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de Brasília 
0 presidente José Sarney 

disse que falar em golpe 
militar no Brasil, hoje, é a 
mesma coisa que "ver fan
tasma ao meio-dia". Numa 
entrevista que concedeu à 
TV Zaetá, do Uruguai, o 
presidente assegurou que 
as Forças Armadas não lhe 
criaram qualquer dificul
dade até agora. "E um se-
tor que não me deu, até ho
je, nenhum problema", 
afirmou Sarney, acentuan-

*imm 

do: "As Forças Armadas, 
no Brasil, estão justamente 
apoiando o processo demo
crático". 

0 presidente vê o setor 
militar plenamente inte
grado no processo de tran
sição iniciado pela Nova 
República, salientando: 
"Sem esse apoio das For
ças Armadas, integrando 
essa grande comunhão na
cional que se formou para a 
transição democrática, se
ria impossível que elas 
mantivessem a tranquili

dade do avanço do processo 
democrático que nós esta
mos tendo". 

Alegando possuir o apoio 
de dois terços da Consti
tuinte, Sarney mostrou-se 
convicto numa decisão fa
vorável aos cinco anos de 
seu mandato. "Eu não pos
so jamais acreditar que os 
partidos não possam 
apoiar uma decisão que foi 
tomada pelo presidente, 
com tamanha maioria den
tro do Congresso Nacio
nal", argumentou. 

Sarney pediu uma Cons
tituição apartidária. "Cada 
constituinte tem de ter na 
cabeça que ele está votan
do uma lei que vai superar 
a sua vida e desejando que 
ela supere a vida dos seus 
filhos e até dos seus netos." 
Por isso, o presidente suge
riu que as deliberações da 
Constituinte não sejam 
marcadas pelos "interes
ses partidários". Em se
guida, traçou o perfil de 
uma Constituição avança
da e moderna, voltada para 

os interesses sociais, para 
satisfazer as necessidades 
de "um grande país, um 
país aberto, um país dese
joso de crescer e de um 
país que deseja ocupar um 
lugar relevante". 

"Nunca o homem pode 
fugir à contingência do 
tempo que ele vive", obser
vou o presidente, referindo-
se ao trabalho dos consti
tuintes. Cada parlamentar, 
segundo ele, deve deixar os 
interesses pessoais de lado 
"para justamente servir 

aos maiores interesses na
cionais". Sarney ressalta a 
importância do momento 
histórico do País. Por se 
tratar de uma oportunida
de que o" politico deve al
mejar", o presidente reite
ra a necessidade de os par
lamentares elaborarem 
uma Constituição de longo 
prazo. 

Sarney reafirmou sua op
ção por um sistema presi
dencialista com o Congres
so Nacional fortalecido, 
que-

"Tenho dois terços da Constituinte 
GAZETA f JpRCANTIlr 

- 1 JUN ^37: 

Estes são os principais 
trechos da entrevista do 
presidente José Sarney à 
televisão uruguaia: 

A pergunta é se efetivamente 
será imprescindível a adoção 
de medida recessivas. 

PRESIDENTE: Nós jamais 
vamos buscar medidas que le
vem à recessão. Quer dizer, to
do o empenho do Brasil é real
mente o empenho pelo cresci
mento. Nós esperamos nesse 
ano crescer cerca de 5% do 
nosso produto interno bruto. E 
nenhuma medida de recessão 
nós desejamos tomar. Eviden
temente que às vezes todos os 
governos têm que tomar medi
das duras. O Brasil não pode 
continuar crescendo a taxas 
tão altas como nós crescemos 
nesses dois anos. E sempre as 
medidas restritivas têm um 
custo politico grande. Mas os 
homens de Estado devem estar 
preparados para arcar com a 
responsabilidade dos custos 
políticos de medidas que são 
necessárias em momentos de 
dificuldades. Mas, até agora, 
os Índices que nós trabalhamos 
não indicam qualquer fonte de 
recessão no Brasil. Nós conti
nuamos com o crescimento de 
emprego, continuamos com o 
crescimento industrial, esta
mos com a maior safra agríco
la da história do Brasil. 

