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Sarney afirma que não engajará governo 
4Não posso cometer o crime da omissão" 

A seguir a íntegra da entrevista concedida 
pelo presidente Sarney à TV Manchete: 

"A Constituinte é um fato político dos mais 
importantes da História brasileira contemporâ 
nea, uma vez que ela se destina a restaurar o 
Estado de Direito dentro dos compromissos da 
Aliança Democrática. Por outro lado, é uma 
oportunidade que o Brasil tem de se modernizar. 
O seu pacto social, o seu grande pacto social, 
que é feito através da Lei Magna, que é a 
própria Constituição, é justamente, neste instan
te de modernização, avançar no terreno dos 
direitos sociais e ao mesmo tempo consolidar os 
direitos individuais da liberdade económica, da 
liberdade política e também ampliar as faixas 
de participação do povo brasileiro dentro da 
construção dessa nossa própria sociedade. É um 
momento, portanto, de grande importância para 
todo brasileiro, que deve não só acompanhar os 
trabalhos da Constituinte como também partici
par. Eu devo dizer que o governo federal, 
através do poder Executivo, convocou a Consti
tuinte, e dentro desta convocação havia um 
compromisso eminentemente meu de jamais me 
oi-iitir nas discussões dos problemas maiores do 
país. Eu desejo que este programa que a 
televisão Manchete está fazendo sirva para não 
só abrir e aprofundar o debate sobre a 
Constituinte, como também possa sei*vir para 
que o povo brasileiro compreenda mais ainda a 
extensão deste grande gesto político em que 
todos nós estamos vivendo. 

Pergunta "Presidente, quer dizer que esta 
espécie de acusação de que o Executivo foi 
vítima, digamos, na última tentativa de votação 
do regimento, de que havia uma intromissão do 
poder Executivo no Legislativo, como o sr. 
considera isso? O sr. como cidadão, como 
presidente, como o sr. considera? 

Sarney "Eu acho, como cidadão, que não posso 
ficar alheio à Constituinte. Até mesmo porque eu 

participei da convocação da Constituinte. Como 
presidente da República, eu fiz o ato formal da 
convocação, da proposta ao Congresso Nacional 
de convocação da Assembleia Constituinte. E 
como chefe da nação, eu não posso cometer o 
crime, que seria o crime da omissão, de me 
escusar de opinar sobre os assuntos que eu acho 
que são de grande interesse nacional. Erro seria 
se eu me omitisse, não participasse. Se eu não 
procurasse opinar e como chefe da nação 
evidentemente fazer aquilo que a minha cons
ciência acha que deva ser feito, que é melhor 
para o país. 0 que eu não posso fazer, não farei, 
é realmente engajar o governo, os instrumentos 
do governo para fazer prevalecer qualquer ponto 
de vista dentro da Constituinte. Respeito a 
soberania da Constituinte. Acho que a Consti
tuinte só é Constituinte porque ela é soberana. 
Agora, o presidente da República, o chefe da 
nação, não pode jamais se omitir ao que se 
passa dentro da Assembleia Nacional Consti
tuinte. Portanto, eu vou acompanhar este 
trabalho e como cidadão e como presidente da 
República, no momento em que achar que devo 
opinar, vou opinar. Acho isso uma prática 
democrática normal. Errado seria se o presiden
te da República não pudesse opinar sobre a 
Constituição. 

Pergunta "Como o sr. espera que a Constituinte 
se comporte quanto aos temas conjunturais, a 
disputa pelo poder e a questão da crise 
económica, dentro da elaboração da nova carta? 
Sarney "Eu acho que seria um angelismo de 
nossa parte achar que a Constituinte, ela só se 
processa num mundo fora de nossa realidade. 
Ela se processa justamente dentro do tempo em 
que nós vivemos. Os próprios deputados e 
senadores constituintes foram eleitos dentro 
deste corte atua! da sociedade e eles são 
representativos desta sociedade, que está viven
do seus problemas e fazendo as suas reflexões 
sobre o passado, sobre o presente e sobre o 
futuro do país. 

Da Sucursal de Brasília 

O presidente José Sarney, 56, disse 
no programa Brasil Constituinte, da 
TV Manchete, que foi ao ar ontem à 
noite, que não irá "engajar o gover
no, os instrumentos do governo para 
fazer prevalecer qualquer ponto-de-
vista dentro da Constituinte". 

Sarney afirmou porém que pesso
almente — como cidadão e presiden
te — considera sua obrigação interfe
rir nos debates da Constituinte. "Eu 
não posso cometer o crime, que seria 
o crime da omissão, de me escusar. 
E acrescentou: "Erro seria se eu me 
omitisse, não participasse". 

Fora das câmaras, o presidente 
disse ao jornalista Alexandre Garcia, 
da TV Manchete, que não está 
"preocupado com o tamanho" do seu 
mandato, "mas com a criação do 
projeto de decisão, que daria à 

Não éoque parece 
Tudo de importante que se tem 

decidido até agora no Congresso 
constituinte tem contado com amplo 
engajamento do governo. O presiden
te Sarney usa seus ministros e até 
governadores para influir sobre os 
parlamentares, como ocorreu há 
duas semanas, quando ao Palácio do 
Planalto interessava o esvaziamento 
do plenário para impedir a aprova
ção do regimento interno. 

Constituinte superpoderes acima do 
Legislativo regular, do Executivo, do 
Judiciário e da Constituição". 

A entrevista, da qual participou 
também a jornalista Marilena Chia-
relli, foi feita na sexta-feira passada, 
no gabinete de Sarney, no Planalto. 
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