
ÇOLTJNA DO CASTELLO 

Tentativa de 
r o controle 

O Presidente José Sarney encontra afinal 
motivo de plena satisfação no resultado 

da pesquisa que indicou a aprovação da 
opinião pública a seu comportamento na 
chefia do Governo. Na: realidade, á perfor
mance pessoal do Presidente tem sido a face 
mais positiva e estimulante desses dois meses 
e pouco de tenso exercício de uma inespera
da Presidência. Politicamente élé se debate 
ainda com as dificuldades decorrentes do 
apagamento das velhas lideranças e da caóti
ca estrutura da representação política nacio
nal. Administrativamente seu Governo ain
da não ultrapassou a fase de nomeação de 
escalões secundários, embaralhada por 
disputas que se v situam em nível que não 
eleva o conceito dos líderes partidários que 

» compõem a Aliança Democrática. 
A opção por um pacto político, ainda 

não de todo assimilada, poderá, no entanto, 
transformar-se na oportunidade de afirma
ção de uma liderança natural nos sistemas 
presidencialistas de Governo: Até aqui o 
Presidente tem sido atropelado por iniciati
vas oriundas de dentro do seu sistema visan
do a ultrapassar o cronograma das mudanças 
e a exercitar um reformismo à outrance que 
já criou pe\o menos um constrangimento e 
uma precipitação no qüé se refere à convoca
ção de eleição direta dos futuros presidentes. 

Fixado como sendo um esforço basica
mente para propor o Executivo a convoca
ção da Assembléia Nacional Constituinte, 
mima emenda que emergiria em junho do 
Palácio do Planalto, é possível que tal inicia
tiva contenha a pretensão dos parlamentares 
eleitos em 1982 de se substituírem à Consti
tuinte, elaborando eles próprios reformas 
que ultrapassam o compromisso da Aliança 
Democrática de deixar para a futura Assem
bléia a formulação das linhas mestras da, , 
Constituição da República. 

Se essa contenção for obtida, o Congres
so terá sua tarefa concentrada no nobre 
esforço de limpar a legislação do cunho 
ditatorial de modo, a assegurar maior auten
ticidade na organização dos partidos e no 
pleito do próximo ano. Há afinal um elenco 
de leis incômodas a serem suprimidas ou 
revistas; Elas são tão numerosas e polêmicas 
que cobririam satisfatoriamente, como esta
va nos cálculos de Tancredo Neves, o perío-, 
do qüe iria até o recesso parlamentar é 
prepararia o campo para o debate de um 
projeto que seria lançado ao debate nacional 
no princípio de 1986. O Professor Afonso 
Arinos, como de resto toda a nação> ést;á 

perplexo com o desenrolar dos acontecimen
tos e já não sabe até que ponto poderá se 
envolver nos acontecimentos em curso. , 

©é estará énvBrasília, no entanto, no 
dia 29 próximo pãfa receber honrosa conde
coração do Governo de Portugal. Essa opor
tunidade poderá ser utilizada pelo Planalto 
para repor com aquele ilustre brasileiro um 
diálogo interrompido pelo amadorismo jurí
dico e o açodamento político de jovens 
participantes das elites dirigentes do mo
mento brasileiro. O Sr Afonso Arinos, que 
recebera um convite do Presidente Tancredo 
Neves, em princípio reiterado pelo Presiden
te José Sarney, já não sabe a quantas anda e 
se elabora algum documento será mais para 
sua satisfação intelectual do que em função 
de solicitações governamentais. 

A autonomia do Congresso está sendo 
restaurada mais de fato do que de direito, 
mas seus membros não devem esquecer de 
que a essa autonomia se sobrepõe a sobera
nia da Assembléia Constituinte, que não 
pode ser condicionada por projetos em tra
mitação. Parece também que outro fator de 

'" perturbação responsável pela gestação da 
idéia do pacto político e o relegamento do 
pacto social está no receio de que uma 
corrente socialista, nacionalista e estatizante 

- se sebreponha às correntes de centro liberal 
: na futura Constituinte, o que aconselharia a 
elaboração de um pacto prévio de delimita
ção de compromissos de democracia plura-. 
lista aliada indispensável de uma economia 
de mercado, que seria ameaçada pelas vis
lumbradas tendências. 

Tudo isso no entanto resulta menos de 
realidades palpáveis do que da ausência de 

; lideranças eficazes nos partidos, no Congres
so e na equipe de Governo. 
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