
Uma unanimidade, Presidente te 
BRASÍLIA — Entre os Constituin

tes eleitos, a maioria considera ruim 
o sistema do Governo atual e a prin
cipal crítica é à grande concentração 
de poderes nas mãos do Presidente. 
Essa tese encontra respaldo em qua
se todos os setores ideológicos, da 
direita à esquerda. 

Parece de grande aceitação a fór
mula encontrada pela Comissão 
Afonso Arinos, o tecnicamente cha
mado "dualismo de complementarie-

,dade", espécie de Presidencialismo 
mitigado ou, simplesmente, o Parla
mentarismo misto. 

A proposta, explica Arinos, baseia-
se nos sistemas francês, português e 
alemão e pode ser resumida num 
Presidente forte, porque eleito pelo 
voto direto e maioria absoluta, com 
as funções de um Chefe de Estado, 

comandante das Forcças Armadas e 
com poderes para indicar seu Minis
tério e o Primeiro-Ministro, ou Pre
sidente do Conselho de Ministros. 
Este, por sua vez, é o Chefe do Go
verno, responsável por sua ação exe
cutiva e deve ser da confiança da 
Câmara dos Deputados, que pode ve
tar seu nome ou votar moção de cen
sura e distituí-lo do cargo. O Presi
dente da República tem ainda o 
poder de dissolver o Congresso em 
situações específicas. 

O Senador José Fogaça (PMDB-
RS), um dos muitos que se inclinam 
por essa solução, acha que essa é a 
única forma dos partidos se con
solidarem e conquistarem estabilida
de, tornando-se representativos, pois 
" atualmente os partidos não são ca
nais de poder". A proposta pode le
var, na opinião do Senador, a se in-

n poder demais ; 
A 

serir na Constituição mecanismos; 
que tornem a burocracia do Estado \ 
imune às mudanças de Governo. 

Na visão de empresário do Deputa- < 
do Guilherme Affif Domingues (PL-* 
SP), primeiro deve vir a instituciona- j 
lização dos partidos, através de ins-
trodução dos sistema do voto; 
distrital misto, por exemplo, para, só -
então, permitir o aperfeiçoamento do; 
sistema parlamentar e, no futuro, o • 
Parlamentarismo. Affif usa como 
metáfora uma corrida de Fórmula 
Um para respaldar sua descrença i 
no Parlamentarismo à brasileira. 

— Em outros países, a queda do< 
Primeiro Ministro significa que o; 
carro vai parar no box para trocar o • 
pneu. Aqui, se o carro parar, terá, 
que trocar pneu, motor, carburador* ' 
e até o chasis. \ > 