8. Sr. Presidente, a morató
ria da divida externa é uma 
pausa para meditação da eco
nomia do Brasil? 

PRESIDENTE: Sim, nós 
sempre dissemos que nós não 
podemos pagar a divida exter
na com a fome, com a miséria 
He povo brasileiro. E, no mo
mento em que as nossas divi
sas baixaram de tal maneira 
que nós teríamos que ter restri
ções grandes do nosso desen
volvimento interno nós não ti
vemos dúvida em tomar uma 
decisão de suspender o paga
mento dos serviços da divida. 
Mas o fizemos não como uma 
decisão de confrontação, não 
como uma posição ideológica, 
mas como uma posição de de
fesa dos interesses nacionais, 
quer dizer, o Brasil defende os 
seus interesses e não encara o 
problema da divida como um 
problema ideológico, um pro
blema de confrontação. O que 
nós queremos é o diálogo, jus
tamente para estabelecer con
dições justas do pagamento da 
dívida. Porque a divida não po
de ser paga senão em condi
ções justas. E o caminho fun
damental para o pagamento da 
divida é o desenvolvimento 
económico. Sem desenvolvi
mento nós não teremos nenhu
ma condição nem de pagar a 
divida, nem realmente de ter o 
objetivo do bem-estar dos nos
sos povos. 

10. O Presidente Alan Gar
cia, a quem nós entrevistamos 
em Lima, é de opinião que cada 
pais tenha a sua solução. Ele é 
de opinião que a negociação bi
lateral deve-se sobrepor à ne
gociação global. O senhor crê 
que se pode chegar a uma ne
gociação multilateral? 

'Talávamos do 
mandato antes 
dâ eleição de 
Tancredo" 

PRESIDENTE: Olha, eu 
acho que esse problema vai ter 
que ter, nós não podemos fazer 
nenhuma profecia. Eu acho 
que cada pais tem a sua pecu
liaridade, quer dizer, cada pais 
deve enfrentar o problema da 
divida de acordo com as suas 
condições. Mas, se daqui para 
frente, em qualquer instante, a 
situação económica mundial 
mudar, nós tivermos juros ele
vados em termos como tive
mos no passado, nós tivermos 
situações de protecionismos 
com a abertura de novos mer
cados, quer dizer, uma mudan
ça por parte dos países desen
volvidos, das regras de jogo, de 
modo a impossibilitar um de
senvolvimento dos países do 
Terceiro Mundo, da área Sul, 
do Cone Sul, eu tenho a impres
são que ai é um momento em 
que os países terão que se reu
nir para buscar um outro tipo 
de solução. Mas eu não vejo, no 
momento, nenhum perigo de 
que isso ocorra. Eu acho que 
neste instante nós estamos vi
vendo um instante em que cada 
pais tem que tratar do seu pro
blema particular. 

12. Gostaria de voltar ao as
sunto do Plano Cruzado, em re
lação à politica. Agora, tem-
nos chamado a atenção a quan
tidade de gente que fala do te
ma da duração de seu manda
to. Falava-se desse tema, on
tem, de se abandonar a aplica
ção do Plano Cruzado? 

PRESIDENTE: Nós faláva
mos da duração do mandato 
presidencial antes mesmo da 
eleição da chapa Tancredo 
Neves-José Sarney. O próprio 
presidente Tancredo Neves 
discutiu isso bastante na cam
panha, e esse foi sempre um te
ma presente. Agora, eu acho 
que nesse instante chegou o 
momento em que os problemas 
do Pais necessitavam de uma 
definição sobre o mandato, pa
ra que se pudesse tomar deci

sões sem essa perspectiva difu
sa da duração do mandato pre
sidencial. E esse debate eu con
sidero, e já disse isso, uma 
questão praticamente encerra
da, ou totalmente encerrada. 

13. Bem, então não tem rela
ção com o ato de abandonar o 
Plano Cruzado? 

PRESIDENTE: Não, ele não 
tem relação mais profunda, po
liticamente não. Evidentemen
te que o Plano Cruzado, e de
pois do Plano Cruzado, nós ti
vemos mudança de opinião pú
blica como em qualquer pais 
do mundo. Essas mudanças 
são naturais. Mas os países não 
devem ser governados pelas 
mudanças de opinião pública 
nem pelas pesquisas de opinião 
pública, como uma determi
nante da duração do mandato 
presidencial ou da existência 
de instituições. Senão nós che
garíamos àquela teoria do ge
neral Franco que dizia "eu não 
faço eleições porque as pesqui
sas dizem que eu sou muito po
pular, então eu não preciso fa
zer eleições. Se as pesquisas já 
dizem, a minha eleição já está 
feita pelas pesquisas". 

