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Sucessão de Erros 
O Presidente Sarney perdeu em hesitações contí

nuas o seu primeiro ano no governo. Tomou 
cpragem para enfrentar o segundo ano com o impor
tante plano de estabilização econômica, mas não 
fjrecisava querer recuperar o tempo desperdiçado 
ejpm atropelo e incursões a um estilo de destempero 
que não fiie cai bem. Numa única semana escorregou 
numa seqüência de erros pelos quais não precisará 
é&perar muito para se arrepender. 
|i "Nós não vamos negociar nada com os america

nos, nem a flexibilidade na aplicação da lei, como eles 
Querem" — afirmou o Presidente. Não era um 
cbmício, nem se trata de uma campanha eleitoral. 
0ue um caçador de votos crave no radicalismo, 
cpmpreende-se. Não, entretanto, o Presidente da 
República recorrer a um estilo que não lhe exprime a 
personalidade nem a responsabilidade política. " Lei 
4 lei", afirma José Sarney. Não conta, entretanto, a 
circunstância política que se valeu da letra da lei? 
•í Com esse tipo de declaração o Presidente Sarney 

ejstá procurando se esconder atrás da lei, para fugir ao 
mérito da questão. Não é um ato de maturidade polí-
tícãTnem identifica o estadista uma declaração evasi
va como essa — lei é lei. Qualquer lei que não atenda 
às necessidades e aos interesses nacionais não está 
imune ao exame das suas conseqüências negativas. 
Ufiiizar um argumento de burocratas — o fato de que 
existe unia lei — não autoriza um governo a bater 
coma porta no nariz do emissário enviado por um 
parceiro internacional do Brasil. 

Intocável — e mesmo assim quando, além da 
legitimidade formal dos que a votaram, está adequada 
àfjíççessidades políticas e econômicas nacionais — é 
aaficmstituição, como conjunto das normas básicas 
que fazem o regime democrático, estabelecem direi-
to^e obrigações, definem as relações permanentes 
entre a sociedade e o Estado. £ nem assim está isenta 
de.rj^ssar pelas reformas que sejam convenientes à 
estabilidade e ao progresso nacional. Por que, então, 
ugíajlei precisa ser retoricamente revestida de intangi-
bÍBiade, apesar de se ter constituído numa fonte de 
atritos e dificuldades internacionais? Leis existem 
para servir e se, na prática, uma ou outra se mostra 
falha, quanto mais cedo for adequada às necessida
des, melhor para a nação. 

Z Está aí, como lição exemplar, a Petrobrás. À lei 
estabeleceu o regime do monopólio estatal para a 
exploração do petróleo brasileiro e, por exploração 
política, quem se beneficiou da condição de intocável 
fôi a burocracia da empresa. Lei não é lei? Â 
iiitèr^retação política também. Assim se explica como 
e J)ór que o que não era intocável por lei — a empresa 
estatal — manteve-se acima de qualquer fiscalização, 
controle ou exame objetivo dos seus resultados. 
Afinal, o Brasil encontrou petróleo e o extrai, mas a 
que custo. Num país que já desrespeitou três consti
tuições republicanas nascidas de assembléias consti
tuintes, falar que lei é lei tem mais de ironia do que de 
jaftância nacionalista. 

*2 Se é universal o princípio de que lei é lei — e 
portanto é legítimo — como ficaremos no caso de ser 
aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos uma lei 
dej retaliações econômicas? Uma relação entre países 
nládüros — tornados parceiros importantes, como os 
Estados Unidos e o Brasil — pressupõe uma predis
posição permanente para a negociação de conflitos de 
üiteresses. Ceder para obter é a norma de qualquer 
negociação que prefira resultados a impasses. Afir
mar com ênfase (mas sem convicção) que alguma 
<?oisa: atravessada nas relações entre o Brasil e os 
Estados Unidos é inegociável, não chega a ser um 
argumento jurídico. Não convence. 
I Da retórica nacionalista, José Sarney passou 
para o radicalismo agrário. E mais uma vez utilizou o 
estranho expediente de perder tempo em reagir, e de 
improvisar quando deveria refletir com ponderação e 
objetividade. Custou mas forçou a saída do ministro 
| a reforma agrária, que lhe criou problemas políticos 
{>or ̂ omissão e deixou deteriorar-se a autoridade do 
|ove~rho na solução de conflitos manipulados pela 
mais anômala convergência de interesses políticos, 
ideológicos e religiosos. Livrando-se do ministro 
hesitante, o Presidente reincidiu no erro do seu 
antecessor Tancredo Neves, que foi procurar ria 
insinuação preferencial da CNBB o ocupante do 
immstério da reforma agrária. A CNBB, como se 

sabe, não indica, mas insinua — para não ser co-
responsável e reservar-se um campo livre à pastoral 
das invasões. 

