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Í ^ Eleições gerais, se mud ^ 

0 grande confronto, na Cons
tituinte, previsto para os 
próximos dias, será entre as anun
ciadas emendas principais, ins-
tituidoras do sistema de Governo 
a prevalecer na futura Cons
tituição: será votada, primeiro, a 
presidencialista, do paraibano 
Humberto Lucena, presidente do 
Senado Federal, figura das mais 
tradicionais. da política do seu 
Estado, tanto que o pai e o avô 
foram governantes da Paraí
ba. Se rejeitada, será votada 
a emenda parlamentarista do per
nambucano Egídio Ferreira de 
Lima, personalidade exponencial 
do Congresso, já curtido em 
heróicas lutas democráticas. O. 
sistema de Governo será assim 
definido e espera-se que o seja para 
os próximos cinqüenta anos, pelo 
menos. 

Se vencer, isto é, se continuar o 
presidencialismo, o povoe os par
tidos deverão ter consciência e a 
responsabilidade de que a escolha 
de um presidente deve ser muito 
bem medida e pesada, porque os 
riscos são imensos. Os exemplos 
são históricos e não é hora de 
repetir-se. Um erro de escolha é 
como um casamento frustrado, 

porém compulsório a prazo certo, 
no mínimo quatro a cinco anos. 
S obretudo porque o presidente não 
será para um grupo, para alguns, 
para um setor da sociedade, mas 
necessariamente para todos os 
brasileiros, cada um de nós. Um 
fraco, um pusilânime, um opor
tunista ou um caudilho — serão 
uma desgraça para todos, embora 
prêmio para alguns. O critério de 
candidatos, no regime presiden
cialista, terá que ser, portanto,' 
muito rigoroso. S e se escolher um 
demagogo, o País estará ferrado; 
se se escolher um líder sindical 
revolucionário, é melhor dividir 
logD isto em republiquetas, porque 
o homem iiá acabar com este «gigan
te pela própria natureza». Ha tam
bém o risco do presidente im
perial, como o foram Epitácio 
Pessoa e Ernesto Geisel, embora 
se saiba que o povo e a sociedade 
estão mais para eles do que para os 
outros. E um sentimento ibérico, 
de cabra-macho, que remanesce na 
alma do povo. Se vencer o 
parlamentarismo, o risco será ain
da maior, porque esse regime 
requer, para o seu êxito, que se 
tenha sempre um Congresso de 
primeira ordem. E não, como é do 
julgamento geral, esse que está aí. 
Do Congresso, com o parlamen-

Jtarismó~,' sairão os ministros e o 
primeiro-ministro. E se se tomar 
como parâmetro os ministros que o 
:PMDB, partido majoritário do 
Congresso, ofereceu ao Governo do 
•presidente S arney, será melhor 
nunca ter parlamentarismo neste 
País. O exemplo está em casa, à 
vista de todos, não precisa ir mais 
longe. 

Um ponto importante ainda 
precisa ser ressaltado. Tudo o que 
está aí, no Congresso e fora dele, 
foi eleito, escolhido ou implemen
tado para um regime presiden
cialista. Agora, se se muda da água 
para o vinho, que seria a implan
tação do parlamentarismo, teremos 
que começar tudo de novo. E a 
primeira decisão a.ser tomada terá 
que ser a realização de eleições 
gerais, porque os constituintes, ou 
congressistas como se queira, não 
foram eleitos para um regime 
parlamentarista de gabinete, cujo 
nível de responsabilidade é um, e 
sim para um Governo presiden
cialista, cujo nível de respon
sabilidade é outro. Caso contrario, 
os constituintes estarão usando, 
em proveito próprio, poderes que 
as eleições de 86 lhes concederam. 
Em bom português, ou será con
fisco ou abuso de poder. 


