
1 , 1 O SET,1979 

_̂ rossard e o 
^arlamen tarismo 

por Maria Teresa Fernandes 
íLU de Brasília 

'*££ "0 Congresso Nacional só 
) pode colaborar com a pala-
*fí$yra na resolução dos grandes 

;t**l)robIemas económicos e so-
'UJpiais do País." Embora a 
\f%$firmação do líder do MDB 
}<$no Senado, Paulo Brossard, 
tjnfraga um certo pessimismo 
^quanto às potencialidades do 
{ Legislativo, ela se relaciona 
\ diretamente a uma ideia que 
v ele defende e acredita viável 
! no País: a adoção do sistema 

parlamentarista de governo. 
Em entrevista a este jor

nal, Brossard disse que a dis
cussão sobre o assunto tem 
amadurecido nos últimos 
tempos e insinuou existir no 
Legislativo muitos defenso
res desse ponto de vista. En
tende que, "depois da formi
dável crise brasileira, a ado
ção do parlamentarismo — 
que é a mais aperfeiçoada 
modalidade de democracia 
representativa — venha a 
ocorrer". 

Apesar de a questão ter si
do levantada num momento 
em que o Congresso parece 
disposto a tentar influir, so
bretudo na política económi
ca do governo, Brossard tem 
claro para si a impotência do 
Legislativo num sistema de 
governo presidencialista. 

Para ele, denúncias que 
são feitas frequentemente no 
plenário da Câmara ou do Se
nado poderiam derrubar 

) muitos ministros de Estado 
í por incompetência. O consolo 
( que ele vê, no atual sistema, 
j é o reconhecimento de que 
I muitas teses do Congresso 
\ Nacional acabam por ser ab-
\ sorvidas pelo Executivo. ; 
/ "Como foi o caso da nova \ 
| política salarial, que trouxe] 
\ reajustes semestrais de sala- i 
| rios, ou do tabelamento dos , 
{ juros reclamado pela oposi-
j ção há algum tempo", argu-
i mentou. 
' Outro sintoma evidente pa-
! ra Brossard, da perda pro-
| gressiva de poderes do Con-
j gresso, refere-se à forma pe-
! la qual o governo está condu

zindo a reforma partidária. 
Forte opositor da ideia de ex- í 

| tinção dos partidos ("não se 
I extingue um partido como se 
í acaba com um time de fute

bol"), Brossard acha que a 
condução da reforma deveria 
caberá os políticos exclusiva • 

\ mente. 
"Os partidos não são pro-

\ blema do governo, são fatos , 
; sociais que nascem, crescem 
'i e morrem. O que o governo 
' pode fazer é dispor condições ! 

para sua constituição, mas 
nunca extingui-los", afirmou 
Brossard, lembrando, po
rém, sua posição favorável 
ao pluripartidarismo, sem a 
extinção dos atuais partidos. 

Brossard acusa o governo 
de utilizar-se da reforma par
tidária para dividir a oposi
ção — "que a cada pleito 
cresce mais". E também de 
tentar despistar a Nação : 
dos problemas mais agudos 

\ da economia. "Será que os 
5,8% de inflação do último 

mês não impressionarani o 
governo?", indagou. Segundo 
Brossard, "quando a taxa de 
inflação chega a esses níveis, 
é muito fácil o governo per
der a condução dos aconteci
mentos". 

Como a ideia lançada na úl
tima semana pelo senador 
emedebista Paulo Roberto 
Saturnino — de um "compro
misso histórico" entre o go
verno e a oposição para a so
lução da crise económica —, 
a tese de Brossard é apenas 

•; uma entre as várias que se le
vantam neste momento no 
Congresso Nacional. Tam
bém como a de Saturnino, es- < 
tá à espera da adesão de ou
tros parlamentares para só 
então se tornar ou não uma 
proposta concreta de a ção 
política. 


