
^lassannho afirma que 
txaey queriarrenunciar 

a =>í; pior AmaurT Teixeira 
3& li, de São Paulo 

Caso a Constituinte tives
se aprovado um mandato 
de quatro anos para os fu
turos presidentes da Repú
blica, o presidente José 
J&rney teria renunciado. O 
^presidente tinha tomado 

.„ essa decisão, previamente, 
^éímtou o senador Jarbas 
- «Passarinho, na sexta-feira, 
° % i São Paulo. 

-'"Segundo Passarinho, o 
.ministro da Justiça, Paulo 

"^Brossard, comunicou a de-
"^jçjsão do presidente Sarney 
^?xihco dias antes da votação 
^"do mandato aos principais 
" *|ideres da Constituinte, que 
'^•convocara ao seu gabinete. 
"\'w; Na reunião do dia 18 de 
*% março estavam, além de 
'"^Passarinho, os senadores 
' ' i^ár io Covas e Marco Ma-
1 !<Hel, p presidente da Consti-
^^tliinte, deputado , Ulysses 
•'". Guimarães, e o presidente 
0£;dp PTB, Paiva Muniz. Em 
",\ seu gabinete, Brossard de-
• lenhou um "quadro preo

cupante". 
De acordo com o relato 

de Passarinho, o ministro 
JPaulo Brossard disse que o 
presidente já havia concor-

h.dado em abrir mão de um 
B<-ano de seu mandato e per-
ÔJsmanecer cinco anos na 

.^Presidência da República 
.•»'•„ em vez dos seis que a atual 
,, .Constituição lhe garante. 
: ^Brossard prosseguiu — 

„, spmpre de acordo com o re
lato de Passarinho—dizen-

r do que o presidente consi-
^ .djerava a redução para qua-
" 'tfo anos como um ato con-

«f-;tra sua pessoa, e não se 
a* sentiria mais em condições 
-r »de governar o País. 

.rtí.nCom os quatro anos, se
gundo Brossard,; o presi-; 

dente Sarney estava dis
posto a seguir dois cami
nhos: recorrer ao Supremo 
Tribunal Federal, para ga
rantir seu mandato, ou re
nunciar. "Desde logo, o 
presidente declara que ao 
Tribunal não irá", disse 
Brossard, conforme rela
tou Passarinho. 

Brossard disse também 
que não teria convocado a 
reunião se não tivesse rece
bido autorização do presi
dente. "Eu não estaria aqui 
se não fossem essas as pa
lavras do presidente", afir
mou. 

Para o senador Jarbas 
Passarinho, diante da re
núncia de Sarney a ameaça 
de golpe de Estado passava 
a existir, já que estaria 
criada uma crise profunda 
em relação à posse do seu 
substituto. Passarinho 
acredita que nem o deputa
do Ulysses Guimarães, 
nem o presidente do senado 
Humberto Lucena aceita
riam a missão de substituir 
Sarney pelo período de um 
ano. Restaria, então, como 
alternativa, o presidente do 
Supremo Tribunal Federal. 

Passarinho garante que 
em nenhum momento da 
reunião o ministro da Justi
ça cogitou a possibilidade 
de uma intervenção mili
tar. "A ameaça de golpe 
passou a existir em virtude 
da renúncia", disse. 

O senador acha que não 
foi "uma chantagem" do 
presidente a ameaça de re
núncia. Ele considera que 
seria um ato legítimo de 
Sarney, já que a Constituin
te teria demonstrado sua 
desconfiança em relação 
ao presidente, caso tivesse 
reduzido seu tempo de per
manência no Planalto. 


