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Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tanto ouvi falar e li, nos trinta ou sessenta dias anteriores à rea
bertura de nossos trabalhos, sobre reformas políticas já deliberadas na 
órbita governamental, que foi meu propósito aguardar virem à luz para 
conhecê-las e julgá-las. Nada haveria a fazer, uma vez que se incluíam 
no rol das cousas resolvidas irremissivelmente. E se quebro esse propósi
to, é por ter autorizado porta-voz no Governo declarado que o Presi
dente Geisel continua a aguardar os debates, para chegar a alguma con
clusão. Sinal de que, embora não esteja frondosa, como desejaríamos, e 
permaneça até bem modesta, a distensão não está morta, cabendo-nos 
cultivá-la carinhosamente. 

Quanto a mim, Sr. Presidente, não desejo ser omisso nesses deveres 
da,colaboração. Longe disso, almejo poder falar com inteira franqueza. 
Tenho mesmo diante de mim aquela página em que Rui nos diz haver ser
vido a Deodoro resistindo-lhe, e resistido esclarecendo-o. Guardadas as 
proporções, também assim pretendo servir à Revolução, ajudando-a a 
alcançar o seu objetivo precípuo, aquele que, em 1964, em boa hora 
mobilizotrmilitares e civis na defesa da democracia. A verdade, porém, é 
que, apesar da firmeza, diria mesmo da obstinação, com que o Presidente 
Geisel tem preservado as conquistas iniciais da distensão, quase nada se 
tem avançado no caminho da institucionalização de uma ordem jurídica 
democrática. Dir-se-ia que, no particular, o Presidente tem as mãos ata
das. E, enquanto isso, tem-se a impressão de que imponderáveis setores 
da complexa máquina governamental põem pedras no caminho da 
democracia. Fazem as cousas difíceis, criam fantasmas terríveis, perigos 
assustadores, catástrofes ameaçadoras, dir-se-ia com o objetivo de impe
dir a distensão. Até quando e até onde poderá resistir o Presidente? 
Fomentam-se tais obstáculos à normalização, que não falta quem tema 
surgir no campo político embaraços deliberadamente exagerados., 

É, portanto, o caso de perguntar-se: será realmente tão grave a si
tuação do Brasil, em relação à segurança interna? A verdade é que graças 
à energia, à presteza, ao vigor com que o Presidente Medici reagiu às ten-
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tativas de subversão, que tiveram nos seqüestros as suas expressões mais 
rumorosas, o Brasil continua a desfrutar de uma aparência de invejável 
tranqüilidade, no mundo conturbado dos nossos dias. Não digo que 
inexistam forças subversivas latentes, que reclamam a eficiente atenção 
que a elas têm dado patrioticarnente as Forças Armadas, conscientes das 
responsabilidades que lhes cabem na preservação da ordem e segurança 
dos cidadãos. Mas, o inegável, é que os brasileiros se sentem em se
gurança. 

Diante desse quadro ocorre-me perguntar, pois a meu ver é esse um 
dos pontos cardeais da nossa problemática, se, a exemplo do que ocorre 
em muitos outros países, nos é possível manter a ordem, conter a sub
versão, assegurar a tranqüilidade, dentro de uma ordem jurídica demo
crática, na qual nenhum poder esteja acima das leis e dos tribunais, onde 
a força não seja uma expressão de arbítrio; ou se somente pela 
postergação da lei e dos tribunais, com tudo quanto representam em.re-
laçao aos direitos e garantias dos cidadãos, é possível manter-se a se
gurança indispensável à tranqüilidade e ao desenvolvimento do País. 
Sobre isso considero importante uma palavra franca que, diante de 
condições peculiares que ignoramos, nos diga que aqui, ao contrário do 
que ocorre em tantos e tantos países ocidentais, não nos bastam os 
tribunais nem as leis, por mais fortes, severas ou sumárias que sejam. 
Precisamos substituir as leis pelo arbítrio. Seremos, então, uma das 
exceções do mundo ocidental, e a ela, se for o caso, veremos como nos 
adaptar da maneira menos incômoda, menos violenta, e menos 
chocante. Mas, de qualquer modo, não estaremos enganados nem 
iludidos. A franqueza, a meu ver, é a primeira pedra para um 
entendimento honesto e profícuo. 

