
Sarney não quer 
reorganização 
dos Partidos 

O Senador José Sarney condenou a hipótese de 
reorganização do atual bipartidarismo e disse que 
o essencial, hoje, "é que os Partidos existentes na 
Oposição e ha Situação adotem mecanismos de fun
cionamento livres e democráticos, através dos quais 
possam ocupar o papel de destaque que lhes cabe, 
dando ao Governo o necessário respaldo político". 

— Os últimos anos mostram — diz o Senador 
— que o Poder, no país, é estável. As crises ocor
ridas abalaram inúmeros setores da vida nacional, 
não conseguindo, porém, afetar o Poder central. 
Essa estabilidade vem do apoio militar que possuem 
os Governos da Bevolução. Contudo, esse apoio, 
sempre necessário, não é suficiente, nem deve ser 
singular. Cabe aos Partidos oferecer aos Governos 
o respaldo político para suas decisões e até mesmo 
para eventuais coligações. 

Exemplos 
O Senador maranhense, cujo nome vem sendo 

mencionado como provável substituto do Senador 
Petrônio Portela na presidência da Arena, conde
nando a ideia de dissolução dos Partidos existentes 
para permitir um remanejamento dos quadros po
líticos. 

— Está-se verificando o choque dos corpos que 
deixam um período de hibernação. Os dois Parti
dos saíram de uma época de congelamento da ati-
vidade política, no qual foram organizados. Portan
to, é natural que as distorções de origem se ma
nifestem. Nesse momento, não cabe fazer novas or
ganizações, mas organizar corretamente as exis
tentes, pois, admitindo-se que fossem criados no
vos organismos, eles fariam com que a questão vol
tasse ao ponto inicial, pois nasceriam com os mes
mos vícios que prejudicaram a Arena e o MDB. 

— Para mim, é necessário manter a atual es
trutura bipartidária e deve-se estabelecer o voto 
distrital. Não há um só caso de país com o voto de 
distrito e uma organização partidária basicamente 
estruturada sobre duas agremiações que sofra a 
instabilidade institucional. 

Conciliação 
— Os transtornos que vêm ocorrendo atual-

mente são muito mais consequência de um processo 
do que de formas. Não são a Arena ou o MDB quem 
provocam dificuldades, e sim o processo de disten
são que, pela própria essência, vem absorvendo fa-
tores que nos últimos anos ficaram fora da ação 
política. 

— Já se realizaram eleições livres, e o resul
tado das urnas foi absorvido pelo processo. Agora, 
começa-se a absorver a ação parlamentar. Assim, 
aos poucos, os fenómenos vão surgindo e sendo in
corporados à rotina política, que, sem ser necessa
riamente tranquila, é estável sempre que bem con
duzida tanto pelos governantes quanto pelos con
gressistas. 

E acrescenta o Senador: "Não se vê agora uma 
perspectiva de crise. Estamos nos habituando a 
conviver com a atividade parlamentar. E esta vai 
se habituar a viver com o regime, pois não deve 
haver incompatibilidade básica entre os dois. Ain
da há singularidades. E' um problema sério, por 
exemplo, que a Camará não esteja ocupando o seu 
papel de centro de debates. O Senado, onde está a 
representação federativa, foi bastante movimenta
do nas últimas semanas. Cabe, nos próximos me
ses, que a Camará, onde está a representação po
pular, seja a Casa das discussões mais acaloradas. 

— Esses debates, porém, devem ser conduzidos à 
semelhança do sistema existente em todos os países. 
Em qualquer Congresso há sempre uma minoria ra
dical, de direita ou de esquerda. O grosso do con-. 
tingente, no entanto, é formado por moderados. E, 
ao lado do plenário sempre funciona um grupo de 
parlamentares que, pela sua expressão e por lide
rança . natural, transiormam-se num grupo que, 
acima das legendas partidárias e das facções, tra
balha junto ao Congresso para defender a institui
ção e reconhecer, com sentido de oportunidade, a 
linha vermelha que não pode ser ultrapassada sem 
se correrem graves riscos. 

O Senador defende a formação, através de en
tendimentos tácitos, de um grupo semelhante no 
novo Congresso. 


