem de ser mantida dentro dos limites da lei."

Tenho a firme convicção, e seguidamente a manifestei nos dramáticos dias de agosto, de que não haverá
um único brasileiro, digno da nacionalidade, que não credite ao Presidente João Goulart o gesto
patriótico, a extensão do desprendimento pessoal que teve em beneficio da paz pública e da ordem
social. (Muito bem! Palmas.)

A legalidade, pois, encontrou a sua forma no Congresso, e este, na sua soberania, vier a decidir pela
ratificação do povo, onde estão as mais profundas origens da legitimidade democrática, tê-lo-á feito,
não contra o Conselho que é seu delegado, mas em favor de razões institucionais altamente respeitáveis
e aplaudidas por ponderáveis parcelas da opinião nacional.

Não ignoro que hoje acordam entre si os partidos e os homens mais responsáveis do País sobre a
necessidade de se promoverem aquelas reformas de estrutura que a Nação está a reclamar.

Estou, porém, convencido de que a condição primeira, para a execução dessas reformas de base lograr
feliz êxito, é a de que se consolide, nas eleições gerais de 7 de outubro, a base do órgão reformador, que
é o Congresso no regime constitucional.

Falo-lhes com franqueza, já que o assunto envolve razões de consciência.

A segunda veiculação é a de que estaria constituído antecipadamente o Conselho de Ministros.

Declaro à Câmara dos Deputados e à Nação brasileira que não há Ministério constituído e nenhum
Ministro consultado. (Palmas.)

o Senhor Presidente da República, no cumprimento do Ato Adicional n" 4, indicou o Primeiro-Ministro
e a este cabe, na forma constitucional, escolher os que devem compor o Conselho Governativo da
Nação. (Palmas.)

Não considerada eu desmerecedora de uma recusa ao meu nome por motivo de minhas convicções; mas
não aceitaria, em nenhuma hipótese, a minha aprovação por mais generosa que ela fosse para exercer
nominalmente a chefia de um gabinete. (Muito bem! Palmas.)

Se aprovado pela Câmara dos Deputados, imediatamente iniciarei as consultas indispensáveis à
formação do Ministério, com a mais ampla liberdade, com a mais ampla autoridade, sem o menor
constrangimento, no uso pleno das prerrogativas que o posto me confere.

Foi nestas condições que, na sua espontaneidade e no seu patriotismo, o Senhor Presidente da República
me formulou o convite; e foi nessas condições que, na consciência de minhas responsabilidades, eu
aceitei ser indicado.

Permitam-me agora algumas linhas gerais com princípios que hão de nortear o programa de governo,
caso eu venha a merecer a aprovação da Câmara dos Deputados.

Na ordem hierárquica e cronológica dos problemas nacionais a prioridade absoluta está no combate à
inflação, (Muito bem!) que precisa ser constante, implacável e impiedoso sob pena desta Nação
submergir, arrasar-se na sua vitalidade, aniquilar esperanças e comprometer irremediavelmente o
futuro.
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A inflação brasileira teve origem nos palcos da balança de pagamentos e criou ela própria o déficit
permanente nessa balança.

Na medida em que a inflação se estendeu como metástase cancerosa passou a agravar os desequilíbrios
no nível da riqueza de todas as classes sociais desajustando os salários e provocando a instabilidade dos
preços.

o mais grave é que a queda dos valores econômicos arrasta consigo a queda de todos os demais valores,
inclusive os próprios valores morais do homem.

Ao tempo em que ela empobrece e esmaga a Nação, notadamente nas suas classes médias e operárias,
realiza o enriquecimento rápido de alguns, provoca euforia e desejo de ganhos ilegítimos, desperta
cobiças condenáveis, solta os freios éticos na conduta econômica, corrói o caráter e compromete a
integridade cívica de cada vez maior número de pessoas.

A inflação é a grande inimiga do Brasil.

Ela será combatida com o prévio reconhecimento de que as culpas de sua existência cabem a todos e
deve ser expiada para a salvação deste País.

A política de luta contra a inflação é imperiosa, inadiável e insubstituível.

Não mais se pode tolerar o processo de contínuo esvaziamento do poder de compra de nossa moeda que
tão graves perturbações ocasiona à economia do povo. (Muito bem!)

É preciso que o povo tenha ódio da inflação; é preciso ensinar esse ódio ao povo; é necessário canalizar
esse ódio para eliminá-Ia de nosso cenário econômico-social, antes que ela destrua irremissivelmente os
próprios alicerces das nossas instituições cristãs e democráticas. (Palmas.)

