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Notas e Informações 

ESTADO DE SÂO PMidQoverno isolado 
Mantido, apesar do apelo do presiden

te José Sarney, o pedido de demissão do 
ministro da Justiça, Oscar Dias Corrêa, 
sabe-se que os grupos palacianos começa
ram a movimentar-se para indicar o su
cessor. Um deles, liderado pelo chefe do 
Gabinete Civil, Ronaldo Costa Couto, te
ria lembrado o nome do presidente do Su
premo Tribunal Federal,ministroRaphael 
Mayer. Outro, teria indicado o ex-parla
mentar gaúcho Nelson Marchezan, dissi
dente do PDS. 

A primeira hipótese não prosperou. 
Alguém, no Palácio do Planalto, pode ter 
sido tomado de súbita lucidez, e lembrado 
que, como presidente do Supremo Tribu
nal Federal, o ministro Raphael Mayer, 
além de chefe de Poder, tem competência 
para julgar o presidente da República. Pa
ra v. exa. seria uma diminuição deixar a 
presidência do STF para assumir o Minis
tério da Justiça, posto importante, mas 
subordinado ao chefe do Executivo. A se
gunda idéia não resistiu ao senso de rea
lismo político do ex-parlamentar convi
dado: pretendente à disputa do governo de 
seu Estado, o Rio Grande do Sul, em 1990, 
Marchezan disse "não", até por saber ser 
a missão proposta praticamente impossí
vel: negociar com um Congresso esfacela-
do num período pré-eleitoral, falando em 
nome de um governo que chega ao fim 
desprovido de autoridade. 

Nesse quadro, de profunda melanco
lia, restou ao presidente o recurso de ape
lar a um amigo. Foi nessa condição que o 
consultor-geral da República, o renoma-
do advogado Saulo Ramos, interrompeu 
sua lua-de-mel na Europa para assumir 
ainda esta semana sua nova missão. A no
meação do causídico paulista para titular 
da pasta da Justiça inaugura, assim, uma 
nova fase no governo Sarney. Até agora, o 
presidente premiava os amigos, integran
do-os ao governo ou ao círculo dos conse
lheiros íntimos. A partir de agora, quando 

começam a ser' evidentes os sintomas de 
fim de governo, os amigos sentem-se obri
gados a aceitar a convocação do presiden
te. Isso não é mais uma figura de retórica: 
a este ponto chegou o governo Sarney, em. 
matéria de isolamento político. 

Esse isolamento levou o chefe de go
verno a correr riscos: afinal, a nomeação 
do dr. Saulo Ramos para o Ministério da 
Justiça elimina, em primeiro lugar, qual
quer tentativa de se usar o cargo para am
pla negociação política entre o Poder 
Executivo e o Congresso para viabilizar 
uma saída para a crise. No exercício da 
função de consultor-geral da República, o 
dr. Saulo Ramos construiu um contencio
so com o Congresso Nacional difícil de 
ser esquecido. 

Não apenas com o Congresso Nacional 
deu-se o "entrevero", mas também com 
boa parte daquele mundo jurídico que 
ainda teima em respeitar certas formas 
na apreciação das leis. Os debates sobre a 
nova Constituição, afora o malogro da ad
ministração Sarney no combate à infla
ção, fizeram a opinião pública esquecer o 
consultor-geral da República, que na edi
ção do Plano Cruzado pontificava sobre a 
desnecessidade de respeitaram-se as for
mas da Constituição então vigente, e alu
dia à importância de ter-se em mente o 
espírito da Constituição a ser elaborada. 
Nessa posição anticonstitucional e anti-
jurídica, dr. Saulo se manteve até que se 
verificou que o espírito da Constituição por 
vir era todo o contrário do que imaginava 
o governo Sarney, embora a Assembléia 
navegasse na esteira do espírito do malo
grado Plano Cruzado. A polêmica do con
sultor-geral com a Assembléia Nacional 
Constituinte marcou época, dr. Saulo Ra
mos insistindo, na condição de advogado, 
em que ela não era soberana para alterar 
aquilo que a de 1967 (pisada no Plano Cru
zado) estabelecia para o mandato de Sar
ney e o sistema de governo. 

Vencido esse momento, o consul
tor-geral da República empenhou-se em 
interpretar dispositivos constitucionais 
que alguns julgavam ser auto-aplicáveis, 
enquanto outros queriam regulamenta
dos pelo Congresso. Não se deixará de re
conhecer que nesta última fase de sua lu
ta com parcelas do Congresso Nacional 
dr. Saulo Ramos prestou valiosa colabo
ração para que a vida econômica e mesmo 
institucional do País não falecesse, fal
tando a regulamentação que o Congresso 
não quis fazer. O caso mais flagrante é o 
das taxas de juro — e, tendo-se em mente 
o disposto na Carta Magna, é fácil imagi
nar o que seria do sistema financeiro (pri
vado e oficial, e do próprio Banco Central) 
se se tomasse como auto-aplicável o dis
positivo estabelecendo juros reais de 12% 
ao ano como limite máximo numa infla
ção descabelada como esta que nos asso
berba a todos. 

Serviços e desserviços ao Direito à 
parte, o que importa ter presente é que a 
nomeação de dr. Saulo Ramos consagra o 
isolamento do governo Sarney, que não 
tem mais a quem recorrer fora de seus 
quadros, e mesmo dentro deles só pôde es
colher esse nome controvertido, entre ou
tras coisas pelo entusiasmo, às vezes qua
se a agressividade com que defende suas 
causas. 

Isolado, o presidente Sarney não tem 
como buscar, no Congresso, o apoio sem o 
qual nada poderá ser feito. Não é esta 
Constituição que aí está que inviabiliza o 
governo do Brasil; no instante em que, 
sob a Carta liberal de 1946, Getúlio Vargas 
e Jânio Quadros se viram sem maioria no 
Congresso, a crise debordou para as insti
tuições. A presença de dr. Saulo Ramos no 
Ministério da Justiça não facilitará a ne
gociação de nenhum pacto de governo, 
apoiado numa maioria. Poderá até ser um 
estorvo para tanto. 


