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de ontem, José Sarney (Arena--
Maranhão) vice-líder reconhece e 
falou da vitória do partido do 
Governo nas eleições últimas e fez 
retrospecto do atual quadro socio
económico e político brasileiro para 
chamar a atenção do seu próprio 
partido: 

A Arena deve ter humildade 
para não jogar a vitória fora como 
o fez o MDB após o pleito de 1974. 
Ora, eu tenho que, se em 1974, o 
MDB tivesse sido sensível aos 
apelos que foram feitos para que se 
buscasse, em conjunto, em face da 
realidade brasileira, mais rápidos 
caminhos em favor do desenvol
vimento político, nós teríamos 
caminhado bastante nesse sentido. 

Sarney disse que o MDB, a 
partir da vitória de 1974, tomou 
"uma posição sectária, de um par
tido vitorioso que estava destinado 
a todas as vitórias em termos de 
futuro. E neste sentido queria não 
só acuar o nosso partido, como 
mesmo dar a impressão nacional de 
que tinha tido uma vitoria que 
seria definitiva". 

Sarney acredita que "esse erro 
foi um erro fundamental no proces
so político brasileiro, do momen
to". Sugeriu à oposição que 
procedesse a "uma autocrítica e 
dizer que esses resultados agora 
das últimas eleições, demonstram 
que ele estava numa posição errada 
e que o eleitorado brasileiro disse 
que essa posição era errada". 

— O MDB, em vez de vir 
conosco para o debate das soluções 
dos problemas sociais, de cola
boração mais intensa, ficou numa 
posição formal, de debate insti
tucional que afinal, atingia uma 
elite. E essa fixação do MDB, ex
clusivamente dentro desse setor, 
levou o eleitorado brasileiro a 
tomar a lição que tomou agora, em 
face também de reconhecer que en
quanto se pleiteava um estado 
liberal de direito, o Governo estava 
implantando no Brasil um estado 
social de direito em que também 
era necessário fazer com que a 
liberdade não fosse e não seja tam
bém uma liberdade somente for
mal. 

No desenrolar de sua análise 
dos resultados das eleições, José 
Sarney enfocou a similitude entre 
as eleições municipais e nacionais, 
no que foi contraditado com insis
tência, fora e no microfone, por 
Nelson Carneiro (MDB-Rio de 
Janeiro). Sarney, acredita, não obs
tante o último pleito ter-se cons
tituído num fator de aprimora
mento democrático, o sistema das 
sublegendas cria uma perspectiva 
sombria, a demonstrar a neces
sidade de formação de mais par
tidos. 

Rosalba R. da Matta Mocha 

Por outro lado, defendeu a ins
tituição no país, do voto distrital 
"com o qual poderiam ser criados 
vários partidos, mas de fato apenas 
dois estariam operando o poder". 
Para Sarney a Revolução, ao tem
po do AI-2, quando da criação da 
Arena e do MDB, perdeu opor
tunidade de prestar "um grande 
serviço ao processo democrático 
por não tomar a decisão de implan
tar o voto distrital, em vez do 
proporcional, pois com aquele se 
propiciaria a consolidação dos par
tidos políticos." Em seu apoio Luiz 
Viana (Arena-Bahia) afirmou que 
"o nosso atual sistema partidário é 
artificial, por não apresentar as 
legitimas correntes de pensamen
to". 

José Sarney refutou a inter
pretação que se estaria dando aos 
partidos, de acordo com as áreas de 
vitória: partido rural e partido ur
bano. Para ele não tem sentido essa 
observação, pois ambas as 
agremiações receberam milhares de 
votos nas duas áreas. 

Montoro — tensão 
domina plenário 

— O nobre senador José Sar
ney acaba de apresentar a versão 
da Arena sobre o resultado das 
eleições e nos convida a um exame 
humilde e objetivo. 

Franco Montoro, líder do MDB 
chegara a erguer o seu e o mi
crofone mais próximo. Desistiu e 
dirigiu-se à tribuna para, durante 
54 minutos, responder ao vice-lider 
arenista, num discurso que chegou 
a provocar tensão no plenário. 

