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SARNEY DÁ ARGENTINA COMO 
É^ÊMPLÕ E PREGA A CAUTELA 

O Senador José Samey respondendo 
ao Senador Marcos Freire — disse ontem 
no" Senado que falava num momento 
histór ica "Não pelo discurso d e ontem 
nem pelo de hoje, mas, pelo dia em que 
se instala uma ditadura militar na Argen
tina, pela fraqueza dos governos e a 
insensatez dos homens ' acrescentando 
que " o fato deve merecer de nossa parte 
profunda meditação". 

Depois de discutir' alsituação institucio
nal do país afirmou^THjm apelo dramá
tico aos políticos: "nao apertem demais o 
ootSo da liberdade que já amanhece no 
país, não apenas juridicamente formal, 
mas, socialmente iusta e"Verdadeira, por
que ela poderá interromper seu ciclo e 
não desabrochar. Mor i í r , nuhca, 
porque 'a paixão da liberdade não morre 
nunca, faz parte do homem". 

Propôs o Senador José Samey que os 
homens de todos os partidos adotassem 
como lema a frase do Conselheiro Dantas 
na Campanha da Abolição "não parar, 
não retroceder, não precipitar". 

Analisando o discurso do Senador 
Marcos Freire, o Senador do Maranhjb 
ressaltou que essa oração pecava pela 
desatúaTizàção é peJo elitismo,. Era u m . 
dlícursõ TelW para uma camada muito 
restrita da nação, esquecendo o povo, seus 
problemas sociais e económicos, para 
fixar-se exclusivamente no ângulo no puro 
formalismo jurídico, sem u m a j i f c o do m 

mundo e da tragédia universal que atra
vessa em profunda transformação e gran
de sofrimento. 

O Brasil das aspirações do Senador 
Mercòs Freire — acrescentou — não é a 
•wiaçâo de 1976, mas, um vale imaginário, 
"posto a descançar, sob as arcadas do 
romantismo do século X I X e as inspira
ções, dos pensadores do século X V I I I . 
Em contraste com esse sonho, ele, no seu 
pensamento, descreve o Brasil atual como 
um inferno generalizado de torturas e 
prisões, e coloca o Congresso de que faz 
parte na faixa dos 3 T: tolerado, tutelado 
e tolhido.. Falta ao seu discurso a convic
ção profunda da3 representatividade popu
lar que eleições livres deram ao Congresso. 
Por isso mesmo propõe que se constitua 
uma comissão, de iniciativa não do plená
rio, mas da Mesa do Senado, para discutir 
a formulação de um "novo estado de 
d i re i to" . A o mesmo tempo em que des
creve um Congresso fraco, o senador 
pernambucano, o julga em condições de 
através de uma simples comissão que o 
anularia, resolver os graves e difíceis 
problemas institucionais que ai estão a 
desafiar a nossa capacidade pol ítica. 

Disse o Senador José Sarney que o 
representante de Pernambuco deseja enfra
quecer ainda mais o Congresso que juleja 
fraco — pois essa comissão roubaria a 
instituição legislativa sua missão principal 
que.é a de ser o FÓRUM da formulação 
polít ica. E o Congresso o estuário natural 
das reinvindicações do pensamento de 
todas as classes, mas, nunca uma institui
ção sem representatividade, que servisse 

apenas de mero BY PASS para a convoca
ção desnecessária de um debate que está 
permanentemente aberto e de que todos 
os brasileiros já participam. Acrescentou 
que a democracia que deseja o Senador 
Marcos Freire não tem partidos, pois no 
seu discurso não há nenhuma palavra 
sobre eles, nem sobre os graves problemas 
da democracia social e do desenvolvimen
to económico. 

Lembrou o Senador pelo Maranhão 
qje não é alei que faz a liberdade, mas, a 
liberdade que faz a lei. Não basta ter leis 
que proclamem letra morta a violência, 
mas, é necessário que se combata a 
própria violência. Citando o Presidente 
lieisel, afirmou que se ele não revogou o 
Al -b, revogou a violência", tem procurado 
conciliar a nação, tem procurado o diálo
go, tem pedido a compreensão e muitas 
vezes não tem sido ouvido ou entendido." 