14. Mas, evidentemente, o pro
grama politico mudou. Mudou 
o vinculo de seu governo com 
as forças politicas governistas 
e -de oposição. Com os milita
res, suponho também, pois mu
dou o mapa politico do Brasil 
depois que se fez o Plano Cru
zado. 

PRESIDENTE:Sim,o mapa 
politico do Brasil mudou. Mas 
não em relação ao presidente. 
Mudou em relação ao próprio 
Brasil, porque nós temos hoje, 
dos estados brasileiros, nós te
mos 22 estados que são gover
nados pelo PMDB. Essa situa
ção não existia. Nós temos hoje 
um partido que tem a maioria 
absoluta na Câmara dos Depu
tados. Nós temos cerca de 2/3 
de apoio da Câmara dos Depu
tados. Agora nós estamos vi
vendo uma época em que esta
mos votando uma nova Consti
tuição. Temos um Congresso 
novo, vivo. Salmos de um 
período de autoritarismo, de 
maneira que sempre ocorre em 
qualquer assembleia quando, 
se fizermos uma imagem, nós 
tiramos a tampa, evidente
mente que há uma certa efer
vescência. Mas essa eferves
cência é mais de aparência do 
que de profundidade. Eu acre
dito que cada vez mais no Bra
sil as instituições democráticas 
estão consolidadas e a liberda
de mais responsável. 

17. Senhor Presidente, vol
tando à Constituinte. Como es
tá formada a Assembleia Na
cional Constituinte, quem a in
tegra? São senadores, são de
putados? 

PRESIDENTE: Nós, atual-

mente, temos apoiando o Go
verno cerca de 2/3 da Assem
bleia Nacional Constituinte. 

Sim, são senadores e deputa
dos, integrados como Consti
tuintes. Não há diferenciação 
entre Constituinte, Senador ou 
Deputado. Todos fazem parte 
do mesmo colégio. Mas embo
ra exista uma função partidá
ria, eu acho que qualquer Cons
tituinte tem que funcionar para 
fazer uma Constituição consen
sual. Uma Constituição é feita 
para ter um tempo de duração 
muito além daqueles que vo
tam a Constituição. Quer dizer, 
cada Constituinte tem que ter 
na cabeça que ele está votando 
uma lei que vai superar a sua 
vida e desejando que ela supe
re a vida dos seus filhos e até 
dos seus netos. Então não pode 
ser uma Constituinte marcada 
pelos interesses partidários. 
Nós temos que ter para o Brasil 
uma Constituição moderna, 
uma Constituição avançada, 
uma Constituição que seja vol
tada para os direitos sociais, 
mas uma Constituição que re
presente o sentimento brasilei
ro, quer dizer, um grande Pais, 
um Pais aberto, um Pais dese
joso de crescer, e um Pais que 
deseja ocupar um lugar rele
vante. 

18. Como podem deputados e 
senadores atuais, com interes
ses políticos atuais, estabele
cer uma Constituição de longo 
prazo? 

"Temos hoje um 
partido que tem 
maioria absoluta 

na Câmara" 

PRESIDENTE: Toda Cons
tituição é feita dessa maneira. 
Quer dizer, nunca o homem po
de fugir à contingência do tem
po que ele vive. Caso que o 
político ueve almejar num mo
mento como esse que ele é in
vestido da função de Consti
tuinte, é procurar superar as 
suas contingências, os seus in
teresses partidários para jus
tamente servir aos maiores in
teresses nacionais, que são os 
interesses do seu pais. 

19. Há os que dizem que a 
melhor Constituição é a ingle
sa, porque não está escrita. 

PRESIDENTE: Sim, porque 
está durando mais. A Carta do 
Rei... .E a Constituição ameri
cana também, mas a Constitui
ção americana tem, uma vez 
nós estávamos também, eu es

tou procurando aliviar um pou
co o nosso programa, discutir 
sobre a instituição do Senado. 
Porque na votação da Consti
tuição americana eles tiveram 
um grande momento de perple
xidade em que, num impasse, 
eles não sabiam como resolver 
o problema de transpor a Câ
mara dos Lordes, que era a ins
tituição inglesa que eles que
riam trazer com um governo 
democrático, num governo que 
era um rei. Então o Hamilton 
pediu que todos suspendessem 
a sessão e fossem para casa re
zar, e que Deus os inspirasse 
para que no dia seguinte vol
tassem e encontrassem a solu
ção para isso. Então respondi 
ao Senador Afonso Arinos aqui 
no Senado brasileiro: "Então 
voltaram e criaram o Senado, 
que foi feito por inspiração de 
Deus". Então a Constituição 
americana durou tanto porque 
teve a participação de uma ins
piração divina. 

