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Renúncia de Sarney, uma 
possibilidade e três emendas. 

Embora o líder do governo, deputado Luís 
jerto Ponte, tenha tentado retificar a notí-
não conseguiu segurar os desdobramentos 

isados por sua própria informação de que o 
ísidente Sarney estaria disposto a qualquer 
crifício para solucionar a crise, inclusive 
ireviar o mandato. A maioria dos líderes par-
dários já defendia ontem a tese — e, no Con-
resso, foram identificadas pelo menos duas 
mendas nesse sentido. A próxima a ser apre-
^ntada será a do candidato do PL, deputado 
ifif Domingos, propondo simplesmente a su

pressão do artigo 4 das Disposições Transitó
rias, segundo o qual o presidente eleito este ano 
deverá assumir em março de 1990. 

Ponte admite ter anunciado essa eventual 
disposição de Sarney sem consulta prévia. On
tem, ele tentou reparar a situação, mas só aca
bou complicando ainda mais. Depois de uma 
audiência com Sarney, ele disse que a redução 
do mandato não está nos planos do presidente, 
mas que poderia ser levada em consideração na 
hipótese de um apelo nacional. O líder do PFL 
no Senado, Marcondes Gadelha, que também 
participou da reunião com Sarney, não confir
mou nenhuma das informações de Ponte. Ao 
contrário, disse que o presidente estaria dispos-
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to a muitos sacrifícios em beneficio da Nação 
— menos a renúncia. "O presidente jamais ad
mitiu abrir mão de seu mandato e o Congresso 
jamais proporia uma loucura como essa", asse
gurou Gadelha. 

Mesmo assim, as emendas que propõem 
redução do mandato de Sarney já iniciaram sua 
tramitação. Além da de Afif, que reduz em 75 
dias o tempo do atual presidente no Planalto, 
há emendas dos deputados Adroaldo Streck 
(sem partido-RS) e Moema São Thiago 
(PSDB-CE). Com exceção do líder do PMDB, 
deputado Ibsen Pinheiro, que considera "um 
risco" especular em torno do mandato de Sar
ney, os demais líderes defendem a antecipação 
da posse, mas admitem negociar com o próprio 
presidente. 

No PT, o clima é de antecipar ao máximo 
a posse do eleito. "Gostaria que a posse fosse 
no dia 13 de dezembro, um dia após a realiza
ção do segundo turno", exagera o deputado 
Paulo Paim (PT-RS), endossando a emenda de 
Afif Domingos. Para isso, contudo, Paim terá 
de enfrentar uma briga com o candidato de seu 
partido à Presidência, Luiz Inácio Lula da Sil
va, que classificou essa discussão como "desca-

bida". Para Lula, Afif deveria discutir salário, 
não a antecipação da posse do vitorioso de no
vembro. Lula diz que só discutirá antecipação 
depois da eleição. 

No PFL, a ordem é esvaziar a discussão 
em torno da redução do mandato — mais ain
da, pressionar para que a matéria nem chegue a 
tramitar no Congresso. "A proposta de Afif vai 
cair no vazio", prevê o deputado José Lins 
(PFL-CE), criticando o processo de argentini-
zação que se pretende estabelecer no Brasil. "O 
que é bom para a Argentina não precisa ser 
bom para o Brasil." 

O governador Orestes Quércia é favorável 
à antecipação da posse, "desde que haja um 
pensamento conjunto com a Justiça Eleitoral". 
Quércia julga que o prazo entre a eleição e a 
posse é muito longo e concorda que o eleito 
assumisse depois de 20 ou 30 dias, se for possír 
vel, em l9 de janeiro. O ministro das Comunica
ções, Antônio Carlos Magalhães, acha que é 
"inconveniente" falar em renúncia de Sarney 
antes de se ter um vencedor majoritário no pri
meiro turno. Apesar disso, Magalhães acredita 
que Sarney se prontificará a discutir o assunto 
quando o quadro sucessório estiver definido. J 


