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A decolagem de Jiame^ 

L l2 Coisas da política 

N UM quadro que 
se tornou drama

ticamente claro, o de 
impedimento prolon
gado do Presidente 
eleito, Tancredo Ne
ves, o Vice-Presidente 
José Sarney tenta de
sempenhar, cada vez 
mais plenamente as 
funções de Chefe de 
Estado e Chefe de Governo, teoricamente insepará
veis numa República Federativa como a nossa. 
Nestes últimos dias, os artigos 76 e 77 da Constitui
ção foram muito discutidos, mas pouco se falou no 
artigo 73, que reza, simples <e objetivamente, que "o 
poder Executivo é exercido pelo Presidente da 
República, auxiliado pelos Ministros de Estado". 

A Constituição de 46, por todos louvada como 
exemplar, era mais lacônica, declarando no artigo 
78, simplesmente, que "o poder Executivo é exerci
do pelo Presidente da República", embora no seu 
artigo 90 completasse: "O Presidente da República é 
auxiliado pelos Ministros de Estado". 

Tudo isso pode parecer acàciano. Mas ,não é, 
como vêm demonstrando as ações e inações do 
Presidente em exercício, do ministério e de figuras 
proeminentes do Congresso, à frente delas o presi
dente da Câmara. 

Há um consenso político, incluindo-se aí o 
PDS, de crista baixa, mas mal ou bem, contando 
com mais de 100 deputados, no sentido de que todo 
apoio — nesta emergência — seja dado ao Presiden
te Sarney, contra as tentativas casuísticas das "dire
tas já" e do "chegou a hora do Parlamentarismo". 

O Ministro Fernando Lyra, há mais de três 
meses, já dissera esperar, no,Governo Tancredo 
Neves, um "Parlamentarismo de fato", uma espécie 
de governo conjunto Executivo-Legislativo. Villas-
Bôas Corrêa anotou, no último domingo, o regozijo 
de Afonso Arinos pelo fato de que "a emergência 
acabou sugerindo a adoção de práticas do governo 
de gabinete". É claro que, o impedimento de Tancre
do Neves teve, entre outras conseqüências, a exacer
bação do poderio do Congresso, já prevista quando 
se verificou o óbvio: Tancredo mereceu, como 
nenhum outro Presidente, uma consagradora ova-
ção nacional, más foi eleito, basicamente, pelo 
Congresso (80% do Colégio Eleitoral). 

O Ministério de Tancredo Neves — descartável 
para alguns, mas sobretudo um gabinete que reflete 
as forças constituintes da Aliança Democrática — é 
intocável, pelo menos até a data de desincompatibi-
lizaçâo dos ministros que estarão concorrendo aos 
governos estaduais e ao Congresso — Constituinte, 
no ano que vem? , 

Este é um dos prçblemas que enfrenta o. 
Presidente José Sarney. Afinal de contas, não ha
vendo dúvidas de que a sucessão é automática, não 
havendo vacância de poder, mesmo no caso extremo 
de impedimento definitivo de Tancredo Neves, o 
problema político atual pode ser resumido, também, 

na seguinte questão: o Presidente Sarney, Chefe de 
Estado no exercício pleno de suas atribuições e 
prerrogativas, está tendo condições políticas de agir, 
igualmente, como Chefe de Governo? 

Até agora, Sarney tem sido acatado como 
Chefe de Estado, mostrando, neste momento cru
cial, autoridade, serenidade e sabedoria política 
reconhecidas até pelo ex-Presidente Figueiredo. 
Mas a interinidade faz com que a orquestra que 
conduz e o público das primeiras filas (o Congresso) 
fiquem à espera do concerto de gala, a ser dirigido 
pelo maestro titular, o Chefe de Governo. É por isso 
que Sarney deu no domingo o sinal esperado de que 
não vai ficar sendo apenas Chefe de Estado. 

Como diz a Constituição, os ministros são 
auxiliares diretos do Chefe do Executivo, e é num 
momento crítico como este que se pode aferir o peso 
específico deles. Um bem situado analista político 
comenta que o Presidente Sarney, tendo nas mãos 
parte da partitura escrita por Tancredo, e tocando 
também de ouvido, vai se consolidando como Chefe 
de Governo, tendo como base: o Ministro do 
Exército, que ocupou logo seu importante espaço, 
fulminando os bolsões representados pelo General 
Newton Cruz, já na reserva; o chefe do Gabinete 
Militar e o General Ivan de Sousa Mendes, chefe do 
SNI, que verti seguindo à risca seu princípio de que o 
"cliente" número um de seu serviço é o Presidente 
da República; o spalla da orquestra, o Ministro 
Dornelles, predestinado a ser o "gerente" do Go
verno; os Ministros Fernando Lyra e Almir Pazzia-
notto, bombeiros de plantão para os princípios de 
incêndio políticos e trabalhistas que já estão ocor
rendo; o Ministro Aloísio Alves, cuja experiência e 
discrição não estão sendo desprezadas; o Ministro 
Costa Couto, agora também governador do Distrito 
Federal, que muitos vêem como tecnocrata, mas que 
era considerado, no secretariado do Governador 
Tancredo Neves, "o mais político dos técnicos, e o 
mais técnico dos políticos"; os Ministros Aureliano 

. Chaves e Marco Maciel, que dão ao gabinete 
densidade política, como representantes máximos 
da Frente Liberal, essencial ao pacto político que 
espera sua transformação em pacto social. Há ainda 
o chefe do Gabinete Civil, José Hugo Castello 
Branco, ponto de contato essencial entre o Presiden
te eleito e o em exercício. 

O anúncio feito domingo por Sarney — a 
adoção de projetos de emergência, adaptados pelo 
Ministro Sayad do trabalho realizado pela COPAG 

7— não significa ainda, segundo um influente ex-
colega de partido do Presidente em exercício, que o 
Ministro Dornelles sofreu uma derrota. Sarney 
estava precisando fazer algum anúncio de impacto 
como Chefe de Governo, dirigindo-se não só à 
opinião pública mas também ao partido majoritário, 
o PMDB. O perigo — comentava o sarcástico 
parlamentar — é que Sarney acabe convencendo-se 
de que é "PMDB desde criancinha". 
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