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Sarney: Só existe uma ordem, 
a revolucionária institucional 
BRASÍLIA (O GLOBO) — O vice-líde>-

aremsta no Sanado, José^Bzme^ (MA), 
em nome da l iderança*"^ Partido do Go
verno, afirmou ontem, da tribuna, que "o 
Brasil 1em apenas uma ordem, que é a. 
ordem revolucionária institucional, e é es
ta que legitima o Poder". 

Para o Senador, "a legalidade revo
lucionária foi implantada no País, legiti
mou o Congresso e se imantou dos po
deres para organizar a vida nacional". 
"Evidentemente", f r i s o u , "ao examinar 
democracia clássica e uma ordem legal 
revolucionária nós estamos comparando 
quantidades distintas". 

— Uma coisa realmente é o sonho e 
outra coisa é a dura realidade do Go
verno no mundo do século XX. O,siste
ma cíássico, Uderal, nasceu e foi criado 
em uma. época bem distante do mundo: 
atual. O Estado destinava-se exclusiva
mente a proteger .e ficar a serviço das 
liberdades subjetivas. Esse sistema clás
sico desconhecia todas as outras liberda
des sociais, como se elas não fossem 
também objeto de proteção do Estado, 
Por isso era um sistema elitista, . desti
nado a servir a uma pequena classe, ra
zão por que muitos o chamaram de esta
do burguês-liberal — sustentou Sarney. 

— Com a criação da sociedade in

dustrial — prosseguiu —• foram modifi
cadas as relações da sociedade, o, que 
fez com que os Estados ficassem colo
cados dentro de um contexto econômico-
social do qual ele não podia fugir. Esse 
fenómeno determinou modificações nas 
estruturas jurídicas. Daí a diferença, que 
passou a existir entre o Estado liberal 
de direito e o Estado social de direito, 
praticado pela social-democracia do mun
do moderno, que se caracteriza justamen
te por ampliar essa faixa de visão da 
fórmula jurídica, abrangendo aquelas ou
tras faixas de liberdades que eram des
conhecidas. 

Sarney ressaltou que essas outras li
berdades passaram "a ser uma preocupa
ção, e das mais importantes, dos Estados 
Modernos". Em sua opinião,^ "é aquilo 
que Roosevelt chamou de liberdade con
tra a fome, liberdade contra as doenças, 
liberdade pelas oportunidades de empre
go". 

Executivo forte 

Essas alterações provocadas pela so
ciedade industrial, salientou José Sarney, 
"determinaram um fenómeno no mundo 
contemporâneo, que se chama o mundo 
dos Executivos fortes". 

— Houvs assim — disse — modifi
cações profundas ao longo do tempo e 
esta ó realmente uma concepção do mun
do atual. Isto não quer dizer que aban
donamos as liberdades fundamentais, mas 
é impossível que fiquemos presos somente 
a elas, desconhecendo a necessidade de 
sua ampliação, que os Estados modernos 
têm o dever de efetuar. 

Segundo Sarney, essa é a posição 
do Governo brasileiro, e "o sentimento 
de democracia que existe no País pode 
ser demonstrado pela possibilidade de o 
Senador Paulo Brossard, com todas as 
suas querências, os seus talentos, as suas 
motivações, vir ao Senado e contestar o 
regime. 

Lenrierando que Brossard referiu-se 
ao Presidente Geisel como "o monarca 
descoroado de nossos dias", Sarney afir
mou que "a comparação não é boa, pois 
no-Império não se podia falar na figura 
do Imperador, e hoje se pode dizer tu
do da figura do Presidente da República". 

— Evidentemente — finalizou o ví-
ce-líder da Arena ~ é uma necessidade 
o aperfeiçoamento do regime, mas a Re
volução não tem tido outra preocupação 
senão a de reafirmar, todo dia e toda 
hora, os seus compromissos com o regi-r-
me democrático. 