Vencido esse ponto, se for o caso, Senhor Presidente, passo para as 
minhas observações, e delas o ponto de partida é que, de acordo com os 
postulados da Revolução de 1964, almejamos implantar uma demo
cracia, palavra hoje tão repetida, quanto deturpada. Não temos até as 
democracias populares? As democracias dos hospitais psiquiátricos? 
Por isso mesmo desejo fixar que, em meio a esse caleidoscópio de con
ceitos, muitos deles admiráveis, outros grosseiras falsificações e impos
turas, ainda prefiro aquele de Péricles, que Tucidides trouxe até aos 
nossos dias: "nós chamamos o nosso governo democracia porque a ci
dade ê administrada pela maioria e não por poucos. E embora, de acor
do com a lei, todos sejam iguais nas suas relações privadas, nas eleições 
para os cargos públicos os mais capazes são preferidos, não pelo seu nas
cimento, mas por seus méritos. Além disso, a liberdade é o princípio da 
nossa vida pública". 
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Dessas meditações sobre os caminhos que, no Brasil atual nos po
derão levar a uma democracia, a convicção em que estou ê a de que o pri
meiro passo terá de ser necessária e insubstituivelmente profunda re
forma da realidade partidária. Não há como pensarmos em nada sério, 
verdadeiro, em matéria, de vida democrática na base da situação dos 
atuais Partidos, a ARENA e o MDB, uma vez que um, dentro do conceito 
que deve ser e é corrente para um partido político, praticamente não tem 
voz, e o outro, conforme notório, tem proibido o seu acesso ao Governo. 

Nessas análises, tenho corrido os olhos pelos partidos democráticos 
do mundo ocidental, certamente modelos que não podemos deixar de 
ter presentes. 

Não para os imitar, como bem nos aconselhava o Senador Petrônio 
Portella ao assumir a Presidência desta Casa, mas para sentir e aprender, 
aproveitando quando nos seja possível. Ou deveremos ignorar, por 
exemplo, a construção jurídica e política dos Estados Unidos, da qual 
emergiu a sociedade mais homogênea, mais próspera e mais livre em 
todas as épocas da humanidade? Vejò-os desde o início do século, seja 
nos países presidencialistas, seja nos parlamentaristas. Nos Estados Uni
dos, na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Áustria, nos países Escan
dinavos, na Itália, e em todos eles o que encontro são partidos, velhos ou 
novos, conservadores ou liberais, radicais ou trabalhistas, democratas-
cristãos, ou sociais-democratas, todos eles, ou a governarem as nações de 
acordo com a maioria eleitoral, que representam, ou a aguardarem a 
oportunidade de serem convocados para governar, no momento em que 
conquistem o voto da maioria. E não passa pela cabeça de ninguém que 
um partido legalmente constituído possa deixar de governar a Nação no 
momento em que esta assim o deseje através do voto. Para isso existem, 
para isso lutam, para isso pregam idéias, defendem programas, aliciam 
correligionários. conquistar o governo, realizar programas administra
tivos é a própria razão da sua existência, que não se confunde com 
qualquer organização de outra ordem. Assim é em todo o mundo demo
crático e ocidental, isto ê, o nosso mundo. 

Portanto, no Brasil, o que urge mudar não são os partidos, mas o 
conceito que a Revolução parece ter sobre o papel dos partidos políticos, 
que, além do mais, são indispensáveis instrumentos de comunicação 
entre o Governo e o povo, entre o poder e a Nação. Função que deve ser 
desempenhada por líderes autênticos, acreditados, e na realidade insubs
tituíveis. Só adianta falar quem o povo conhece, quem tem a confiança 
popular, isto é, a credibilidade da Nação. Pelo menos é assim em todos 
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os países democráticos. Lembro-me do tempo em que no Brasil, quando 
necessário mobilizar a opinião nacional, falavam Otávio Mangabeira, 
João Neves, Oswaldo Aranha, José Américo, Armando Sales, Eduardo 
Gomes, Juscelino Kubitschek, Plínio Salgado, ou o próprio Sr. Getúlio 
Vargas, cada qual deles a representar partidos, correntes de opinião, pro
gramas de governo, parcelas do povo a falarem para o povo. 

Nomeiam-se Presidentes, Governadores," Ministros. Mas líderes 
somente o povo os pode criar. 