Essa política dura, mas patriótica, será, entretanto, conduzida com discernimento e com justiça.

Por isso não serão congelados os salários, pois não podemos levar as vítimas da inflação a aflições
ainda maiores, a sofrimentos acrescidos e ao desespero do abandono. (Palmas.)

É forçoso, entretanto, que o Governo e as classes mais favorecidas, e particularmente os beneficiários
do regime inflacionário, resgatem perante a Nação os graves pecados econômicos e sociais cometidos,
permitindo que se desencadeasse no País inflação de tão graves proporções, que nos envergonha e nos
amedronta (Muito bem!)

Bem sei que as medidas a serem tomadas serão, por certo, impopulares, mas há momentos na vida de
um povo em que o seu governo precisa arrostar todos os riscos de malquerença e de incompreensão,
para salvá-lo do naufrágio e merecer o respeito dos homens do futuro. (Palmas.)

Outro fato que deve ser neste instante severamente afirmado é o de que o Brasil já está suficientemente
lotado de funcionários públicos (Palmas) e não pode mais suportar em seus orçamentos novos encargos
dessa natureza.

O empreguismo também precisa ser repelido e é mister que se leve o povo a condená-lo cada vez mais e
a convergir essa condenação também àqueles que o praticam.

Uma enérgica política de contenção dos preços será rapidamente adotada e o governo se empenhará na
correção dos problemas do abastecimento às populações, dentro de um plano de emergência para a hora
atual que poderá ir até à subvenção, mas também, à vigorosa e inarredável repressão aos especuladores
e a quantos abusem da crise nacional para proveitos particulares.

Dos índices de produção, dos mercados que a absorvam, do crédito organizado, das vias de
comunicação e dos meios de transporte dependem elementarmente os povos para ter garantidas a
prosperidade e a independência.

A produção de um povo está na razão direta de sua capacidade de trabalho e de seu poder de iniciativa.
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Quando o Estado se ausenta ou se omite, ou se retrai no estímulo às fontes de iniciativas e às
inspirações do trabalho, limitados estão a capacidade e o poder de produzir, e o povo empobrece ou se
paralisa na marcha evolutiva de sua economia.

o governo mobilizará todas as suas forças, todas as iniciativas particulares, todos os esforços
agremiados ou individuais para o fim de realizar, em perfeita conjugação com o povo, a gigantesca obra
de multiplicação da produção do trabalho, dos mercados consumidores, do crédito, da inversão de
capitais, das vias de comunicações e dos meios de transporte, numa atitude de restauração dos valores
monetários e de dignificação da vida humana, como processo intransferível de salvação popular e de
construção nacional.

As atividades rurais terão um plano prioritário de proteção (palmas), visando, na emergência, à maior
produção de gêneros de primeira necessidade (muito bem) e duradouramente ao zoneamento e à rotação
das culturas, ao reflorestamento, ao combate à erosão, à adubação científica, à irrigação, à
modernização dos métodos agrícolas, à seletividade das sementes, à melhoria dos rendimentos e da
qualidade dos produtos.

As indústrias estarão apontadas pelo Estado, que procederá em favor da produção industrial, inclusive
pela exigência de sua modernização, racionalização e redução do custo das mercadorias.

Por outro lado, exigirá o Estado as mais altas condições de trabalho para os operários, numa perfeita
correspondência das empresas particulares para com o esforço do governo que objetiva a prosperidade
de cada uma, mas também as garantias à segurança e à tranqüilidade dos que nelas exercem as duas
tarefas profissionais.

o escoamento das safras agrícolas é fator imprescindível a uma economia organizada, ao barateamento
das utilidades e à realização de divisas que fortaleçam as balanças comerciais do País, com reflexo
direto sobre o bem-estar e a prosperidade do povo.

Eis por que o Governo criará o serviço de prioridade para o transporte assegurando absoluta primazia
nas estradas de ferro da União e o mesmo obtendo as ferrovias com que tenha tráfego mútuo, de modo a
garantir a mais rápida colocação dos produtos nos mercados consumidores.

Supletivamente, organizará frotas de emergência rodoviária para o escoamento das safras agrícolas a
fim de que alcancem elas preços justos, não se percam nos centros produtores e compareçam, com
maior abundância e de maneira mais acessível, ao abastecimento das populações.

A produção agrícola tem-se perdido todos os anos, parcialmente pela deterioração, pela falta de
armazéns, de silos e de transportes adequados.

Por isso, os especuladores se aproveitam do abandono em que ficam os produtos agrícolas nas tulhas
das fazendas, à margem das estradas e nos terreiros dos sítios, com o que conseguem comprar a preços
vis e desencorajadores os produtos da terra, para vendê-los depois com lucros excessivos nos mercados
consumidores. (Muito bem!)

