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A Opir 

t Paradoxos 
irresistível vocação para a neutra
lidade, que há quatro anos vir
tualmente paralisa o presidente 

Jíéé Sarney, impedindo-o de exercer na 
útude o poder e as responsabilidades 

feseu cargo, chegou esta semana ao pa-
~tismo. Ao apreciar a lei eleitoral, e sa
ído ser claro e inequivocamente in
stitucional o artigo que veda a divul-
:ão de pesquisas nos 30 dias anterio-
ao pleito, s. exa. optou por não vetá-

lMna esperança de que o TSE o substi-
tm nessa responsabilidade. 

Comentando, ele próprio, a decisão, o 
vidente da República incorreu em 
lívoco ao considerar impróprio o veto 
representar uma tomada de posição 

into à matéria em relação a qual há 
\a opinião contrária do TSE e uma ou-
favorável do Poder Legislativo. Isto 
Presidente não quis, como explicita-
\te o afirmou, optar entre um poder 

o $putro. Ora, o presidente da República, 
d tâato, não tem que optar por um outro 
pyçler. Essa não é a sua função, uma vez 

ele não é árbitro. A sua função e a 
responsabilidade são cumprir à 

istituição, fazendo com que as leis se-
i editadas em obediência à moldura 

istitucional vigente. Ora, qualquer 
jo — menos o Congresso, que age em 
\ção dos interesses eleitorais da sua 

rifáioria ocasional — sabe que a vedação 
1 ̂ publicação de pesquisas colide fron-

wnte com o art. 220 da Constituição, 
próprio presidente da República, farta

mente assessorado pela Consultoria Ge
ral da República, o sabe, tanto que expli
citamente manifestou a expectativa de 
que o TSE declare inconstitucional a lei, 
como já o faz antes em matéria correlata. 
Ora, o presidente da República, não ve
tando, sancionou a lei inconstitucional, 
expondo-se conscientemente ao desgaste 
de ter uma decisão sua derrogada pelo 
poder judiciário. 

É inconcebível o Presidente deixar 
de vetar uma lei em relação a qual tem 
absoluta convicção da sha inconstitucio-
nãlidade. Notadamente quando o faz pa
ra não tomar partido, para não optar, pa
ra não exercer um ato de poder. Pior ain
da quando, em público, afirma conhecer 
as razões constitucionais que desabonam 
a lei, e não obstante decide sancioná-la. 

Quanto ao Congresso, que a aprovou, 
pouco se tem a comentar. E desgraçada
mente uma tradição política do País — a 
ditadura fortaleceu essa doutrina — 
legislar-se em função do interesse especí
fico de quem legisla. No momento, é à 
maioria peemedebista que a pesquisa 
desserve, razão única pela qual foi sua 
divulgação proibida no mês anterior ao 
pleito. Mas se, por improvável hipótese, 
as tendências mudarem e o candidato do 
PMDB passar à liderança na pesquisa? 
Bem. Pelo que se sabe do PMDB e da tra
dição partidária dó País, nesse caso não 
haveria grande problema. Outra lei se- f 
ria feita para revogar a primeira. J, 