Que é, pois, um partido político senão únía agremiação em que se 
reúnem cidadãos inspirados por propósitos comuns, unidos por idên
ticas concepções de governo e administração, e que buscam, através do 
apoio da maioria dos seus concidadãos, conquistar o Governo, influir nas 
decisões do Governo, participar responsavelmente da ação governa
mental? Um partido político não é sociedade literária, entidade benefi
cente, centro de estudos ou de investigações. Um partido político tem 
como meta precípua, fundamental, inalienável, a conquista do poder. 
Fora daí deixa de existir. É um arremedo, é um faz-de-conta, é um parti
do de brinquedo, um partido sloper, que pode fazer vista, mas é falso, e 
destinado a enferrujar-se em pouco tempo. Ê partido para inglês ver. 
Ora, se esses conceitos são verdadeiros, universalmente verdadeiros, eu 
perguntaria para me responderem honestamente — será que influímos 
efetivamente como um autêntico partido político? Terá a ARENA, que se 
diz o Partido do Governo, influência na vida do Brasil? Seremos parte na 
orientação do Governo? Política econômica, política financeira, política 
agrícola, política educacional, política energética, política de transportes, 
e até na intimidade partidária, que deveria ser a menor das autonomias a 
lhe ser concedida, será porventura, ou terá sido o Partido consultado, 
convocado para opinar? Sinceramente não tenho notícia de que tal tenha 
acontecido. Então, para que existe? Que eu saiba, o mais promissor da 
ARENA ainda é o Centro de Estudos Milton Campos, simples exercício 
cultural. Ficarei extremamente feliz se me disserem que estou em erro. 
Contudo, enquanto não o fizerem, continuarei convicto de que como um 
Partido político real, pronto para tomar o Governo, influir no Governo, 
participar do Governo, representa fato político sui generis e até hoje 
desconhecido da ciência política. Oxalá que as cousas mudem. No 
momento invoco o testemunho dos brasileiros, brasileiros de todos os 
quadrantes, e nenhum, nem um só, de boa fé, me dirá ter notícia diversa 
dá que enuncio. 
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Passemos agora ao MDB. O seu mal é outro. Num sistema bipar-
tidário como o existente, a idéia mais comezinha é a de que um partido 
fora do Governo poderá ser em qualquer momento, quando assim o en
tenda a Nação mediante o voto, solução, alternativa para ocupar a posi
ção do antagonista que perdeu a confiança popular. Ao longo do tempo, 
por mais sólida que seja, como acredito, a posição da ARENA, essanão é. 
uma idéia absurda.Ora,não há no mundo político brasileiro quem não 
saiba que a Revolução hão, suportaria e não aceita a ascensão do MDB ao 
Governo. Não entro na apreciação da procedência ou não dos fatos, 
conceitos e preconceitos, que levaram a esse veto. Seja pela posição de 
alguns, pela imprudência de outros, pelas infelizes provocações ou 
ideologias de parcelas partidárias, a realidade é que o MDB está, face à 
Revolução, marcado, tido e havido, como contestãtório, revanchista, 
subversivo, e não sei quanta cousa mais que o faz tido e havido como 
inadequado, perigoso para a continuidade da grande obra da Revolução. 
Não me cabe encampar ou não esses conceitos, pois a minha opinião de 
nada valeria. Acredito, porém, que ela traduz um fato político inconteste. 

E na minha concepção é imprescindível, numa democracia, seja 
qual for o número de partidos existentes, que haja algum fora do 
Governo, fora do Poder e em condições de assumir as suas respon
sabilidades. O eleitorado precisa de alternativa. Ou isso, ou ca
minharemos inevitavelmente para uma ditadura, meia ditadura, ou 
governo forte, para usar um eufemismo, no momento em que o elei
torado deixar de assegurar maioria para o Partido que se tem como no 
Governo. A ARENA serve para impedir o vácuo, que é incompatível com 
a vida política. 

Não faz muito que o ilustre jornalista, Sr. Carlos Castello Branco, 
afirmou ser a causa mortis das eleições diretas para Governador, a impos
sibilidade ou inconformidade da Revolução em entregar o Rio Grande 
do Sul ao MDB. Fato que a ser verdadeiro, como acredito, prova niti
damente a inviabilidade do MDB, como deve ocorrer numa democracia, 
representar uma hipótese de alternância para o Governo. 

