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Senador sustenta que sem 
liberdade o Iiomem,é ^ l i l i 

uma aspiração de engomai* 
Ô  Scn^dQL^séJSajaMy (Arena-MA) afirmou 

ontem que "sem Parlamento não há democracia, 
sem democracia não há liberdade e sem liberdade o 
homem é apenas uma aspiração de engordar", ao 
falar no Instituto dos Advogados ao Brasil, • em co
memoração dos 1,50 anos do Senado. 

O parlamentar maranhense disse também que 
"não podemos correr os riscos da pressa institucio
nal sem objetivo definido, mas não podemos .cometer 
o crime do seu esquecimento, a lacuna na prepara
ção desse tipo de missão que nos está reservada e 
atrasarmos a ocupação do nosso lugar pela falta 
desse embasamento jurídico no mundo do século 
XX". 
SEM PARTIDARISMO , 

Deixando claro que em 
sua palestra daria "uma 
visão imparcial e não parti
dária", o Senador José Sar-
ney lembrou que "a insti
tuição parlamentar acom
panhou, ao longo do tempo, 
a evolução das concepções 
políticas. A política é sua 
meta e vida e, também, de
la decorre seus males e 
morte. Quando a política 
definha, definha, & insti
tuição parlamentar; quan
do ela cresce, atompanha-a 
o Parlamento que é a mais 
f u n d a m e n t a l das insti
tuições criadas pelo libera
lismo." 

— A grande v força da 
ideia liberal — disse ele 
mais adiante — é seú poder 
de .adaptação ao tempo, é 
a inexistência de "sectaris
mos", é a capacidade de 
aceitar as mudanças, consi
derando que é sempre pos
sível melhorar e que não 
tem o liberalismo a certeza 
sacra de uma verdade imu
tável e passional. A demo
cracia não pode ser julgada 
pelos erros daqueles que a 
utilizaram para a corrom
per e subverter, nem se lhe 
pode debitar a miséria dos 
povos. Se fracassaram os 
homens, a instituição man-
tém-sedepé. 

Após falar sobre a histó
ria da instituição através 
das diversas Constituições 
do país, e revelar dados so
bre o funcionamento do Le-
£ i s 1 a t i v o em diversas 
nações, o Sr José Sarney 

afirmou que "a existência 
de Congresso é um índice 
de desenvolvimento políti
co; quanto mais antiga fôr 
a instituição, mais forte e 
participante do poder é o 
Legislativo; os legislativos 
dos países, em , desenvolvi
mento não têm a mesma 
força nem exercem .as. mes
mas funções dos países de
senvolvidos; e onde existe 
um Partido único e ideológi
co, o Legislativo é apenas 
uma assembleia do Partido 
úníco e nada tem a ver com 
o sistema de poderes na 
concepção democrática." 

O Senador José Sarney 
mostroú-se surpreso com 
uma recente pesquisa reali
zada pelo Instituto Gallup 
no Rio e em São Paulo, re
velando que menos de 2% 
da população estava preo
cupada com o problema ins
titucional:. 

— Este fato é alarmante, 
merece realmente um sinal 
de alerta de todo o país e 
justifica iniciativas como 
esta do IAB, pois sem Con
gresso não há democracia. 
Partidos políticos e Con
gresso constituem a base da 
democracia e da liberdade. 
Caso não sedimentemos no 
pais a ideia da necessidade 
de instituições políticas du-
zadouras, ficaremos à deri
va da instabilidade política. 
O desenvolvimento tem que 
ser integral: político, econó
mico e social. E, para afe
rirmos o nível de seu desen
volvimento, teremos de afe
rir o nível das instituições 
políticas vigentes. 


