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BRASÍLIA — O presidente da Arena, senador José Sarney, admitiu ontem, pela 

primeira vez, a hipótese da extinção dos atuais partidos políticos. Ele ressalvou, po
rém, que "o governo Jamais poderia abrir m ã o de sua estrutura partidária e da maioria 
parlamentai que detém, uma vez que seria absolutamente inconsequente qualquer 
medida que pudesse afetar ou tornar difusão a superioridade de que d spõe no Con
gresso". 

O dirigente partidário recebeu ontem pela 
manhã, do Governo, através do ministro da 
Justiça, Petrônio Portella, çom quem esteve em 
audiência, a tarefa de promover a reforma par
tidária no Pais, assumida,. assim, oficialmente 
pelo Governo. Essa revisão pode ocorrer, segun
do informou, com a transformação dos partidos, 
através da mudança de nome e de sua estru
tura, a criação de novas agremiaçòes ou com 
a extinção das atuais, "um processo mais radi
cal". Ele ressaltou que tudo será feito através 
de consulta ao partido, porque "o Governo não 
quer impor decisões" e já Insinuou uma das fór
mulas pelas quais poderão ser elâiminados Are
na e MDB da cena político-partidária: o f a to 
de terem sido criados/através de legislação ex
cepcional, como agrupamentos provisórios é não 
terem satisfeito exigências formais para sua 
permanência, após a revogação do AI-5. 

Ao receber ontem à tarde os jornalistas, 
Sarney, assinalou que não há entre ele e o mi
nistro da Justiça nenhuma divergência em tor
no da reformulação partidária: "em primeiro 
lugar devo registrar que, em nenhum momen
to, o senador Portella disse que já havia deci
são tomada pela extinção dos partidos. O que 
ele tem dito é que tem recolhido de alguns 
de seus interlocutores a intepretaçãa de que as 
atuais agremiações, criadas no período de excà-
ção, podrão ser extintas, uma vez que existe 
uma discussão de natureza jurídica, segundo a 
qual elas não cumpriram, após a extinção do 
AI-5, algumas exigências para se transforma
rem em partidos de natureza formal. Discuti
remos até alcançar o consenso das bases are^-
nistás a respeito do assunto, razão porque não 
se pode excluir o exame de todas as hipóteses 
levantadas". 

Ele,comunicou ainda haver recebido, "atra
vés do ministro da Justiça, a incumbência de 
coordenar sondagens e de ouvir sugestões so
bre a reformulação partidária, Nãò fechamos a 
porta a nenhuma hipótese levantada. Numa 
avaliação da situação, reconhecemos todos a 
aspiração da classe política para que haja uma 
reformulação partidária". Quanto à possibilida
de de que a Constituição seja alterada para 
amenizar as exigências para criação de novas 
agremiações políticas, foi sucinto: 

"Será assunto a ser debatido ao longo das 
consultas que empreenderei. Existe, liminarmen
te, o fato de que o governo jamais podará 
abrir mão da estrutura partidária e da sua 
maioria parlamentar, uma vez que é absoluta
mente inconsequente qualquer medida que pu
desse afetar ou tornar difusa a superioridade 
parlamentar.de que o governo dispões no Con
gresso." '" 

O dirigente da Arena reiterou que irá en
caminhar consultas junto às bases "para sen
tir de que mansira vamog processar a refor
mulação partidária" e admitiu indiretamente 
atraso no envio da nova Lei Orgânica dos Par
tidos ao Congresso: 

"Sem que haja aferição da opinião gera] 
do partido, não poderemos pensar em qualquer 
modificação. O governo não quer impor deci
são nem deseja excluir qualquer alternativa." 

Sarney admitiu, sem muito entusiasmo, a 
possibilidade de ouvir o MDB sebre o tema: 

"Numa primeira etaya, devímos consultai 
as bases c?a Arena. É possível tenhamos de ou
vir não só o outro partido como as diversas 
correntes de opinião pública, desejosas de par
ticipar da atividade politico-partidária," 


