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Jornal de Brasília 

Planalto mostra que há 
fisiologismo no PMDB 

Memélia Moreira 

A prática do fisiologismo, tão 
criticada pelo PMDB no antigo 
regime. con t inua i m u t á v e l . 
Deputados, senadores, todos 
disputam empregos e espaços no 
poder. Mudaram os personagens. 
O d iscurso se t o rnou 
ideologicamente mais à esquerda 
mas, apesa r d i sso , a Nova 
R e p ú b l i c a p e r m a n e c e 
apresentando os vícios eleitorais 
que fabricaram vitórias ao longo da 
História republicana do Brasil. 

A analise foi feita pelo 
deputado Lysâneas Maciel (PDT-
RJ) e se encontra em absoluta 
sintonia com observações feitas 
por a s ses so res e amigos do 
presidente Sarney. «Nada mudou 
— disse Lysâneas — porque o 
partido que está no poder continua 
distribuindo o espólio e, diante da 
crise, o p r e s i d e n t e dever ia 
leg i t imar-se e a b a n d o n a r os 
fisiológicos do PMDB e do PFL». 

Na Secretaria Especial de Ação 
Comunitária (Seac), conduzida 
pelo ex-deputado Aníbal Teixeira, 
se encontra o testemunho desta 
prática. São fichas de pedidos para 
atender municípios e regiões de 
determinados políticos cuja eleição 
estava ameaçada. São também 
pedidos para que não se atenda 
regiões onde o adversário poderia 
ter mais sucesso. A diferença (e é o 
que tem surpreendido o governo) é 

apenas uma: se os fisiologistas 
tradicionais sempre apoiam o 
governo, esteja ele certo ou errado, 
os «novos fisiologistas», depois da 
vitória, ameaçam abandonar o 
presidente. 

Procurados 

Os gabinetes mais procurados 
no Palácio do Planalto para que 
sejam atendidos os pedidos são de 
Roseana Murad e de seu marido, 
Jorge Murad, secretário particular 
do presidente Sarney. 

« E s t a v a m d i spos tos a 
p r iva t i za r os lucros mas não 
querem socializar os prejuízos. A 
eleição foi ganha aqui dentro do 
Palácio do Planalto e os que hoje 
reclamam e criticam o presidente 
estão apenas querendo mais um 
gpuco de cargos e espaço no poder. 
E fisiologismo puro». A frase foi 
d i ta por um dos pr inc ipa i s 
a s ses so res de S a r n e y , 
inconformado com a postura crítica 
assumida depois das eleições, 
principalmente por políticos do 
PMDB. 

E os exemplos são muitos. 
Começando pelos ó rgãos e 
ministérios mais procurados pelos 
políticos. O recordista de pedidos 
foi o Ministério da Previdência 
Social. Segue-se a Secretaria 
Especial de A s s u n t o s 
Comunitários (Seac), Secretaria do 
P lane j amen to , F u n d o de 

Assistência Social e Ministério do 
Interior. 

No Ministério da Previdência 
Social, membros do PMDB baiano 
e alagoano sugeriam demissões e 
contratações, principalmente na 
área do Funrural. Essa área se 
encontrava na mão da Frente 
Liberal. 

Alagoas e Bahia não são 
recordistas. São Paulo e Minas se 
colocam na frente. São Paulo, 
através do governador Franco 
Montoro, conseguiu a rolagem de 
sua d ív ida e os e m p r é s t i m o s 
sol ic i tados t r a m i t a r a m sem 
dificuldades. Além disso, para 
favorecer a eleição de Orestes 
Quércia, candidato do PMDB, foi 
instalada uma junta regional da 
justiça trabalhista e uma vara da 
Justiça Federal. 

Em Minas há outro exemplo. 
Na Sec re t a r i a de Ação 
Comuni t á r i a , há um telex de 
Aníbal Teixeira informando os 
prefeitos da Zorta da Mata que os 
projetos solicitados não seriam 
atendidos por interferência dos 
cand ida tos I t a m a r Franco 
(derrotado para o governo do 
estado) e Aécio Neves, eleito para a 
Câmara Federa l . Os dois 
candidatos acreditavam que o 
a t e n d i m e n t o às p re fe i tu ra s 
favoreceria Newton Cardoso e 
pediram para não l iberar os 
pedidos. 

Covas recomenda dinamismo a partido 
Com o lastro invejável e indis

cutível de oito milhões de votos, o 
provável líder do PMDB na As
sembleia Nacional Constituinte, 
senador Mário Covas (SP), faz dois 
alertas: ao Palácio do Planalto 
avisa que "não aceitará qualquer 
tipo de liderança do governo na 
Assembleia Nacional Constituin
te" e, ao seu próprio partido, re
comenda "reestruturação e di
namismo" como única fórmula 
capaz de garantir ao PMDB real 
participação no "dia-a-dia do 
governo" para a superação da crise 
económica, que traz no seu bojo a 
crise politica. 