Estas providências terão, entretanto, de ser completadas num plano efetivo de reformas estruturais, em
que sobrelevam a reforma bancária, a reforma tributária, a reforma administrativa e a reforma agrária,
(Palmas) problemas a que o Congresso Nacional tem dado as suas melhores e mais patrióticas atenções,
e para os quais o governo novamente o chamará, na certeza de que, somados os esforços, a legislação
adequada e as modificações constitucionais imprescindíveis venham a ser realizadas em beneficio do
presente e do futuro do Brasil. (Palmas.)

A política externa será mantida; (Palmas) as conquistas nacionais no campo das legislações que
estruturarem a Petrobrás e a Eletrobrás serão defendidas com intransigência.

Este País abriu os olhos e enxerga as causas de seus sofrimentos; o despertar do Brasil deve ser
desejado para uma época de afirmações, de soberania, de independência e de compreensão
internacional.
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o verdadeiro nacionalismo surge quando o patriota toma consciência da economia de seu país.

Todos os nossos compromissos, na área internacional, serão honrados e a posição brasileira na
Organização dos Estados Americanos será em favor do continente e da preservação das democracias.
(Palmas.)

Não podemos permitir que o País continue se empobrecendo, navegando em tumultuosas crises,
perdendo riquezas, desgastando inutilmente suas matérias-primas, destruindo sem resultado suas
reservas minerais, sacrificando desmedidamente o esforço humano, tumultuando a vida social,
deseducando a consciência cívica dos brasileiros, corrompendo a mocidade, desorientando as classes
trabalhadoras, destruindo as energias produtoras, aviltando a sua moeda, enfim, capitulando a uma
rotina vergonhosa de incapacidade e submissão. (Palmas.)

Em favor da vida nacional, deve o povo ser guiado à luta e à defesa das iniciativas nacionais,
procurando, assim, impedir que os fenômenos de riqueza e de independência econômicas se convertam
em forças de dominação econômica e política.

Tenho compromissos com a legalidade; (Muito bemh mantendo fidelidade à democracia, como regime
autêntico do povo. (Palmas.) Mas, para que ela se realize, na plenitude dos beneficios que pode
proporcionar, é preciso corrigir os erros que a deturpam (Muito bem!), afastar os vícios que a
degeneram, (Muito bemh tomá-Ia dinâmica, (Muito bem!) vigorosa, autêntica no sentimento das classes
dirigentes e das classes populares.

Não é apenas uma substituição de homens que deve ser feita; é também uma mudança de rumos e a
adoção de um novo método de vida pública que a nossa geração espera e procura.

Eis que anuncio uma ação governamental empenhada em proporcionar uma nova estrutura,
economicamente mais racional e socialmente mais justa; por isso mesmo mais estável, capaz de
transformar nossos dias e permitir a todos o bem-estar, e em conseqüência uma vida tranqüila, sem
sobressaltos, harmoniosa e cercada de garantias fundamentais.

Nesta nova vida o capital irá proporcionar trabalho e não aumentar-se em juros extorsivos, e a cadeia
será o lugar reservado aos usuários e aos especuladores. (Palmas.)

Além das obrigações constitucionais, legais e administrativas, possui e assume o governo todas as
outras obrigações que se contenham no campo dos deveres espirituais, morais e materiais que o
cristianismo e a democracia impõem à consciência e os fatos exigem para a prosperidade, a
tranqüilidade e a segurança individual e coletiva; a valorização da pessoa humana sob todos os seus
aspectos; a proteção de sua orientação na adolescência e o seu amparo na velhice; o aproveitamento das
energias e do idealismo da mocidade, dignificando-a no trabalho, no estudo e no esporte, colocando-a a
serviço da Pátria e da família, dos costumes e das leis, através do combate às perversões sociais que
desintegram, no mundo atual, as consciências das nações.

Para que fomos escolhidos pelo destino? Para assistir a uma catástrofe ou para evitá-Ia?

Se a maior parte das pessoas tiver com efeito um desejo de paz, de abundância e de liberdade; e se elas
identificarem os verdadeiros meios e processos de o conseguir; se tiverem suficiente vontade, coragem,
força, inteligência e espírito de luta, então organizaremos, sem dúvida, a sociedade, de modo a realizar a
paz, a abundância e a liberdade.

Do contrário, teremos o retrocesso, a irresponsabilidade, o fim das liberdades públicas.