Rousseau denunciou como um malefício a alian
ça entre o "fanatismo ateu" e o "fanatismo devoto", 
que impregnaram de intolerância o seu tempo históri
co. A reforma agrária no Brasil reedita o empreendi
mento conjunto de fanáticos ateus, que são os crentes 
da ideologia revolucionária, e os seus parceiros devo
tos. Não é sequer um fato novo. A Nicarágua passou 
por isso — e é o que se vê. Aqui não se repetirá a 
experiência. Padres e bispos não têm inspiração 
superior para ó exercício da política. Quem se pôs à 
frente da sociedade em 1964 — quando ela veio às 
ruas pedir aos militares que protegessem a Constitui
ção e o direito de propriedade ameaçados pela 
reforma agrária, e as liberdades patrulhadas pelo 
sectarismo de esquerda? A circunstância de ter muda
do de lado não confere à CNBB autoridade moral 
para fazer política sem assumir responsabilidades. 

O presidente da CNBB, tendo à esquerda um 
bispo aposentado (D. Helder Câmara, 77) e à direita 
dom Mendes de Almeida, não aceita os fatos: "O 
governo quis fazer o seu próprio plano de reforma 
agrária. Continua decidindo tudo, enquanto o povo 
está na pior. É incrível". Incrível é que dom Ivo 
Lorscheiter, escorregando na desculpa de que a Igreja 
não faz política, diga tais coisas e ainda faça ironia: 
"Tudo isso em plena redemocratização, como di
zem". A CNBB, pelo revelado, queria que o governo 
fizesse a reforma agrária teológica recomendada por 
padres e bispos, mas preparada com ingredientes 
ideológicos. E são eles que pedem ao governo que 
"jogue limpo". Lastimavelmente, perderam a noção 
de que a responsabilidade da Igreja no plano tempo
ral acaba exatamente onde começa a do Estado. A 
pior das tentações reservadas a padres 6 bispos na 
ordem temporal continua a ser a política. Erraram em 
64 e reincidem no mesmo equívoco duas décadas 
depois. E por estarem agora do lado oposto a situação 
não implica a absolvição da aliança como fanatismo 
sem fé. 

Está em gestação para junho um encontro de 
líderes espirituais e de movimentos mais pesados, 
para a elaboração de um manifesto em favor dá 
reforma agrária e contra o "recuo do governo". As 
assinaturas, como de hábito, serão da CNBB, da 
Contag, da CUT, da CGT e outras entidades. E o 
Governo Sarney, depois de tudo que sofreu na pele 
por parte da intransigência radical, ainda escolhe para 
substituir um ministro fraco um ministro com antece
dentes radicais de esquerda. Era ò momento para 
nomear um nome conhecido, com autoridade pessoal 
e política, acima de qualquer suspeita ideológica, para 
dar conteúdo e forma democrática à reforma agrária. 
O ex-deputado Dante de Oliveira é um desconhecido, 
sem autoridade política para falar duro com os 
proprietários de terras ociosas e com os sem-terra, 
atiçados pelos ideólogos e teólogos à invadir terras 
alheias. A política de sacristia no programa de 
reforma agrária recebeu a compensação: teve a cabe
ça do presidente do Incra numa bandeja em que foi 
também uma parte da autoridade do chefe do Gabi
nete Civil, que o havia nomeado poucos dias antes. 

Não é a reforma agrária que vai mal: é a 
autoridade política do Governo que se esvai. O 
problema continua o mesmo, com outros figurantes. 
Repetiu o Presidente Sarney o erro de cálculo que foi, 
com a morte de Petrônio Portella, a escolha do 
deputado Abi Ackel para ministro da Justiça. A. razão 
daquela preferência foi de ordem tática: desfalcar o 
PP, que nascia por estímulo oficial. O resultado logo 
se viu. O ciclo desastroso se completou com as 
contundentes derrotas do Governo. A nomeação do 
prefeito Dante de Oliveira se deve exclusivamente ao 
já, que foi acesçentado à campanha das diretas e que 
o Governo quer atrelar à reforma agrária. 

Diria também o Presidente Sarney que reforma 
agrária é reforma agrária, como no caso da informáti
ca afirma que lei é lei? Isto é, vai esconder-se atrás de 
palavras para não resolver o problema? Se quer 
realmente resolver a questão, defina em que termos 
pretende encaminhar as soluções. O seu primeiro 
compromisso é com a democracia, a lei, a ordem e as 
liberdades. Com a reforma agrária é conseqüência. 