Institucionalizar a atuação do 
PMDB. Es ta é a palavra de ordem 
do senador Mário Covas. Ele con
sidera que, com a responsabilidade 
de atuar em duas vertentes distin
t a s — a Constituinte e o governo 
—, o partido deve ativar seus 
mecanismos de organização inter
na, desde a própria direção até o 
trabalho da Fundação Pedroso 
Horta, para se manter em "per
manente ebulição" e ampliar os 
canais de diálogo sociedade/gover
no/sociedade, que, para ele, carac
terizam o papel dos partidos po
líticos dentro de um regime de
mocrático: 

"Nós internalizamos — analisa 
Mário Covas — algo que parece 
ainda vestígio do autoritarismo: o 
fato que tradicionalmente o partido 
existe para servir ao governo. No 
regime democrático não é assim. O 
partido politico chega ao governo, 
ele chega ao poder. Isso se explicita 
através de figuras, através do 
presidente, dos ministros. Mas, na 
verdade, quem está no governo é o 
partido, é o PMDB. Isso cria uma 
duplicidade de funções. De um lado 
a de cumprir as obrigações do 
governo e de outro a obrigação de 
exigir do governo posições que 
satisfaçam seus compromissos com 
a opinião pública". 

E esta interação que, para o 
senador, sofre atualmente dificul
dades, de responsabilidade muito 
mais do próprio PMDB do que do 
governo. "Da forma como o par
tido opera". Admitindo que hoje o 
único canal institucionalizado en
tre o partido majoritário e o Pa
lácio do Planalto e o diálogo entre o 
presidente Sarney e o deputado 
Ulysses Guimarães, Mário Covas 
se ressente da falta de delegação do 
partido para discutir com minis
tros e autoridades do Executivo a 
atuação do governo. 

"Eu tenho estado com todos os 
ministros da área económica, 
sozinho ou com grupos de par
lamentares, mas não posso falar 
em nome do meu partido, não 
tenho delegação de autoridade para 
isso. Então esses encontros não 
passam de iniciativas individuais 
sem muitos resultados práticos". 

A atuação dos parlamentares e 
do próprio PMDB enquanto 
"governo" e maioria no poder 
Legislativo ordinário é claramente 
distinta, para Mário Covas, da As
sembleia Nacional Constituinte. 
"Es tar no governo é um fato 
episódico", alerta o senador, em 
contraposição a uma Constituição 
que deve transcender a uma po
larização governo/oposição. "Na 
Constituinte, a presença do gover
no é a de um estranho no ninho". 
Dai porque ele repudia com vee
mência a possibilidade de o pre
sidente Sarney articular um "bloco 
governista para atuar na Asem-
bléia e adverte que não se sub
meterá a qualquer tipo de liderança 
nesse sentido: "Não serei liderado 
por um lider do governo nem de 
oposição na Constituinte. Posso 
até sair do plenário da Câmara, 
numa sessão de Constituinte, e 
voltar ao mesmo plenário para uma 
sessão do Congresso e aceitar esta 
liderança. Mas na Constituinte 
não". 

Bueno tem esperança 
no apoio à monarquia 
Embora reconheça que «não 

será fácil» restaurar a monarquia 
no Brasil, o deputado Cunha 
Bueno (PDS-SP) tem esperanças 
de que, aberta a discussão, o povo 
e os constituintes optem pelo sis
tema monárquico como forma 
ideal de governo para, o pais. O 
deputado nutre suas esperanças 
pelas manifestações de apoio que 
já lhe prestaram pelo menos 22 
deputados e na repercussão que 
sua proposta teve junto à im
prensa e mesmo alguns outros 
constituintes se mostram sim
páticos à ideia. 

Cunha Bueno defende que tor
ne a ser adotado no pais o sistema 
parlamentarista vigente durante 
os 65 anos do Império e extirpado 
pela Proclamação da República. 
Pela Constituição Imperial de 
1824, outorgada por D. Pedro I, 
foram instituídos no Brasil 
quatro poderes políticos: o 
Legislativo, o Executivo, Ju
diciário e o Moderador. Os im
peradores governavam com o 
auxilio de um Conselho de Es
tado, que efetivamente chefiavam 
formado por min i s t ros -
parlamentares ( indicados pelo 
partido majoritário, fosse o Con-
sevador ou o Liberal. 