Isto é preciso ser martelado no espírito de todos, até se tomar uma obsessão: querer a paz, a abundância
e a liberdade; realizar a paz, a abundância e a liberdade.

A aliança dos homens à idéia da paz, da abundância e da liberdade precisa ser uma aliança atuante e, se
for necessário, agressiva. A essa aliança eu pertenço; esta aliança eu proclamo, com ela faremos a
construção do futuro.
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Srs. Deputados, encerro aqui minhas palavras. Não sei que reação íntima elas hajam provocado em cada
um.

Representam convicções inabaláveis, que externo a esta Casa, onde o patriotismo e o heroísmo da
autoridade civil se afirmaram. Se me tornei passível de suas críticas, perdoem-me lembrar-lhes que o
Padre Bernardes, na Nova Floresta, conta que o Irmão Francisco, pedindo para os pequenos, para os
fracos e para os oprimidos, não soube pedir, e por isto foi vítima de incompreensões e coberto de
críticas.

E após tê-Ias recebido, todas elas, uma a uma, disse aos que o condenaram: "Já me deram o que queriam
dar-me; agora me dêem o que devo levar ao povo".

É o que peço. (Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas. O orador é cumprimentado vivamente.)
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F. Discurso de San Tiago Dantas apresentando-se ao Congresso Nacional como Candidato ao
Posto de Primeiro-Ministro (28 jun. 1962)

o SR. SAN TIAGO DANT AS - Sr. Presidente, Srs. Deputados, chego a esta Casa, perante a qual tantas
vezes tenho vindo prestar contas, no acesso de uma controvérsia. Nela vejo urna manifestação de
vitalidade do nosso sistema democrático-representativo. É nesta deliberação, que a Câmara houve por
bem tomar de conceder-me a palavra, para que possa dizer das razões que me levaram a aceitar a
convocação do Senhor Presidente da República e dar-lhe o meu consentimento para que submetesse o
meu nome à deliberação deste Plenário, vejo um elemento de consolidação do regime que praticamos.

Sei, Sr. Presidente, que nos quadros estabelecidos no Ato Adicional, não é esta a oportunidade indicada
para que aquele sobre quem recai a indicação do Senhor Presidente da República apresente à Câmara o
programa que se proporia a executar. Sei que, depois de obtida investidura, é lícito trazer a debate os
pontos programáticos específicos e, ao mesmo tempo, oferecer à aprovação da Câmara o nome daqueles
com que o Presidente do Conselho conta para executá-los. Mas acredito que, no grande debate
democrático em que estamos todos empenhados, estas palavras que pronuncio para encaminhamento de
votação terão o sentido de fornecer à Câmara alguns pontos de referência e de fazer com que ela saiba
dentro de que rumos, dentro de que idéias o candidato indicado pretenderia balizar o seu programa, se
merecesse da Câmara dos Deputados a aprovação e a investidura.

Sr. Presidente, há muito poucos dias o Senhor Presidente da República urna vez mais externava à Nação
as grandes preocupações que pesam sobre o seu espírito, no dificil instante que vivemos, do ponto de
vista econômico e social. As preocupações de S. Ex" vêm de longe. O processo de desenvolvimento
econômico intensivo a que nos submetemos, financiado em grande parte com recursos inflacionários,
fez com que o progresso material do País não se lograsse sem o agravamento de algumas importantes
desarmonias. Os quadros sociais acusaram uma separação maior entre as classes proprietárias e aquelas
que vivem de rendimentos fixos ou de salários - as classes médias e populares. A inflação produziu
beneficios setoriais, permitiu que se acumulassem em determinados pontos da sociedade grandes
disponibilidades, e essas disponibilidades agravaram o sentido de injustiça social que vinha de longa
data, constituindo urna ameaça e uma permanente debilitação das nossas instituições democráticas. Não
foi essa única desarmonia a acentuar-se. O processo inflacionário distribuiu-se no País desigualmente.
Recursos se acumularam nas zonas onde o processo de industrialização avançava e, por isso, enquanto a
renda social se elevou nessas regiões, quase a ponto de se permitir falar delas, como de áreas em vias de
sair do subdesenvolvimento, outras áreas do País, notadamente no Nordeste, mas também o Norte, o Sul
e todas as regiões de economia agropastoril, conheceram uma violenta e rápida inferiorização
econômica. Desse modo, outro bem essencial à nossa sobrevivência política ficou ameaçado: a própria
unidade nacional.

