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Uma ideia 

inovadora 
JOSE HÉLDER DE SOUZA 

Seguindo o curso natural e as
sumindo o papel para o qual o 
povo os elegeu, os constituintes 
começam a deixar de lado as 
questiúnculas e já passam a 
abordar os grandes temas insti
tucionais. Dentro da discussão, 
já se pode mesmo distinguir 
duas correntes principais; a 
parlamentarista e a presiden
cialista. A primeira se mostra, 
por enquanto, com maior núme
ro de partidários, dando-nos a 
esperança de que algo novo, 
realmente, está surgindo no 
País. um regime mais próximo 
da verdadeira democracia e dos 
Estados modernos do mundo de 
hoje. Não se pode dizer, diante 
dos exemplos de países de regi
me parlamentarista — os dois 
últimos grandes exemplos são 
Portugal e Espanha — que este 
sistema não seja a forma mais 
próxima do governo do povo no 
poder: o pais administrado por 
representantes do povo, en
quanto a chefia do Estado fica 
com o presidente da República, 
também eleito diretamente pelo 
povo. 

No momento em que se coloca 
em discussão este grande tema. 
é oportuno nos referir, e desta
car, mais uma vez, o belo proje-
to de constituição elaborado pe
la Comissão Afonso Arinos, co
missão constituída não por 
meia dúzia de notáveis ou por 
baronetes. como se tem dito le
vianamente, mas por cinquenta 
nomes bem representativos das 
mais diferentes camadas ou re
gimentos da sociedade brasilei
ra de hoje. 
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Tal projeto, de forma abran
gente, propõe além de uma de
mocracia social, uma inovado
ra forma parlamentarista de 
governo, podendo-se nele notar 
o aperfeiçoamento do parla
mentarismo. A Comissão Afon
so Arinos sugere uma república 
parlamentarista em que se des
taca o Conselho de Estado, a 
funcionar no meio, digamos as
sim, entre o presidente da Re
pública e o Gabinete de Minis
tros, de modo a evitar os clássi
cos atritos entre estes dois po
deres, como se verifica em mui
tos paises geridos pela forma 
parlamentar de governo. Este ' 
Conselho de Estado, da manei
ra como foi sugerido, seria I 
constituído pelo chefe do Execu
tivo, chefe do governo ou do ga
binete, os presidentes das duas 
casas legislativas, os líderes 
dos partidos e mais seis cida
dãos de ilibada reputação e no
tório saber, indicados por cada 
um dos poderes e eleitos por 
seis anos. Os constituintes que 
ainda não se derem ao trabalho 
ou não tiveram tempo de com
pulsar o projeto daquela comis
são, que foi tanto douta como 
sábia, por ser representativa de 
nosso povo, poderiam atentar 
para esta sugestão inovadora e 
se não for possível aperfeiçoá-la 
— o que é, de fato, difícil, in-
cluíla na nova carta se predomi
nar a corrente parlamentarista. 


