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Nova República pós 1985

Plano Collor para combate à inflação (anunciado logo após a posse para 
“matar com um só tiro o tigre da inflação) 
Ministra da Economia – Zélia Cardoso de Melo (USP)

1 – Nova troca de padrão monetário – De cruzado novo para cruzeiro
2 – Retenção dos depósitos em conta corrente e poupança superiores a 50 
mil cruzados novos (5.885 reais)
3 – Congelamento de preços e pré-fixação de salários (negociados 
posteriormente entre patrões e empregados)
4 – Reforma administrativa do Estado
5 – Controle do déficit público
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6 - Suspensão de incentivos fiscais não previstos em constituição
7 – Demissão de funcionários públicos
8 – Corte da aplicação estatal em planos sociais
9 – Diminuição gradativa das alíquotas de importação = abertura do mercado 
interno à produtos estrangeiros
10 – Criação de tributos e aumento dos já existentes
11 – Privatização de estatais



Nova República pós 1985

Proposta do confisco de reservas monetárias = evitar emissão
de papel moeda e frear consumo, o que levaria à queda de preços.

RESULTADO = queda do consumo levou à retração da produção e
desemprego

= empresas brasileiras não tem capacidade de competição
com estrangeiras beneficiadas com abertura de importações

= queda de empresas nacionais
= diminuição do padrão de vida do brasileiro
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Fracasso do plano + relacionamento entre Zélia Cardoso de 
Melo e Bernardo Cabral (Ministro da Justiça) leva à 
demissão da ministra

Assume o diplomata Marcílio Marques Moreira = Negociação 
da Dívida Externa

1992 – Ano de declínio acelerado do prestígio do governo 
Collor por fracasso do plano e por todas as resultantes 
negativas
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Crise
- Denúncia de desvio de verbas públicas feito por ministros, assessores e 
até a esposa de Collor (Roseane Collor)
- Denúncia de Pedro Collor de Mello (irmão do presidente) do esquema de 
corrupção organizado por Paulo César Farias, tesoureiro da campanha e 
amigo pessoal de Collor

14 de agosto = presidente conclama a população á ganhar as ruas de verde 
e amarelo em apoio a ele
16 de agosto = passeatas em todo o país com jovens vestidos de preto e 
rosto pinado pedindo a saída do presidente (Movimento dos Cara-Pintada)
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O Congresso é obrigado a abrir uma Comissão de Inquérito 
para apurar as denúncias

29 de setembro e 1992 = Congresso conclui que o presidente                     
estava a par da teia da corrupção

02 de outubro = votação na Câmara a favor do impeachment 
por 441 votos a favor e 38 contra 

29 de dezembro = Collor renuncia à presidência, que não evita                            
a inegibilidade por 8 anos 
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