Ao mesmo tempo as desarmonias se manifestaram entre cidade e campo. Na cidade, o processo
econômico elevou o nível de vida das massas populares, sobretudo se o compararmos a algumas épocas
anteriores. Mas, nos campos agravou-se ainda mais, o estado de desamparo das populações rurais pela
dessemelhança e pelo contágio com os centros de consumo, onde se observam níveis mais altos de vida.
As populações rurais passaram a inquietar-se, passaram a reivindicar desordenadamente os seus
direitos, e saíram de sua tradicional passividade para urna atitude de luta, que não pode deixar de
constituir preocupação permanente para aqueles que detêm as responsabilidades do Governo.

Para esse quadro de desarmonias, para a necessidade do seu reajustamento o Presidente João Goulart,
em 1958, às vésperas do início da atuallegislatura, chamava a atenção do País, clamando por um
programa que, desde então, ficou conhecido como de reformas de base. Nessa expressão, o que se
pretendeu conter foram as grandes reformas de estrutura, sem as quais não é possível atacar eficazmente
os nossos problemas, reformas que se estendem desde a administrativa, para que a nossa máquina de
governo e de administração adquira maior eficiência e maior modernidade, até reformas específicas, de
caráter técnico, como a tributária, como a bancária e outras pelas quais clama, já há tantos anos, a
opinião brasileira.
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A finalidade desse programa de reformas, que pouco a pouco ganhou a consciência do nosso país, longe
de ser, como a incompreensão de alguns pode supor, a de estimular uma reivindicação desordenada,
nada mais é do que o de despertar os homens públicos, as classes dirigentes, aqueles que têm
responsabilidades no setor público e no setor privado para uma série de ações eficientes, enérgicas e
ordenadas que possam assegurar à Nação a paz, a tranqüilidade e um enriquecimento equilibrado. A paz
estará comprometida se não conseguirmos fazer com que todas as classes participem harmonicamente
do enriquecimento global do País. A tranqüilidade pública depende de que os homens encontrem para
as suas necessidades básicas uma satisfação imediata, sob pena de tomarmos por tranqüilidade o que é
apenas silêncio.

Na verdade, a tranqüilidade representa um mínimo de satisfação de que as diferentes classes necessitam
para enfrentar o trabalho de cada dia e cumprir os seus deveres de ordem profissional e até mesmo de
ordem cívica. Foi esse programa de reformas profundas, e já hoje de medidas de emergência, que o
Presidente João Goulart pediu-me que com ele encarasse, que com ele discutisse. E, depois de comigo
debater os pontos fundamentais desse programa, perguntou-me se eu aceitava a honrosa, difícil e
terrificante investidura, que é a simples indicação do nome de um homem público à consideração deste
egrégio Plenário, responsável supremo pelos destinos da administração do nosso País.

Acreditei, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que nenhum homem público, por maiores que sejam as
dificuldades que tenha de enfrentar, por maiores que sejam as controvérsias a que se exponha, teria
direito de fugir a tal convocação.

Aqui estou para apresentar-me ao voto desta Casa com o espírito tranqüilo e a consciência serena,
medindo bem a gravidade dos compromissos a que me ofereço, mas com a plena certeza de que não
avanço até esta tribuna, senão pelo firme desejo de servir ao meu País, de cumprir os compromissos
invioláveis com o regime e de fazer com que as soluções dos problemas brasileiros possam ser
encontradas dentro da lei.

É inegável que nos últimos meses, nos últimos anos temos vivido um agravamento constante no
processo inflacionário. Isso tem feito com que de governo a governo, haja certo número de problemas
que se transferem sem soluções, ou com solução ou soluções limitadas. Esses problemas se vão
acumulando diante de nós, diante das classes dirigentes do nosso país e recaindo, em seus efeitos, em
suas conseqüências, sobre as classes produtoras e sobre as classes populares. O próprio esforço de
industrialização do País, para o qual se acham tensas as forças de produção, para o qual se acham
mobilizados todos aqueles que constróem, dia a dia, a produção nacional, está hoje comprometido pela
importância a que atingiu o processo de desgaste constante representado pela espiral inflacionária. Os
preços não cobrem os custos, na dinâmica em que se sucedem as suas elevações. E a indústria nacional
vê-se ameaçada de não resistir à competição normal dos outros mercados, ou de reagir com preços que
cada vez tomam mais difícil o acesso dos produtos ao mercado interno. E as classes populares, de outro
lado, vêem os reajustamentos de salários que obtêm desaparecerem quase instantaneamente, de tal
maneira, no duelo dos salários e dos preços, as transformações são rápidas e é vertiginoso o
desaparecimento do poder aquisitivo da remuneração do povo.