Reclamou o Senador Maranhense a 
falta de atualidade do discurso do seu 
colega que invocava a lição de Montes-

quieu, anterior á revolução americana, à 
Revolução francesa, Marx, o fascismo, as 
conquistas da ciência e da técnica, a 
revolução russa e a revolução industrial, 
para não abordar a complexidade do 
Estado moderno. Os ideais são eternos, 
como estava na Antigona, não se sabem 
de onde nascem nem de onde vêm, mas, 
as formulações têm de ter a marca do seu 
tempo. "Lembrou que no mundo moder
no a ideologia cedeu lugar à análise. O 
comportamento das nações passou a ser 
baseado nas realidades sociais, econó
micas, culiurais e políticas de cada povo. 
O nacionalismo hoje é exatamente essa 
visão de construir soluções particulares 
para cada povo, sem paroxismos ideológi
cos", concluindo que "a realidade passou 
a ser o barro da pol í t ica" . 

"Onde existem o analfabetismo, o 
lat i fúndio, a oligarquia, a miséria urbana e 
rural, qualquer que seja o arcabouço 
jur íd ico não há democracia", afirmou 
Sdrneíy. Af irmou então que os governos 
da Revolução, com a obra de democra-
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tização da saúde, do ensino, do desenvol
vimento económico, das oportunidades de 
trabalho, da previdência estendida ao 
campo e generalizada na velhice, estão 
fazendo um trabalho de infra estrutura 
que, sem dúvida constituirá a base indis
pensável para •>. uma democracia legítima 
e duradoura". 

O fundamento essencial da democra
cia, que é a liberdade do voto - a famosa 
emenda 5 da Constituição Americana foi 
que abriu as portas do mundo moderno 
para a democracia — passou a ser uma 
realidade no Brasil. Vota-se e vota-se 
também na oposição. O Senador Sarney 
invocou a experiência histórica da deturpa
ção eleitoral, desde o Império quando 
existia um estado liberal de direito, mas 
sem a participação popular real no parla
mento, até a primeira República, quando 
Rui Barbosa, o maior dos brasileiros do 
íeu tempo, o grande teorízador do 
HABEAS CORPUS polí t ico, era depurado 
depois da maior campanha da sua vida. 
Invocou a sua própria experiência, quando 
testemunhou ao seu lado companheiros 
cairem feridos, suas imunidades parlamen
tares violadas, lavradores assassinados por 
motivos polít icos, e vivíamos sob um 
estado liberal de direito com todos os 
formalismos. Esse arcabouço também não 
evitou que o velho pernambucano Barbosa 
Lima fosse preso, mesmo deputado. 

Condenou o Senador José Sarney uma 
v isão simplista do debate polí t ico, 
dizendo que estamos com medidas de 
exceção porque existe um processo revo
lucionário ainda não completado e por 
vezes desafiado. " O desejo de todos nós é 
que rapidamente atravessemos o túne l " . 
Desafio a qualquer membro da oposição a 
citar uma frase do Presidente Çieisel dizen
do que é contra o Estado de Direito, as 
garantias à magistratura, a existência do 
HABEAS CORPUS". Todo o pensamento 
revolucionário é da excepcionalidade 
desses instrumentos que serão superados 
pelo país, pois, a crença no país nos 
assegura a certeza de que> venceremos 
todos os obstáculos. 

Acentuou, também o Senador José' 
Sarney que são válidas as preocupações 
sobre a segurança, pois, p homem,ainda 
no tempo em que era um caçador de pré 
história, precisava de segurança para co
mer e buscava as cavernas e as árvores 
inalcançáveis. O homem moderno precisa 
da proteção do Estado moderno para 
sobreviver e conviver. A segurança, con
tudo não pode ser nenhum instrumento a 
mobilizar a sociedade nem a sociedade 
pode auto destruir-se, anulando as suas 
defesas. 

Essa fórmula de conciliação entre 
desenvolvimento e segurança entre liber
dade e democracia está 'sendo o desafio 
enfrentado pelo governo Geisel e o desen
volvimento pol í t ico prossegue e vai pros
seguir. Ele é uma determinação, um 
desejo do país e uma vocação da nação. 


