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"It is iro-
nic that otm 
ali countries ' 
in Europe, 
France was 
theonly that 
could have 
had a revo-
lution — not 
because she groaned under 
the lash of tyranny, but, on 
the contrary, because she 
tolerated and even invited 
every conceivable dissen-
sion and heresy. Restless-
ness, a passion for novelty 
and the pursuit of excite-
ment were everywhere in 
the air. They were fruits of 
idleness and leisure, not of 
poverty." 
("Paris in The Terror — 
June 1793 — July 1794", 
Stanley Loomis.) 

A atual crise política bra
sileira tem um único e soli
tário desfecho possível: a 
sucessão presidencial. 

Esta tem sido a regra ao 
longo de nossa história re
publicana, e a crise deste 
momento é suficientemen
te profunda para não fugir 
a essa regra. No Brasil, os 
conflitos de interesse, que 
por sua grandeza se trans
formam em questões políti
cas, correm como rios para 
o estuário comum da luta 
pelo comando do Poder 
Executivo. A Presidência 
da República tem sido, as

siduamente, uma fortaleza 
a partir da qual o grupo 
político vencedor parte pa
ra a ocupação do Legislati
vo e até do Judiciário. Não 
há registro de que algum 
agrupamento político te
nha percorrido, com igual 
desenvoltura, o caminho 
inverso. 

A destruição do sistema 
parlamentarista em 1963, 
pelo presidente João Gou
lart, o aumento do número 
e a nomeação de ministros 
do Supremo Tribunal Fede
ral em 1965, antes que o re
gime militar assumisse a 
feição moldada pelo AI-5 e 
a maioria obtida por Paulo 
Maluf, quando governador, 
na Assembleia Legislativa 
de São Paulo, que tinha 
mais de dois terços de seus 
membros eleitos pela opo
sição, são alguns dos exem
plos dessa capacidade de 
invasão de que é dotado o 
Poder Executivo, mesmo 
no plano estadual. 

A questão básica, cen
tral, da política brasileira é 
portanto a da Presidência 
da República e não a da 
Constituinte ou qualquer 
outra. 

Supor que uma fórmula 
parlamentarista destilada 
nos laboratórios de 
Brasília possa alterar subi
tamente essa realidade 
política é ou um equívoco 
ou uma simulação. 

A ingenuidade dessa pre

tensão foi recentemente 
desnudada pelo advogado 
Miguel Re ali Jr., que cola
bora com o relator da Cons
tituinte. 

Ele observou que o 
regime parlamentarista, 
se for adotado, estará ex
posto a um desgaste mortal 
nas eleições presidenciais 
porque os candidatos certa
mente farão campanha 
contra essa forma de go
verno. Qualquer um desses 
candidatos chegará ao po
der portando uma procura
ção dos seus eleitores para 
combater o sistema parla
mentar. 

A verdade é que a imensa 
autoridade do presidente 
da República lhe é, de cer
ta forma, outorgada direta-
mente pelo povo, que, nos 
seus vários níveis, obvia
mente confia mais nos 
desígnios de um presidente 
do que na abstraía e nem 
sempre cumprida vontade 
da lei. Toda vez que os bra
sileiros são consultados ou 
simplesmente pesquisados, 
sua inclinação se revela fa
vorável á manutenção eaté 
à ampliação do poder do 
presidente. 

Não é por outra razão 
que o maior e mais signifi
cativo movimento político 
de caráter popular realiza
do em nosso país expressou 
a exigência de eleições di-
retas para a Presidência. 
Nenhuma outra bandeira 

foi ou será capaz de empol
gar multidões semelhan
tes. 

Esse é o motivo pelo qual 
é muito saudável que a su
cessão presidencial se abra 
ainda neste ano, com elei
ções marcadas para no
vembro do ano que vem, 
embora isso contrarie o ca
lendário acalentado pelo 
presidente José Sarney. 

Por mais que interesses 
se somem no sentido de 
postergar a abertura do 
processo sucessório, estes 
não trazem nenhuma solu
ção real para a crise políti
ca brasileira. A crescente 
desagregação da força do 
presidente e do próprio Es
tado e as consequências de
letérias da intriga palacia
na urdida para engordar o 
mandato do chefe do gover
no acabarão por mostrar-
se mais assustadoras que 
os perigos de uma eleição 
presidencial. 

Esta, embora desenca
deie potencialidades de 
participação sempre temi
das, servirá para estabele
cer não somente a força do 
vencedor mas também a 
força dos derrotados e o 
perfil nacional dos novos 
partidos e das suas 
possíveis alianças. Trata-
se de um inventário que, a 
esta altura, já interessa a 
quase todos os protagonis
tas da cena política. 

0 Brasil não está como a 

França no final do século 
XVIII, descrita por Stanley 
Loomis, à beira de uma re
volução. 

Mas já registra al
guns preocupadores 
indícios de debilidade da 
ordem pública. Uma parte 
da elite brasileira aparen
temente deseja, em um 
gesto suicida, dar ao mes
mo tempo liberdade e as 
costas para as massas ur
banas, suburbanas e ru
rais. 

"0 maior vício de todas 
as Repúblicas fracas", 
apontava Maquiavel há 
mais de trezentos anos, "é 
a indecisão." "Cada esco
lha que fazem", anotava 
ele, "é ditada pela for
ça." 

Nessa conjuntura,mesmo 
quando o resultado é feliz, o 
que é raro, ele não é dura
douro, porque "se deve á 
necessidade e não à sabe
doria da sua conduta ". 

Os males e vícios de uma 
República fraca são ainda 
mais terríveis e delicados 
numa sociedade complexa 
como a atual. E pouco pro
vável que a Nação prefira 
conviver com eles por mais 
dois anos, depois que as li
nhas básicas do novo texto 
constitucional estiverem 
definidas. 

(*) Jornalista, dirator da Ga-
» t a Mercantil. 