Acredito que chegamos a um momento em que certas necessidades se tomaram imperativas. Em
primeiro lugar, o País não comporta mais uma administração sem rigoroso planejamento. Se queremos
lutar contra a inflação, a primeira medida necessária é um balanço dos recursos de que dispomos e uma
orçamentação honesta das nossas disponibilidades. Quem não dispõe de recursos ilimitados e tem
diante de si problemas que os ultrapassam tem necessidade de planejar para criar uma ordem de
prioridades. Só um governo que se disponha a estabelecer, entre os problemas brasileiros, uma ordem
rigorosa de prioridades neste instante, e proporcionar a essas prioridades os recursos disponíveis, é que
terá possibilidades de praticar uma política monetária que possa servir de suporte a uma política de
contenção de preços. Precisamos, para isso, para evitar que a administração se projete nos vários setores
de que se compõe, guiada apenas pelo poder de iniciativa, não raro benéfico, de muitos ministros,
concentrar a ação de um governo dentro de uma ação conjunta de um Gabinete e desta forma, criar para
o País um governo de autoridade; de autoridade dentro da lei, de autoridade dentro dos limites traçado
pelo Congresso Nacional, mas de autoridade sem incoerência e sem desfalecimentos.
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Creio que o planejamento, a autoridade e a independência são as bases morais. Indispensáveis são
também as condições técnicas, inarredáveis para que qualquer governo que se organize possa tomar
com a Nação um compromisso e cumpri-lo. A Nação sabe que qualquer governo que não venha cercado
desses requisitos e orientado por esses propósitos, com autoridade, com austeridade, com um fito de
planejamento rigoroso segundo uma ordem de prioridades, baseada num balanço dos recursos existentes
não conseguirá enfrentar aguda conjuntura que se nos depara, pois os problemas brasileiros, transferidos
de ano em ano transferidos de mês em mês, chegaram a um momento em que não comportam
moratória. (Muito bem! Palmas.)

Terminou, nos quadros da vida brasileira, a possibilidade de adiarmos certas soluções que, se não
fossem encontradas logo, provavelmente já se tomarão intempestivas, porque os problemas têm sua
evolução natural, se transformam em outros, e muitas vezes já não encontram soluções na gama de
métodos e iniciativas em que devemos fazer consistir a ação de um governo essencialmente
democrático.

Penso que o Governo que se estabelece no País deve ter como imperativo e como compromisso realizar
com base numa política de previsão de recursos e de planejamento da economia do País, uma política
de preços que lhe permita propor às classes produtoras um entendimento franco e num nível alto, para
que sejam os homens de empresa os colaboradores do Governo e para que sejam eles os que tomem os
compromissos morais de trazer ao Governo o seu auxílio e a sua palavra para impedir que, no processo
inflacionário os fatores psicológicos e morais que o agravam continuem a interferir descontroladamente.
Sem esses compromissos, sem uma política tecnicamente adequada, mas também sem medidas que
representam a mobilização moral de todas as classes produtoras em tomo do Governo, não haverá
Gabinete, não haverá administração que consiga escoimar a ação político-administrativa dessas
condições morais e psicológicas que lhe são negativas. Se isso for conseguido, o povo brasileiro, hoje as
classes trabalhadoras, as classes assalariadas do nosso País têm o discemimento e têm o sentido de
responsabilidade para aceitar também com esse Governo um a trégua salarial.

Ninguém romperá a espiral de preços e salários senão através de compromisso recíproco em que o povo
saiba que o seu salário está protegido através de uma contenção racional dos preços e as classes
empresariais saibam que os seus preços podem ser mantidos graças a uma estabilização temporária de
salários. Não é necessário pensar num primeiro tempo em prazo demasiado longo. Mas é necessário
pensar em compromissos positivos, claros e líquidos que só poderão ser tomados na base de uma
variação exata de recursos e de uma definição exata de responsabilidade.

Não poderemos também resistir às condições que permanentemente inferiorizam a nossa situação
econômico-financeira se não tomarmos medidas eficazes no campo da defesa, da substância da nossa
economia a qual só poderá ser preservada, só poderá ser alimentada através de uma política de
expansão, de exportação, aceitando uma diversificação de mercados na medida em que eles se nos
apresentem e procurando vender, vender para o exterior, vender para todas as áreas onde o comércio de
nossos produtos se tome possível a fim de corrigirmos, em prazo que já não será tão curto, mas que
ainda será oportuna as deficiências da nossa balança de comércio, e aumentar por uma política
comercial ampla, sem preconceitos, os recursos de que dispomos para financiar o nosso
desenvolvimento. E precisamos ter a coragem de evitar uma política de investimentos no País, não para
combater o capital estrangeiro indiscriminadamente, não para criarmos condições de hostilidade àqueles
que querem impedir que inversões mal orientadas, que na realidade trazem proveito diminuto, ou
mesmo nulo à economia do nosso País, se convertam através da exportação descontrolada de lucros
numa fonte de espoliação e de depauperamento da economia nacional. (Palmas.)