De posse do Poder Moderador, 
o imperador podia, a seu bel-
prazer e conveniência dissolver a 
Assembléia-Geral, constituída 
pela Câmara e pelo Senado, e 
convocar novas eleições. 

O artigo 99 da Constituição de 
1824 dispunha: «A pessoa do im
perador é inviolável e sagrada: 
ele não está sujeito a respon
sabilidade alguma». J á de posse 
do controle dos poderes Exe
cutivo e Legislativo, com as dis
posições constitucionais rela
tadas, o imperador tinha de obter 
um discreto jugo sobre o Poder 
Judiciário. 

Com algumas mudanças, o 
deputado Cunha Bueno prega o 

I restabelecimento do Poder 
Moderador, no caso de instituição 
do regime parlamentar monár

quico no Brasil. O parlamentar 
pedessista concorda com o poder 
imperial seja reduzido. A seu ver, 
o imperador teria como missões a 
representação da nação e o co
mando-em-chefe das Forças Ar
madas. Quanto à dissolução do 
Congresso Nacional, o chefe de 
Estado poderia apenas concordar 
ou não com o ato, não tendo 
poderes para tanto. A chefia de 
governo seria exercida por um 
deputado ou senador, indicado 
por seus pares para o cargo de 
primeiro-ministro. 

Cunha Bueno acredita ainda 
que, com um imperador, as 
sucessivas crises militares seriam 
definitivamente solucionadas. 

Para o deputado paulista, «é 
fundamental que os constituintes 
avaliem com espirito aberto as 
experiências dos sistemas monár
quicos existentes hoje no mundo. 
Argumenta Cunha Bueno que as 
monarquias existentes perten
cem a países dos mais desenvol
vidos como a Inglaterra, Suécia, 
Dinamarca, Holanda, Bélgica e 
Japão. 

O anúncio de que Cunha 
Bueno apresentou uma emenda 
propondo o debate sobre a 
monarquia motivou pilhérias de 
inúmeros parlamentares ao 
colega de São Paulo. Alguns, 
como os deputados Roberto Car
doso Alves (PMDB-SP) e 
Maurilio Ferreira Lima (PMDB-
PE), em tom de ironia exigiam 
serem nomeados «barões» de 
suas cidades. Outros, como o 
senador Fernando Henrique Car
doso (PMDB-SP), relator do 
projeto de regimento interno, não 
escondiam seu espanto. A divul
gação das críticas a sua proposta 
irritou o deputado monarquista, 
que lançou farpas em todos os 
sentidos. A Fernando Henrique, 
cobrou a isenção devida como 
relator, e o acusou de não querer 
encampar sua proposta por ter 
«grande apreço aos militares, 
uma vez que é filho de um ge
neral». Ricardo Holanda. 

Para responder a esta multi
plicidade de funções — compro
misso com o governo, com a so
ciedade e com a elaboração da nova 
Carta constitucional —, Mário 
Covas espera uma iniciativa da 
Executiva Nacional do PMDB que, 
na reunião que fará ainda esta 
semana, deve colocar como 
prioridade a reestruturação par
tidária, a começar pela escolha do 
nome que deve substituir Ulysses 
Guimarães na sua presidência. "Eu 
acho o Dr. Ulysses o melhor 
presidente do PMDB, mas hoje ele 
está convocado para uma outra 
tarefa". Fazendo coro com a po
sição defendida durante toda esta 
semana por expoentes do PMDB, 
Covas considera que "a direção do 
partido, e a partir dela todo o 
PMDB, deve estar atuando com o 
máximo de intensidade porque 
temos que facear uma crise". 

A posse dos governadores 
eleitos, em 15 de março, vai impor 
ao presidente Sarney, prevê Covas, 
a necessidade de uma reforma 
ministerial. Não que ela atinja o 
sentido amplo do termo nem que 
represente a exata proporciona
lidade das conquistas eleitorais do 
PMDB e do PFL. "Ela (a reforma 
ministerial) vai acontecer de forma 
natural — ele acredita — como 
resultado da correlação de forças 
não só partidárias, mas de influên
cias individuais e regionais". Tam
bém não será a maior ou menor a 
presença de representantes do PFL 
na composição ministerial, para 
Covas, que vai determinar a área 
de influência do PMDB, desde que 
o partido, através dos mecanismos 
que deve agilizar, mantenha o 
"comando". "É possível você 
executar uma politica — em ter
mos, pelo menos — com esta ou 
aquela pessoa na medida que o 
comando do governo decida as
sim". 

Para Cabral, 
Constituinte 

não pode tudo 
"A soberania da Constituinte 

deve ser encarada dentro da ótica 
que a transição exige para o 
momento politico-institucional. Se 
do ponto de vista jurídico ela tudo 
pode, do ângulo político algumas 
coisas ela não deve". 