Não se conclua do exposto que ambos os partidos, desde a sua cons
tituição, em 1965, não tenham prestado reais serviços ao País. Longe 
disso. Além de haverem evitado que caíssemos numa ditadura, foram 
instrumentos válidos e eficientes para a mobilização da opinião pública, 
mantendo viva a flama da democracia. Agora mesmo o País acompanha 
com real interesse as conversas, entendimentos que se realizam nos âmbi
tos partidários, para sabermos se vamos avançar no rumo da institu
cionalização de um autêntico regime democrático, como a Nação espera 
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e deseja. O que, entretanto se me afigura é não terem eles logrado con
cluir a sua imagem de autênticos partidos políticos, na posse ou em busca 
do poder. São imagens inacabadas, e diante das quais todos se sentem ini
bidos — os partidários e o povo. 

Tenho como imprescindível para a nossa vida democrática, por mais 
débil que ela seja, que, com os atuais partidos ou com outros que possam 
ser constituídos, disponhamos de agremiações que governem de acordo 
com a vontade do povo brasileiro, e partidos que possam vir a governar 
quando assim o entenda esse mesmo povo, que deve ser a fonte, a ori
gem, a base de qualquer governo democrático. O que não podemos, den
tro de um regime democrático, é ter um partido que não governa, e na 
oposição um partido que não pode chegar ao governo. 

Nessas condições, se dos dois partidos que temos, um ainda não lo
grou afirmar-se como influente nas decisões governamentais, e o outro 
tem vetados os seus passos para o governo, é comezinho que para come
çarmos a falar em reformas democráticas é mister profunda reestrutu
ração de conceitos sobre os partidos políticos. Reestrutura tanto mais 
premente quando já se transformaram as motivações, os objetivos, as afi
nidades que levaram à criação dos atuais partidos. Tudo mudou tanto 
que não são poucos os que se sentem confrangidos onde estão. Por vezes 
fico a me perguntar onde estaríamos, por exemplo, eu e o nosso ilustre 
Presidente Portella, se, não pela ação de uma deusa, mas pelo efeito de 
uma lei de fidelidade partidária, houvéssemos sido imobilizados como 
aqueles que a curiosidade transformava em estátuas de sal. 

Infelizmente, porém, estão todos jungidos pela fidelidade partidá
ria, medida que teve a sua oportunidade, mas que não pode nem deve ser 
uma lei permanente. É uma excrescência na doutrina política. Ela repre
senta a negação de cousas inerentes ao homem político, e entre as quais 
está, naturalmente, a de mudar, evoluir, ou involuir, como bem se quei
ra-, mas de qualquer modo mudar de acordo com as circunstâncias, com 
as épocas, com as exigências do próprio País. Nem há tradição mais pro
funda e constante na vida política brasileira do que essa liberdade de 
mudar. 

Ao falar certa feita no Senado do Império sobre a necessidade de se 
criarem partidos regulares, Nabuco de Araújo, além de afirmar que era 
impossível estarem reunidos "tendo de permeio o pejo da apostasia", 
acrescentava: "É preciso atender às gerações que vierem depois das nos
sas lutas políticas, as quais não podem conceder-nos suas adesões, seus 
sufrágios, quando lhes oferecemos não o futuro, mas um passado sem ra
zão de ser, um passado de exclusivismo e de ódios..." E eu perguntaria, 
Sr. Presidente: estaremos, nós, atendendo às gerações que irão neces
sariamente nos suceder? A bem dizer, todos os nossos estadistas muda-
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rarn, a começar pelo grande Bernardo de Vasconcelos, que passou do 
campo liberal para o conservador. Mudou o Visconde do Rio Branco, 
por muitos tido como o maior estadista do Império, e que se iniciara nas 
fileiras liberais. Mudaram Nabuco de Araújo e Zacarias, ambos tendo fei
to as primeiras armas entre os conservadores. Mudou Saraiva — o Nestor 
do Império — batizado nas águas do Partido Conservador. Muitos 
outros exemplos poderiam ser invocados. Mas, o que eu desejo indagar, 
neste momento, é se eles não terão melhor servido ao Brasil buscando os 
partidos ajustados aos seus ideais, do que permanecendo amarrados a 
agremiações partidárias cujas idéias já não eram as que haviam tido em 
outras épocas? 

