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Sarney quer facilidade 

para criação de partido 
O presidente da Arena, senador José 

Sarney, abriu ontem uma nova perspectiva 
para o país conquistar a liberdade de or
ganização partidária, ao admitir a possi
bilidade de lima reforma constitucional a 
fim de facilitar a formação de partidos, sem 
a necessidade do apoio de 10 %do Congresso 
( 7 senadores e 42 deputados) , conforme 
exige a legislação em vigor. 

« Acusam o governo de procurar fazer 
um só grande partido para apoiá-lo. Mas is
to não e ilegítimo. Ilegítimo seria o governo 
procurar impedir que as correntes de 
opinião representativas existentes no país 
pudessem formar seu partidos» , afirmou o 
presidente da Arena, deixando implícito, 
portanto um compromisso com a liberdade 
de organização partidária. 

Indagado se o fim da exigência do apoio 
de 10% dos senadores e deputados para a 
formação de um partido poderia ser uma 
maneira de se admitir ã legalização do Par
tido Comunista, respondeu o senador José 
Sarhey que o primeiro beneficiado seria o 
PTB de Leonal Brizolla.É evidente, porém, 
— conforme assinalaram alguns obser
vadores — que a regra geral poderia be
neficiar todas as correntes políticas que o 
governo porventura considere ou venha a 
considerar como democráticas e represen
tativas . 

Explicou Lambem o senador José Sar- , 
ney que esta maior liberalização das normas \ 
constitucionais referentes à formação de [ 
partidos políticos é ainda «uma hipótese. } 
Há necessidade de examinar o assunto, para i 
ver até que ponto as condições da atual 
Constituição são impeditivas para a for
mação dos partidos» . Embora ainda no 
nível hipotético, a posição representa um 
claro avanço, mesmo porque a iniciativa de. 
falar nn assunto foi do senador. 

Além disso, Sarney elogiou ontem o 
exemplo da Espanha na reformulação par
tidária, e deve-se lembrar que entre os es
panhóis existe ampla liberdade para a for
mação de partidos. Lembrou ainda o se
nador que o partido no governo na Espanha 
— a UCD — é o resultado da coligação de 
diversos partidos de centro: «aqui no 
Brasil também precisamos de um partido 
forte capaz de sustentar o governo e, como 
consequência, assegurar o processo de aber
tura democrática» , afirmou. 

Reafirmou Sarney que o governo não 
pode abir mão de ter maioria parlamentar, e , 
disse que « dois partidos do governo, aliados i 
de norte a sul do país, seriam uma defor- j 
mação» . Sobre a manutenção das suble- ; 
gendas, disse o senador que, com a.refor- \ 
mulação partidária, e a liberdade para a for
mação de novos partidos, a sublegenda '• 
« perde o seu aspecto danoso» . | 