Esta é a opinião do deputado 
Bernardo Cabral ( PMDB- AM), ex-
pres iden te da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e 
professor-assistente de Direito 
Cons t i tuc ional Comparado da 
Universidade de Paris (Sorbonne), 
que defende a manutenção da 
C o n s t i t u i n t e C o n g r e s s u a l 
conforme, definição da Emenda 
Constitucional h° 26, que convocou 
a Assembleia Nacional Cons
tituinte. 

"A Constituição que está em 
vigência só pode ser considerada 
como obra totalmente imprestável 
quando for promulgada a nova 
Constituição", explicou o par
lamentar. 

Mesmo contrário à ex
clusividade da Constituinte, 
Cabral apoia propostas do PT e do 
PDT no sent ido de serem 
revogados a l g u n s a r t i gos 
cons iderados a r b i t r á r i o s e 
autoritários da atual Constituição, 
desde que por in termédio de 
emendas aprovadas por dois terços 
do Congresso Nacional. 

E x - d e p u t a d o , c a s s a d o pelo 
governo militar em 1969, Cabral 
acha que, no atual Congresso "os 
grandes temas nacionais estão 
sendo relegados a uma posição 
secundária, cedendo lugar a temas 
que podem ser eleitoreiros, mas 
perfeitamente dispensáveis nesta 
fase da Constituinte, quando, no 
momento de transição pelo qual 
passa o país, o ideal seria apontar 
caminhos e indicar soluções", 

Defensor do estreitamento das 
relações en t re Execut ivo e 
Legislativo, Cabral vê na intenção 
do presidente Sarney de escolher 
um líder do governo separado do 
líder do PMDB um sinal de 
insegurança. 
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Para Afif, crise é 
mesmo económica 
A construção do 
"palanque de ouro" 
para a eleição dos 
deputados do PMDB 
custou ao pais 9 
bilhões de dólares. 
Agora, os chamados 
"radicais" de esquer
da, assim chamados 
por criticarem o 
governo, deveriam 
exigir que se divida 
esse montante pelo 
número de benefi-
c iários eleitos, cobrando de cada um deles a sua parte. 

A sugestão aos "radicais" é feita pelo deputado e 
empresário Afif Domingos (SP), do Partido Liberal, ao 
atribuir a atual crise brasileira muito mais aos "erros 
internos" do que a problemas como a divida externa 
brasileira. Referindo-se ao total de reservas cambiais 
de que o Pais dispunha quando teve início a "Nova 
República" e que teriam sido quase que totalmente 
"queimadas" nesses quase dois anos do governo 
Sarney, Afif contesta que o país não esteja passando 
por uma crise económica e sim política, como disse o 
Presidente da República. 

"O problema" — observa — "é que não curaram a 
infecção: só quebraram o termómetro, que nos governos 
anteriores acusava a febre "quase real". Se não 
houvesse crise económica — observa — obviamente não 
existiria crise politica, embora as consequências mais 
inquietantes, a seu ver, ainda não tenham surgido. Afif 
considera que a situação económica "ainda não gerou 
crise social, mas há perspectivas disso". 

Situando-se no grande bloco de centro que, a seu 
ver, inevitavelmente será formado, independentemente 
da articulação dos partidos, Afif Domingos acredita que 
a solução da crise acabará sendo remetida à classe 
politica, que terá pela frente o grande desafio de mos
trar que é capaz de se articular nos momentos difíceis. 

O parlamentar considera que as criticas e ironias que 
vêm sendo lançadas pelo ex-ministro Delfim Netto às 
esquerdas são resultado de seus "ressentimentos". Del
fim está querendo, a seu ver, "polarizar o debate, como 
representante da direita. Mas não podemos, neste ins
tante, ter ressentimentos". 

Afif defende que, na ação social, "tudo o que o 
município puder fazer melhor, os estados não deverão 
fazer; tudo o que os estados puderem fazer melhor, a 
União não deverá fazer, e tudo o que os indivíduos 
puderem fazer melhor, a União, os estados e os mu
nicípios não deverão fazer". 

Referindo-se à crise atual, ele diz que o sindico da 
concordata está levando a empresa à falência. O Plano 
Cruzado era necessário, no seu entendimento, desde que 
no dia seguinte ao "pedido de concordata" se começasse 
a administrar as causas que levaram a empresa a esse 
estado. 

— A esta altura o problema não é de pedido de 
moratória de nossa parte, e sim deixar de pagar por não 
ter como pagar, pois consumiram nossas reservas. 
Aliás, este é o preço que a Nação está pagando pela 
construção desse "palanque de ouro" construído para 
dar maioria ao PMDB. 


