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Sarney não Vê ditadura no sistema 
BRASÍLIA — Que ditadura ê 

essa que permite que o Presidente da 
República seja injustamente atacado e 
nada acontece com os seus críticos — 
foi a declaração do Senador José Sar
ney, ao subir à tribuna para res
ponder ao discurso do Sr. Paulo Bros
sard. Disse Sarney, que falou pela li
derança da Maioria que, o que existe 
presentemente no Brasil, é um fenó
meno que se constata em todas as Na* 
ções civilizadas. 

Trata-se do fortalecimento do Es
tado Social de Direito, que veio subs
tituir o Estado Liberal de Direito e, 
portanto, a forma clássica da demo
cracia. 

A existência desse Novo Estado, 

no entanto, não pode nunca, a seu ver, 
ser comparado ao regime ditatorial. 

Para mostrar que o Presidente não 
tem o poder absoluto apontado por 
Brossard, Sarney lembrou que na épo
ca do Império, apesar de viver no Bra
sil um Estado de Direito, o Impera
dor nunca poderia ser objeto de deba
te no parlamento. Quanto à existência 
de ordens conflitantes no sistema bra
sileiro, José Sarney disse que, ao con
trário do que afirmou Brossard, não 
existem a ordem constitucional e a or
dem institucional. 

O que existe — disse — é a or
dem revolucionária institucional, sa
lientando que esta ordem legitima o 
poder. Ante a afirmação de Brossard 

de que os brasileiros se acham dividi
dos entre bons e maus, Sarney disse 
que a Revolução veio, justamente evi
tar que o Brasil passasse por uma di
visão drástica e sangrenta, como a que 
ocorreu na Espanha, mergulhada em 
meio século de Guerra civil. 

E, concluindo a primeira etapa de 
sua resposta, Sarney disse que, no mo
mento em que Paulo Brossard afirma 
ser tempo de mudar, é preciso que ele 
tome consciência de que também ele 
deve mudar, de que todos, enfim, pre
cisamos mudar. 

O Senador maranhense, por abso
luta falta de tempo, prometeu voltar à 
tribuna para contestar o discurso de 
seu adversário. 


