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Ponto Pacífico 4vo 
S ÁO questões absolutamente distintas: o futuro 

mandato presidencial e o presente mandato 
cumprido pelo presidente José Sarney. Ninguém 
apriga dúvida quanto ao féretro desta constituição 
desacreditada: é uma questão de tempo. Foi esta 
constituição em vigor, no entanto, que supervisionou 
toda a transição política e balisou o processo eleitoral 
até agora. Desde que o Congresso rejeitou a emenda 
convocando eleições presidenciais diretas, a nação 
riimou lealmente para a sucessão indireta. Venceu a 
chapa oposicionista. O presidente e o vice-presidente 
foram eleitos pela Aliança Democrática, para um 
mandato de seis anos. 

Outra coisa, muito diferente, é a convocação da 
Constituinte, que já está na fase preliminar de elabo
ração do novo texto constitucional para o Brasil. 
Cabe à Assembleia Constituinte, com a sua sobera
nia, fixar de acordo com a vontade nacional o 
mandato dos futuros presidentes. É contra-senso, 
jurídico e político, pretender que a Constituinte possa 
desrespeitar, sem causar graves danos, o mandato 
presidencial de seis anos antes que ela fixe o futuro 
mandato. 

Nem antes e nem depois, no entanto, os consti
tuintes têm o direito de reduzir o mandato presiden
cial, em cumprimento há dois anos, pela elementar 
razão de que a eleição da chapa Tancredo Neves-José 
Sarney tem a mesma legitimidade que todas as demais 
práticas políticas cujos efeitos estão em andamento. 
A própria Assembleia Nacional Constituinte se ele
geu por emenda à velha constituição, até que a nova 
Híe tome o lugar. 

A representação política nacional se arremessa
ria numa decisão suicida no momento em que, do alto 
do equívoco radical se deixasse empurrar pelos inte
resses ocultos no PMDB. Bastaria o PMDB questio
nar o mandato presidencial, por iniciativa ou por 
omissão, para a credibilidade desmoronar sobre as 
cabeças ambiciosas que brincam com um assunto tão 
grave. Não há como isolar o mandato presidencial, 
que é um dos componentes da estrutura de transição e 
peça essencial na engenharia de contradições que se 
chama Nova República. A obra que vai substituí-la 
ainda está em discussão pela Constituinte, convocada 
pela emenda mandada ao Congresso passado pelo 
Presidente da República, e eleita segundo as regras 
do jogo em andamento. Portanto, todas as conse
quências legais estão sendo cumpridas. Não há como 
isolar o mandato presidencial e retirá-lo do conjunto 
de fatores que o legitimam. 

O bom senso, dizia Descartes, é a mercadoria 
mais bem distribuída no mundo: ninguém protesta 

contra a quota que lhe coube, pois todos se julgam 
bem aquinhoados e se mostram satisfeitos. No entan
to, falta bom senso para o consumo da humanidade. 
O PMDB, com a sua vitória eleitoral de novembro 
passado, é um partido refestelado na nova república. 
Domina o governo, detém o tráfico de nomeações, 
comanda a economia mas não se conforma em 
repartir migalhas do poder com o PFL. É visível a 
cobiça que o mandato presidencial desperta no 
PMDB. Falta-lhe, porém, a coragem de confessá-la 
publicamente. Mesmo sem declarar, no entanto, o 
PMDB faz tudo que está ao alcance da sua traição, 
disfarçada em apoio, para alargar o abismo de des
confiança. 

Não há. simplesmente, nada a ser questionado 
nas regras de um jogo que vem de antes, e só se 
encerrará com a nova Constituição brasileira. E é por 
isso que a Constituinte deveria dedicar o melhor e a 
totalidade dos seus esforços para dotar o Brasil, o 
mais cedo possível, de uma Constituição democrática 
também na divisão de responsabilidades, para aumen
tar a segurança da evolução política. Não é possível 
conciliar a confiança no processo político com a 
suspeita que o maior partido, no governo, inspira com 
a sua ambiguidade diante do Presidente da Repú
blica. 

O Presidente Sarney disse há poucos dias pala
vras de sentido económico que servem também à 
política: o governo conhece os remédios para curar os 
males do país. Se sabe quais são os remédios, é 
porque identificou o mal. Entre o Presidente e o seu 
principal partido não pode prosseguir essa relação 
perigosa para o regime: cabe um último aviso, com a 
exigência de um novo comportamento a curto prazo. 
Se o PMDB recusar o compromisso de lealdade, o 
Presidente Sarney — tendo a nação por testemunha 
— pode começar a se defender, passando imediata
mente ao ataque. 

O Governo reúne condições para, se quiser, 
fundar um partido nacional com as medidas de uma 
ampla maioria confiável, para com ela governar sem 
riscos. Não pode é manter-se na defensiva e esperar 
que o PMDB passe das sombras à luz, pois que é da 
natureza das traições valer-se das vantagens próprias 
de quem se desobriga da lealdade. 

No histórico das relações entre o Presidente 
Sarney e o PMDB há matéria suficiente para vários 
processos de traição política. Não é, no entanto, um 
jogo que se resolva apenas com paciência. Há um 
teste de coragem implícito: a partir de um certo 
ponto, a cautela mostra medo, e o medo estimula o 
traidor a consumar o seu intento. O mandato presi
dencial é assunto encerrado; não a traição. 

file:///uiMeme