A Câmara e o Senado reuniram-se numa Comissão Mista, da qual já resultou um trabalho que o novo
Gabinete pode tomar perfeitamente como ponto de partida para o ataque do problema. E, sobretudo, o
Conselho de Ministros, através dos meios que a solução alvitrada lhe deixa em mãos, terá possibilidades
de criar uma política para o investimento estrangeiro que, em vez de fazer dela uma fonte de
descapitalização, na realidade o transforme numa força construtiva dentro dos quadros da economia do
País. (Muito bem!)

Também entendo, Srs. Deputados, que temos necessidade inadiável de medidas concretas que permitam
a ampliação de nosso mercado interno. E não há quem ignore que esse mercado interno só se obterá se
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conseguirmos trazer as massas rurais de nosso País para participar do consumo e para, através de uma
elevação do seu nível de vida, constituírem o mercado de que necessitamos para o crescimento de nosso
parque industrial.

As massas trabalhadoras dos nossos campos, que vegetam em condições que não se sabe o que mais
lamentar, se a falta de humanidade que preside às relações estabelecidas entre a nossa comunidade e
essa imensa população abandonada de nossos irmãos, ou se, pelo contrário, a ausência de previsão
econômica dos resultados dessa estagnação, as massas rurais precisam ser socorridas e defendidas e não
haverá meios de fazê-lo senão através de uma reforma agrária que assegure o acesso do trabalhador ao
campo dentro dos princípios juridicos que informam a nossa organização social e política, mas que
ofereça oportunidade, que assegure um melhor tratamento nas relações de trabalho dentro do meio rural
e que ligue o caráter social e humanitário de uma tal reforma ao objetivo econômico de aumentar a
produção e melhorar a produtividade. Assistência técnica, assistência financeira ao meio rural, acesso à
terra daqueles que estão em condições de tomá-Ia produtiva tudo isso fará com que uma reforma agrária
cristã, humana e exeqüível, longe de constituir uma ameaça diante da qual tenham de hesitar ou tremer
aqueles que vêem diante de si a subversão nos campos, se torne o único instrumento adequado para
evitar essa subversão. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) Pois não teremos outro meio, não disporemos
de outros processos para evitar que a estrutura social se rompa através de violências que não desejamos,
se não nos debruçarmos, com coragem, com eficiência, sobre tais problemas e caminharmos adiante
deles, oferecendo-lhes as soluções construtivas que os integrem no conjunto do progresso nacional.

Acredito, Srs. Deputados, que assírn como poderemos, com uma reforma agrária sábia e prudente,
enfrentar e enfrentar depressa a ameaça de inquietação que vem dos campos, levando não uma palavra
de repressão, mas uma palavra de redenção às populações rurais, também poderemos, através de uma
política de abastecimento honesta, esc1arecida e planejada tecnicamente, enfrentar a inquietação que
vemos nas cidades, enfrentar o problema das filas, enfrentar o problema da falta de gêneros de primeíra
necessidade nos grandes centros de consumo, o que depende muito mais de uma coordenação rigorosa,
das medidas administrativas ao alcance do Poder Público, do que de soluções a longo prazo, embora
estas sejam necessárias para que se possa depois retirar o artificios das soluções intermediárias e deixar
que o País, num equilíbrio entre os centros que o abastecem e os centros de consumo, viva
normalmente, pelos processos de comercialização ordinária, o problema da satisfação de suas
necessidades.

Creio que um Gabinete que se instaure hoje, na emergência que estamos vivendo, não poderá deixar de
ser dominado pelo sentimento de responsabilidade diante dos problemas de emergência. As reformas de
base, de um lado, e as medidas de emergência, de outro, representarão o seu compromisso para com
uma Nação que tem diante de si, a curto prazo, os mais graves problemas, mas que tem também diante
de si, a longo termo, as maiores as mais substanciais e as mais legítírnas possibilidades.