Apesar de dizer que "a Arena 
pode se proclamar vencedora, de 
acordo com o ponto de vista em 
que se colocar, o MDB também 
pode proclamar-se vencedor, 
adotando outro critério para a 
apreciação das mesmas eleições". 
Franco Montoro afirmou que o 
grande vitorioso nas eleições de 15 
de novembro foi o processo politico 
brasileiro, pois "o povo deu uma 
verdadeira lição de espirito de
mocrático" ao comparecer ma
ciçamente às urnas. 

Montoro sustentou que o 
resultado das eleições demonstrou 
a existência de duas forças poli
ticas no pais, que se apresentam 
com relativo equilíbrio para discor
dar de José Sarney, para quem a 
Arena foi a grande vencedora. Para 
Franco Montoro, toda a argumen
tação de Sarney baseia-se em uma 
comparação entre as eleições de 
1975 e as de 1976, quando "não se 
pode comparar uma eleição para 
senadores e deputados, isto é, de 
âmbito nacional, com uma eleição 
fragmentada em quase quatro mil 
municípios, onde o MDB não con

tou com candidatos em um terço 
deles". 

— Tomando-se como exemplo 
o Estado de São Paulo, onde o 
MDB aumentou o número de 
prefeitos em relação ao pleito 
municipal de 1972,'bem como o de 
vereadores, é de convir-se que a 
vitória foi do MDB por ter mul
tiplicado em dois ou três, em todos 
os municípios brasileiros. 

Petrônio Portella participou 
da fala de Montoro e rebateu as 
suas colocações afirmando que os 
resultados das últimas eleições 
"demonstraram, de fato, ter ha
vido uma opção em termos par
tidários". Referindo-se aos mu
nicípios onde o MDB não disputou, 
por não ter diretório, Portella afir
mou que mesmo assim, não ficou 
desfigurado o sentido partidário do 
pleito, "porquanto coube a vitória 
à legenda em que o povo confiou". 

Portella disse que "neste 
pleito, o grande vitorioso foi a 
Arena, pois o povo repeliu a fór
mula emedebista". Montoro pon
derou que levando-se em conta 
números absolutos, "realmente o 
partido governista ganhou, mas 
em termos de crescimento, a vi
tória coube ao MDB, que saiu com 
sua força multiplicada". 

Franco Montoro enumerou os 
quatro aspectos que "serviram de 
obstáculos ao MDB", fazendo 
questão de dizer que não era o caso 
de seu partido atacar a sugestão de 
Sarney para que o seu partido 
fizesse uma autocrítica, mas sim de 
criticar o Governo, "pelas res
trições que impôs à oposição 
durante a campanha eleitoral. São 
os quatro obstáculos citados por 
Montoro: 
1. A chamada lei Falcão, inter
pretada pelo líder oposicionista 
como "uma vergonha para a vida 
pública brasileira" e "uma legis
latura elaborada para prejudicar o 
MDB"; 
2. Utilização maciça pelo Governo, 
de campanha publicitária, "su
bliminar, em campanha para a 
Arena, através da propaganda do 
BNH, do INPS, dos trabalhadores 
transformados em acionistas do 
Brasil"; 
3. "Utilização, também maciça da 
máquina administrativa na defesa 
dos candidatos da Arena" e 
4. "Fato cuja conveniência ou não, 
não quero discutir, mas fato po
litico incontestável". 

— Apesar de todas essas 
pedras no caminho do MDB, ele 
conseguiu uma vitória. 

Sarney retrucou de imediato 
que Montoro não agia democra-
tivamente "ao negar a vitória da 
Arena" e tal procedimento cons
tituía "um desrespeito à opinião 
pública". 

Numa sessão bem movimentada, Sarney (o primeiro orador) abriu o debate falando da vitória da Arena: Montoro subiu 
também à tribuna, para dizer que o vitorioso foi o processo politico brasileiro, e do debate participaram ainda ForteUa e 
Brossard. 
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