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Sarne^e o desafio de FHC 
'* Ao observar que o desafio 
Ç legislativo do segundo semestre 
!;é muito mais sério do que o do 
^primeiro, quando foram debati-
Cdas posturas ideológicas, o sena-
> dor José Sarney recorre a uma 
l figura literária para advertir que 
f o presidente Fernando Henrique 
i Cardoso estará, então, saindo do 
í porto para enfrentar o mar alto. 
I "Agora, nós vamos tocar nos in-
l teresses constituídos, o que é 
* muito mais complicado e difí-
icil" — alerta oo presidente do 
X Senado e do Congresso, assina-
llando que o Presidente terá de 
* refazer o pacto de governabili-
* dade dentro das regras democrá-
l ticas, cujo jogo reservará um pa-
* pel de extrema relevância para o 
1 Congresso Nacional. 
* E é isso, para Sarney, que 
l fará a diferença, lembrando que 
l o ex-presidente Itamar Franco, 
I diante de um Congresso abúlico, 
l baixou 500 medidas provisórias 
*• para garantir a governabilidade, 
\mas comprometendo o equilí-
\ brio do sistema. Tratava-se de 
% instituir algo que eqüivalia a um 
* ato institucional permanente. 

Para o atual Presidente, resta a 
tarefa mais trabalhosa de lutar 
pela instituição do império da 

lei, que não se compatibiliza 
com a reedição continuada de 
medidas provisórias, mas de 
uma estreita e harmoniosa linha 
de cooperação e entendimento 
com o Congresso. "Entregar o 
império da lei aos desígnios de 
um homem é a ditadura" — en
sina Sarney. 

Como não tinha capacidade 
de montar o pacto da governabi
lidade dentro das regras do jogo 
democrático, uma vez que o 
Congresso não se reunia, o ex-
presidente Itamar Franco trans
formou as medidas provisórias 
em atos institucionais que garan
tiam a continuidade da ação ad
ministrativa, à revelia do Parla
mento. Assim, prevalecia a von
tade de um homem, que ajudou a 
esvaziar o Congresso, mais ain
da, na medida em que o Governo 
estava empenhado em que não 
houvesse quorum para delibera
ção. O presidente Fernando 
Henrique Cardoso tem de optar 
— ou ser ditador das leis — e 
Singapura, a Cidade-estado, é 
bom exemplo desse tipo de auto
ritarismo — ou seguir a difícil, 
porém mais segura trilha do es
tado de direito. J 


