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€ om essa os brasileiros não contavam: o presidente 

Sarney curvou-se diante da vontade dos constituin
tesque fixaram o seu mandato em quatro anos. Sentiu, 
finalmente, que os brasileiros querem, antes de mais 
nâclà, eleger um presidente o mais cedo possível. Sarney 
deixou de contemplar o seu mandato para levantar os 
olhos rumo à sucessão presidencial. 

O retrato oficial do presidente, para o último ano 
do mandato, está sendo retocado às pressas para mostrá-
l(fem melhor perfil. Verifica-se, um pouco tarde, que o 
repertório de surpresas presidenciais agüentaria cinco 
alios, mas terá que se contentar com os quatro. Para a 
biografia oficial do presidente, não custa fazer constar 
que ò governo perdeu, com honra, apesar das pressões 
exercidas: qáo quis realmente trocar o mandato de cinco 
anos pela concordância com o parlamentarismo? Ou não 
conseguiu? Queria tudo, e tentou. Era tudo ou nada. 
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n Perdeu e ficou com as galas da retórica, Com a 
rçcusa em fazer acordos, encurta um capítulo da sua 
biografia mas ressalta Outro, meio esquecido, em que 
aparece patrocinando projeto em favor do sistema parla
mentar de governo. Quitou o débito histórico com a sua 
biografia reeserita mediante o empenho inglório para 
arrotar o parlamentarismo. Perdeu, mas a biografia se 
eJiriquece com a coerência tardia. 
J O perfil retocado serve para melhorar um mandato 

dp quatro anos onde se enfileiram antecedentes recolhi
dos ao esquecimento: Sarney antes foi vice e, antes de 
vjce, foi senador, governador, deputado e presidente do 
njaior partido do Ocidente. Nada deve ser esquecido ou 
negligenciado, para que haja justiça. Se o presidente 
concorda realmente com a vontade dos membros da 
Sistematização, os seus ministros devem encerrar a 
prometida noite de São Bartolomeu. Espera-se que o 
Residente Sarney faça saber aos executantes da sua 
vontade secreta que as ameaças que não lhe garantiram o 
rôandato de cinco anos não devem prevalecer depois de 
ajprovado o de quatro. Seria piorar a derrota, e a 
biografia. 
I A contra-ordem é urgente, porque começaram a 
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rolar as cabeças no segundo e no terceiro níveis da 
administração federal: todas elas vão ser arroladas na 
biografia retocada do presidente. Até que uma ordem 
superior prevaleça, a palavra do ministro da Agricultura 
pende como uma espada sobre as cabeças burocráticas 
que preferem mandatos presidenciais de quatro anos. 
Quem foi contra os cinco — advertiu o ministro íris 
Rezende — terá que deixar o governo: ficar é traição. E 
anunciou a demissão do presidente da Companhia de 
Financiamento da Produção, Na véspera já havia rolado 
a cabeça do diretor da Rádio Nacional, em conseqüência 
da sistematização macabra que responde, de dentro do 
governo, à Sistematização do mandato presidencial. 

Ninguém iria cometer a injustiça de atribuir ao 
presidente a crueldade de assinar pessoalmente atos de 
demissão porque — como diz o próprio presidente 
Sarney — é irreversível a eleição do seu sucessor em 88. 
Reconhece, portanto, oficialmente a derrota, embora 
nada indique que passe automaticamente a ser obedeci
do. Afinal de contas, o governo Sarney tem-se caracteri
zado pelo fato de que as ordens presidenciais não 
costumam sair da sala de despachos. Costumam perder-
se entre o Planalto e os ministérios. Quem denunciou 
isso foi o próprio presidente da República, quando 
mandou apurar as razões dessa desobediência burocráti
ca. Até hoje, aliás, não se soube como terminou a 
apuração. 

A desestatização continua até hoje nas prelimina
res, enquanto a estatização avançou vorazmente sobre o 
resto da economia brasileira. Já se viu até greve de 
empregados de estatais, em protesto contra a intenção de 
vendê-las para aliviar o déficit federal. 

Esse debate sobre o tamanho do mandato foi 
insistentemente pedido pelo próprio presidente, antes de 
se arrepender, quando requisitou emissoras de rádio e 
televisão para exigir como direito o mandato de cinco 
anos. Perdeu um ano esperando. E perdeu outro, com a 
fixação do quadriênio. Se aceitar a derrota, a derrota 
também o aceitará. Ficarão quites. 


