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teme impasse no Congresso 
— Se aceitarmos uma coisa desta na

tureza vamos entrar num terreno muito 
perigoso, porque qualquer grupo poderá 
colocar o Congresso Nacional em xeque-
matey • disse ontem o presidente nacional da 
Arena, senador-Joeé-Sarney, ao comentar a 
possibilidade de negociação entre a Arena e 
o MDB para aprovação da emenda Be
nevides. 

Para o dirigente arenista, a decisão do 
MDB paulista «é profundamente de
plorável, e pode provocar tropeços, na razão 
em que se destina a pressionar o Congresso 
Nacional numa fase em que o Congresso, 
nascido da legitimidade das urnas, inicia 
um período, que todos sabemos, é de tran
sição, na qual a nossa capacidade terá de ser 
colocada a serviço do país, sem as cono
tações partidárias passionais». 

Segundo José Sarney, o episódio do 
MDB paulista ainda não foi examinado a 
nível de deliberação partidária pela Arena, e 
só o será a partir de 15 de março, depois que 
o senador Petrônio Portella tomar posse no 
Ministério da Justiça, quando então poderá 
se empenhar nas decisões e negociações 
politicas. 

Assegurou, contudo, que o problema hão 
ficará em «banho mana» após aquela data, 
porque a Arena e o governo acompanham o 
desenrolar da questão. Enfatizou, ainda, 
que uma decisão agora seria precipitada, 
porque o texto da emenda Mauro Bene
vides, a ser apresentada no início de março, 
ainda não é conhecido. 

Admitiu, inclusive, que a decisão do 
MDB paulista, objetivando, sob pressão, a 
aprovação da emenda, pode surtir efeito 

contrário, provocando a derrota: «a decisão 
só serve para enfraquecer o Congresso e 
não possa aproveitar do MDB, por mais 
relevante que seja sua motivação, uma vez 
que a maioria dos nossos fatos nos aponta 
um período de absoluto desprestígio do 
Congresso quando tento esse tipo de desafio 
emanado do grupo de pressão, como ocorreu 
em 1960 e 64». 

Sobre se a decisão do MDB paulista 
pode provocar tropeços, acredita que só por 
este lado é que o episódio é lamentável, 
«uma vez que sob o ponto de vista do MDB 
ele tem o direito e o dever de julgar nomes 
indicados para as prefeituras das capitais, 
mas nunca recusar-se a apreciá-los no sen
tido de pressionar o Congresso a tomar 
decisões». 

Salientou o presidente da Arena que as 
decisões do Congresso não devem ser to
madas sobre pressão e assinalou que não 
tem dados para julgar as origens da decisão 
dos emedebistas de São Paulo, de não 
votarem o nome indicado pelo futuro gover
nador Paulo Salim Maluf para a Prefeitura 
da capital. 

Finalmente, depois de enfatizar a hi
pótese do efeito contrário, o senador as
severou que a Arena não aceita uma pres
são dessa natureza, «porque iríamos entrar 
num terreno perigoso, porque qualquer 
grupo social pode colocar o Congresso em 
xeque-mate se o exemplo foi dado por um 
partido politico, neste momento devemos 
fortalecer o Congresso e não submetê-lo a 
esse tipo de pressão que atinge mais a 
soberania da Casa que a própria Arena». J 


