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Ingovernabilidade força recuo de Sarney 
Ademar Shiraishi 

A ameaça de ingovernabilida
de obrigou o presidente José Sar
ney a abandonar a posição de con
fronto com o Congresso e, para rea
brir as negociações com o Poder Le
gislativo, ele recuou das decisões 
de atrelar a Ciência e Tecnologia 
ao Ministério do Desenvolvimento 
Industrial e, além disso, abriu mão 
de 95% dos cortes impostos ao Or
çamento Geral da União (OGU), 
aprovado em dezembro último pelo 
Congresso Nacional. 

O acordo entre Executivo e o 
Legislativo saiu, na última quarta-
feira, para alívio dos controladores 
do caixa da União. O secretário de 
orçamento e finanças da Secretaria 
do Planejamento da Presidência da 
República, Pedro Parente, saudou 
com euforia o fim do impasse em 
torno do orçamento fiscal deste ano 
e justificou o equívoco dos dois la
dos, no processo de definição das 
receitas e despesas do Governo Fe
deral para este ano: "é que o Exe
cutivo passou 20 anos sem discutir 
as fontes de seus recursos ou as ra
zões de suas despesas. De outro la
do, o Congresso estava com muita 
sede para utilizar seus novos pode
res, conferidos pela Constituição''. 

O confronto aberto por Sarney, 
ao vetar NCz$ 22,5 bilhões do orça
mento de NCz$ 119,7 bilhões apro
vado pelo Congresso, custou caro 
ao Tesouro Nacional e, em conse-

Estudo 

qúência, à sociedade. Pedro Paren
te admitiu que ocorrências de atra
so no desembolso de linhas do Fun
do de Financiamento à Exportação 
(Finex) e até de retenção nos portos 
de trigo importado causaram pre
juízos financeiros à União, além de 
provocar atrito diplomático com a 
Argentina. 

A reestruturação da Secretaria 
de Ciência e Tecnologia, vinculada 
diretamente à Presidência da Re
pública e com "sta tus" de Ministé
rio, na segunda-feira, dia 13, abriu 
c caminho do entendimento entre 
Executivo e Legislativo. Na terça, 
dia 14, os técnicos do planejamento 
conseguiram convencer os mem
bros da comissão mista de orça
mento do Congresso Nacional e as 
lideranças dos principais partidos 
políticos de que o impasse orça
men tá r io prejudicava toda a 
Nação. 

Na noite da última terça-feira, 
o presidente da comissão mista, de
putado Cid Carvalho (PMDB-MA), 
consolidou os entendimentos com o 
Executivo, nos seguintes termos: 1) 
"A pressão da sociedade com rela
ção à execução do orçamento exige 
a soma das forças políticas a fim de 
evitar o risco da não deliberação 
sobre os vetos, colocando em che
que a responsabilidade do poder 
Legislativo, 2) A impossibilidade 
do Executivo de colocar em anda
mento programas fundamentais, 

negativos para o com reflexos 
País". 

As lideranças partidárias só 
não aceitaram negociar a autoriza
ção para os estados e municípios 
rolarem 92% de sua dívida externa 
vencida ou a vencer até o final do 
ano, contra o teto estabelecido pelo 
Executivo de 75%. Qualquer recuo 
do Congresso t rar ia à tona, indese
jáveis conflitos com os governado
res e racharia ainda mais o PMDB, 
em plena corrida presidencial. 

Após horas de batalha do presi
dente do Congresso, senador Nel
son Carneiro (PMDB-RJ), para ob
ter o quorum mínimo de 248 depu
tados e 38 senadores, o legislativo 
aprovou os vetos presidenciais. Na 
prática reduzidos a NCzf 1 bilhão, 
com a apresentação do projeto de 
lei do Executivo que abre ao orça
mento da União créditos adicionais 
de NCz$ 21,52 bilhões. 

Pedro Parente afirmou que, 
com o fim da pendência orçamentá
ria, o Tesouro elimina os prejuízos 
extras com atraso de pagamentos e 
também evita a paralisação de 
"programas relevantes", como a 
merenda escolar e os financiamen
tos aos setores agrícola e exporta
dor. O secretário de orçamento e fi
nanças do planejamento até obser
vou que o novo orçamento de NCz$ 
122,3 bilhões está hoje superesti
mado em 9% em razão dos efeitos 
do congelamento do Plano Verão. 
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prevê dias difíceis 
para o futuro presidente 

São Paulo — "Ao contrário do 
que tem declarado o presidente 
Sarney, o seu sucessor não encon
t ra rá a casa em ordem. Na melhor 
das hipóteses, o próximo presiden
te vai encontrar um país com taxas 
inflacionárias na faixa de 10 a 15% 
ao mês e com todos os problemas 
estruturais da economia à espera 
de soluções, a começar pela reorga
nização do setor público e a renego
ciação da dívida externa". 

O diagnóstico está contido no 
"Relatório Trevisan Conjuntura" 
que circula reservadamente este 
mês, editado pelos consultores Tre
visan e Asssociados. Segundo o es
tudo, a estratégia oficial de comba
te à inflação "vai implicar, com 
certeza, um aprofundamento da 
tendência recessiva na economia". 
Assim, os resultados prováveis do 
choque económico, a médio e longo 
prazos, inspiram pessimismo, já 
que praticamente todos os meca
nismos utilizados pelo Governo 

a c a r r e t a r ã o pesados encargos 
futuros. 

O "Relatório Trevisan Conjun
tu ra" delineia assim a crise que es
tá sendo engendrada: "a elevação 
das taxas de juros aumenta os cus
tos financeiros do Tesouro e no fu
turo vai imobilizar ainda mais a 
capacidade de gasto do setor públi
co; nessa mesma linha, a queda do 
níVel de atividade económica tem 
impactos terríveis sobre a receita 
fiscal do Governo; os cortes fiscais 
realizados até aqui atingem, indis
t intamente, setores prioritários e 
outros notoriamente ineficientes; a 
desativação de setores importantes 
do aparelho estatal poderá impli
car sérios e até irreversíveis atra
sos, por exemplo, nas áreas cientí
fica e tecnológica". 

O documento considera que o 
Plano Verão conseguiu afastar 
temporariamente a ameaça de hi-
perinflação, mas o Governo conti
nua no "fio da navalha", sujeito ao 
desastre se cometer qualquer desli

ze. "Trata-se de um governo — sen
tenciam os consultores — que esta
va aparentemente exaurido em 
suas possibilidades de condução da 
economia e corria o risco de mergu
lhar o País no caos económico e que 
consegue conferir uma certa esta
bilidade ao quadro económico. A 
vitória alcançada com o Plano Ve
rão é, nesse sentido, restrita e está 
longe de ser definitiva". 

O grande problema, segundo o 
relatório, continua sendo o dese
quilíbrio estrutural das contas da 
União, que persiste e ameaça, in
clusive, conduzir a máquina gover
namental a um estado de paralisia, 
prejudicando sensivelmente a pres
tação de serviços à população. "A 
escassez de equipamentos e princi
palmente de materiais necessários 
à execução das atividades públicas 
provoca o ócio generalizado, mes 
mo naqueles servidores que têrr 
conduta profissional digna", alerta 
o estudo. y 