20. Quero voltar a um tema 
que tocamos no princípio. Esse 
é um país que teve uma ditadu
ra militar de 21 anos, antes de o 
sr. assumir. E o sr. assumiu 
através de eleições indiretas, 
sem o voto popular e a conse
quência da morte de Tancredo 
Neves, como todos sabemos. 
Neste momento, como se en
contra o setor militar? 

PRESIDENTE: E um setor 
que não me deu até hoje ne
nhum problema. Nós não tive
mos até hoje nenhuma insubor
dinação. Ao contrário, as For
ças Armadas do Brasil estão a 
serviço da consolidação das 
instituições democráticas e da 
consolidação da transição de
mocrática. 

21. O sr. acha que os milita
res podem-se sentir tentados a 
retomar? 

PRESIDENTt,: Eu acho que 
aqui é ver fantasma ao meio-
dia. As Forças Armadas, no 
Brasil, elas estão justamente 
apoiando o proce&so democrá
tico. Sem esse apoio das For
ças Armadas integrando essa 
grande comunhão nacional que 
se formou para a transição de
mocrática, seria impossível 
que elas mantivessem a tran
quilidade do avanço do proces
so democrático que nós esta
mos tendo. 

22. Neste momentu, no Bra
sil, existem discussões doutri
nárias a respeito do futuro. A 
Constituinte é parte de uma 
destas discussões. Estão levan
tando vários temas, relaciona
dos com a futura Constituição. 
Entre estes, um dos mais dis
cutidos é o sistema de governo 
a ser adotado, parlamentaris
mo ou presidencialismo. 

PRESIDENTE: E, eu tive 
oportunidade de dizer que, co
mo cidadão, eu tinha ura ponto 
de vista, eu fui parlamentar 
durante 27 anos e esse assunto 
sempre foi um assunto presen
te dentro do Congresso Nacio
nal, e eu acho que nós devemos 
ter um sistema presidencial, 
mas com o Parlamento forte, 
que possa participar das res
ponsabilidades do governo e 
mecanismos que dêem ao Par
lamento condições de fiscalizar 
cada vez mais o próprio gover
no. 

23. Algo como o que ocorre 
com a Constituição Uruguaia? 

"Um sistema 
presidencial 
mas com o 

Parlamento forte" 

PRESIDENTE: Na Consti
tuinte do Uruguai existem al
guns mecanismos que eu acho 
que são bons mecanismos de 
controle do sistema presiden
cialista. Eu até tenho citado al
gumas vezes aqui, a constituin
tes, alguns tópicos da Consti
tuição do Uruguai que eu acho 
que são extremamente válidos 
no que diz respeito ao controle 
do Poder Executivo pelo Poder 
Legislativo. 

24. O sr. disse que o tema da 
duração de seu mandato é um 
assunto concluído. Depois do 
seu recente discurso, como é 
público, o sr. abriu mão de um 
ano. Nos últimos dias, o presi
dente da Câmara dos Deputa
dos tem afirmado que este é 
um tema que diz respeito a 
Constituinte... 

PRESIDENTE: Mas se ou 
sou Presidente de Honra do 
partido, que é o partido majori
tário na Assembleia Consti
tuinte, se eu sou o patrono do 
Partido da Frente Liberal, que 
é o segundo partido da Assem
bleia Nacional Constituinte, se 
eu tenho dois terços de compa
nheiros e correligionários 
meus na Assembleia Nacional 
Constituinte, e se como presi
dente e integrado nessas for
ças, nós tomamos uma decisão 
e eu peço o apoio aos meus par
tidos para essa decisão, eu não 
posso jamais acreditar que os 
partidos não possam apoiar 
uma decisão que foi tomada pe
lo presidente, como tamanha 
maioria dentro do Congresso 
Nacional. R1CS3U . 
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