Quem vê o Brasil dos próximos meses e dos próximos anos, dominado pelos males da inflação,
ameaçado pela explosão demo gráfica e vendo os níveis de renda nacional crescerem timidamente diante
dessa imensa explosão populacional, pode recear que estejamos caminhando para a sorte de uma
daquelas grandes comunidades que conhecemos em outros continentes, onde imensas populações se
desenvolvem sob a ameaça constante da fome e lavradas pelas formas mais graves do pauperismo. Mas
quem, pelo contrário, considera a longo prazo os nosso problemas e as nossas necessidades, sabe que
somos um dos poucos países que têm condição efetiva para se tornar, no futuro, uma potência grande e
independente. (Palmas.) Temos território, temos população. temos recursos naturais, temos uma
tradição moral e cultural fortemente enraizada no País, e temos, sobretudo, um povo que amadurece
rapidamente na sua consciência política e que tem, para com os problemas da Nação, uma perfeita
solidariedade.

o povo brasileiro responde ao apelo daqueles que o dirigem com compreensão dos seus problemas
com absoluta sensibilidade para a adequação ou inadequação das soluções que lhe são propostas. E.
desde o momento em que ele sinta que essas soluções emanam unicamente da consideração do
próprios interesses nacionais, e não de cortinas atrás das quais se esconde a preponderância de
interesses limitados, de interesses de grupos ou de interesses de outros países, (Muito bem. o po o
brasileiro não recusa a sua cota de sacrificios e sua cota de compreensão. Essa cota de sacrifi ios e e
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compreensão tem de ser mobilizada no momento histórico que estamos atravessando e é para uma
mobilização dessas que um novo Gabinete há de apelar, se quiser verdadeiramente cumprir as dificeis
responsabilidades de uma hora de crise.

Não vejo como esse Gabinete poderá deixar de discutir com a Câmara, e discutir com os partidos, em
primeiro lugar, os problemas legislativos que estão na raiz de quase todas as grandes soluções que têm
de ser propostas para esses problemas de governo. Para alguns deles será possível mesmo que a Câmara
dos Deputados, usando dos recursos do Ato Adicional, e nos termos que venham a ser fixados na
legislação complementar, se disponha a conceder uma delegação legislativa capaz de oferecer soluções
prontas. Para outros, pelo contrário, o que se impõe é a elaboração legislativa, através de um debate
mais longo e de maior amadurecimento, porque sem a participação das correntes de opinião pública, há
problemas que verdadeiramente não chegam ao estágio do alcance das soluções.

o SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) - Interrompo V. Ex" apenas para prevenir que dispõe somente
de cinco minutos para concluir seu tempo.

o SR. SAN TIAGO DANTAS - Muito obrigado.

Desejo também dizer, Sr. Presidente, que, no meu entender, o Gabinete que se constituir para uma tal
tarefa não pode ser um Gabinete formado senão base de uma solidariedade perfeita dos partidos que se
dispuserem a integrá-lo. Não pode ser um Gabinete formado na base da divisão de área de influência,
nem na base de atribuir apenas a determinadas agremiações partidárias a responsabilidade da orientação
de um setor administrativo.

Todos devem unir-se na responsabilidade de cada um dos setores, e embora os nomes que o integrem
devam sair das fileiras dos partidos, unindo a competência do especialista à autoridade do político, é
indispensável que cada um desses nomes conte com a responsabilidade, com a solidariedade, não
apenas do seu próprio partido, mas de todos os outros, de tal maneira que a equipe de governo que
assim se constitui possa apresentar-se à Nação revestida da máxima autoridade.

Num país, que enfrenta situação tão angustiosa, que não pode mais conceder aos seus problemas um
adiamento ou uma transferência para a responsabilidade de governos futuros, é só na base da
solidariedade comum e da objetividade total da ação empreendida pelo grupo que governa que
poderemos encontra um caminho e uma solução.

o Gabinete que teria a honra de apresentar à Câmara dos Deputados, se dela merecesse previamente a
honra da investidura, este Gabinete não haveria de ser um Gabinete partidário no sentido de que
surgisse para fazer a política de um partido, ou para estabelecer, na mecânica da vida política da ação,
um desequilíbrio ou uma forma qualquer de balanço de influência ou de preferências. Seria um
Gabinete de responsabilidade conjunta. Seria um Gabinete, para dizermos melhor, de responsabilidade
solidária, e o seu único compromisso, a sua única verdadeira finalidade seria não trair as esperanças do
povo brasileiro que neste momento sente, através das palavras de todos os seus representantes nesta
Casa ou nos outros setores da vida nacional, que já não há mais tempo para espera, e que, para
defendermos a democracia, para defendermos a paz social, para defendermos a tranqüilidade e a
independência, precisamos unir-nos como um só homem em tomo do interesse do Brasil.

Muito obrigado. (Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas. O orador é cumprimentado.)


