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BRASÍLIA — Existe em Brasí
lia um adágio segundo o qual nada 
é mais parecido com um final de 
governo que outro final de gover
no. Nisso se inclui a figura folclóri
ca do contínuo, que se recusa a 
servir cafezinho a quem está per
dendo poder. Para o governo do 
presidente José Sarney, segundo 
avaliação de políticos ligados ao 
governo, a aplicação desse ditado, 
durante o seu perseguido e dura
mente conquistado quinto ano de 
mandato, poderá se transformar 
num pesadelo. 

Eles observam que a Sarney 
caberá inaugurar o modelo presi
dencialista esculpido pela nova 
Constituição. O preço dessa hon
raria — dizem — será a perda de 
poder político e de influência na 
sua própria sucessão. 

O presidente se queixa hoje 
dos constituintes e os acusa de es
tarem escrevendo um texto que 
tornará o País ingovernável. Nós 
meses que se seguiram à morte de 
Tancredo Neves, ele dizia que a 
máquina estatal era emperrada, 
afirmava que muitas das suas or
dens não eram cumpridas. Depois 
dos doces momentos do cruzado, 
começou a faltar dinheiro. As re
servas cambiais estavam baixas, 
veio a moratória internacional, 
mas assim mesmo deu-se um jeito 
de ir tocando obras como a Ferro
via Norte-Sul. Agora, com a nova 
Carta, até obras como essa estarão 
sujeitas ao controle do Congresso. 

EMBLEMA 
As mudanças no modo de fa

zer política e exercer o poder "se
rão notáveis e concretas", garante 
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o líder do PMDB na Constituinte, 
deputado Nelson Jobim. Os exenv 
pios disso são fartos. No passado 
recente, havia um "Jeitinho". O ex-
governador do Mato Grosso, Júlio 
Campos, se vangloria frequente
mente de ter arrancado do ex-
presidente João Figueiredo, em 
1984, seu último ano de mandato, 
400 milhões de dólares numa con
versa durante um churrasco na 
granja do Torto. "O Delfim Netto 
(então minsitro da Fazenda) ficou 
louco mas conseguiu o dinheiro", 
lembra Campos. 

Com a promulgação da nova 

Carta, mesmo tendo dinheiro, Sar
ney não poderá imitar Figueiredo. 
Os orçamentos, previsão de gastos 
da União e inclusive a emissão de 
moeda pelo Banco Central, terão 
de ter a cumplicidade do Congres
so Nacional. Essa nova e ampla 
prerrogativa fará surgir no Legis
lativo a poderosa comissão mista 
do orçamento. Do OK dessa comis
são, dependerá tudo o que o gover
no irá fazer durante o ano. 

O emblema mais notável do 
poder imperial do presidencialis
mo brasileiro é o decreto-lei, pode
roso instrumento que permitia ao 

Executivo governar sem o Con? 
gresso e será agora substituído pe
las "medidas provisórias". Ao con
trário do decreto-lei, que era apro
vado caso não fosse apreciado em 
45 dias, as medidas provisórias es
tarão rejeitadas se não forem exa
minadas em 30 dias, o que tam
bém implica em mais negociação e 
descentralização efetiva de poder 
político. 

MARTELO 
No processo de descentraliza

ção de poder se inclui ainda o aces
so automático que terão governa
dores e prefeitos a 23% das rendas* 
arrecadadas pela União, percen
tual que atualmente não passa de 
3%. A reforma tributária dos cons
tituintes, na melhor das hipóteses, 
tornará mais fácil a fiscalização 
popular sobre os gastos públicos e 
lateralmente fará desaparecer dos 
gabinetes ministeriais as figuras 
psicológicas do parlamentar des
pachante — que vive às custas de 
favores do governo — e do Execu
tivo estadual e municipal, de cha
péu na mão, trocando apoio políti- U 
co por recursos financeiros. 

A nova realidade, em suma/ 
deixará Sarney de fato em dificul-" 
dade para governar e com cacife-
reduzido para comandar a suces-',. 
são. Contrariamente ao que previu 
o assessor especial do Planalto,', 
Thales Ramalho, o martelo do pó-*, 
der constituinte não atravessará a-
rua na cesta da promulgação da/ 
Constituição para se aninhar nas 
mãos do poder presidencial. O 
martelo, parece, irá para as ruas. 
Atrás dele, irá Ulysses Guimarães, 
conforme asseguram os políticos; 
íntimos dele, sobraçando o texto 
da Carta Magna e fazendo da defe
sa dela o seu programa de go
verno. 