Não vejo, portanto, por que se insista em não varrer da nossa vida 
partidária essa extravagante fidelidade. Extingui-la totalmente seria tal
vez o primeiro passo para uma efetiva reestruturação partidária, 
atendendo aos reclamos, às aspirações e inspirações democráticas da 
Revolução de 1964. Mas, nesse caminho estou convencido de que 
devemos ir até ao fim. De mim eu não me deteria sequer ante a hipótese 
da radical transformação dos partidos atuais. Se é impossível com eles, 
na sua atual composição, a sobrevivência da democracia, o remédio não 
pode e nem deve estar nos expedientes casuísticos, nas soluções de 
emergência' do dia-a-dia, e nas quais ninguém acredita; o remédio será 
criar novos .partidos, partidos que ofereçam essas duas condições essen
ciais, fundamentais, e impostergáveis na vida de uma democracia, isto é, 
partidos que governem efetivamente quando apoiados pela maioria, e 
partidos que, estando fora do poder, possam realmente tomar o poder 
quando sufragados pela maioria da Nação, nos termos da lei. Isto é 
democracia. Fora disso poderão ser tudo, menos partidos políticos 
desempenhando o papel que lhes cabe como polarizadores da opinião 
nacional, das correntes de opinião, cujas idéias e programas devem 
executar no governo. Será porventura o que ocorre no Brasil, ou estarei 
eu sendo vítima de uma alucinação? É melhor pertencer a um pequeno 
partido que possa saber o que quer de que integrar a equipagem de um 
navio cujos rumos não devemos conhecer. Na realidade a vida partidária 
feneceu. As Convenções, pela falta de liberdade estiolaram-se. Por uma 
tradição secular os partidos no Brasil sempre se fizeram de cima para bai
xo. Por isso mesmo, se queremos estimular e dar grandeza à vida partidá
ria, ê necessário que uma vez organizados tenham os partidos a liberdade 
de escolherem livremente, num clima de emulação, os seus candidatos. 
Se isso houvesse acontecido, outro seria o resultado da ARENA em 1974. 
Não é possível que o mérito se transforme em fator negativo para as 
indicações adredemente feitas. 
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Pelo que tenho acompanhado de declarações, receios e temores de 
ilustres líderes do MDB, fica-me a impressão que ele vive o seu momento 
hamletiano. To be or not to be... Embora não deseje ter intervenção que 
seria indébita eu apenas diria que olhasse para a nossa história política, e 
aí talvez encontrasse inspiração. Também o Partido Liberal, em deter
minada fase do Império, considerou, pela voz dos seus mais eminentes 
chefes que não lhe cabia coonestar com eleições que tinha como fraudu
lentas e para as quais apenas concorreria para lhes dar uma tintura de 
legitimidade. E durante cerca de dez anos, sem se dissolver, mas também 
sem se degradar, permaneceu ele sem participar de uma só eleição. Não 
serviria de reposteiro para eleições que eram um jogo de cartas marca
das. Aliás, desse estado de espírito que marcou tão longamente a posição 
dos liberais, é eloqüente testemunho esta carta de Nabuco de Araújo, o 
acatado Conselheiro Nabuco, ao futuro Senador Dantas: "A Bahia bri
lhou — escrevia Nabuco — com a abstenção: pareceu-me sempre que 
era este o arbítrio que a dignidade e coerência do partido Liberal 
exigiam. Ou pólvora e bala, ou abstenção, dizia Castelar na Espanha; ê a 
alternativa que nos resta. E que vergonha para nós: apresenta-se o Parti
do Liberal na arena, dá como o seu concurso um grande testemunho a 
favor da liberdade da eleição, e por toda a parte é derrotado". 

Mas, embora certo de que as eleições eram fraudulentas, como real
mente eram, manipuladas através da Guarda Nacional e do recrutamen
to militar, nem por isso se dissolveu o Partido Liberal. Com a sua omis
são obrigou o Poder Moderador a intervir para que o País tivesse eleições 
tão verdadeiras quanto possíveis. 

Naturalmente, os tempos são outros, e estou bem certo de que ape
sar de tudo quanto se anuncia, fórmulas as mais diversas, estas não serão 
de molde a tirar da vida política a grandeza, a seriedade, a honestidade 
que lhe é inseparável para não perder o respeito da Nação, pois o que a 
Revolução, os revolucionários e principalmente o íntegro Presidente Gei-
sel almejam é assegurar ao País uma vida política, partidária, eleitoral, 
digna das tradições e aspirações democráticas do Brasil. Pode haver inte
ressados em levar o País para a noite de uma virtual ditadura, da qual 
esperam auferir vantagens de toda a ordem a custa da liberdade dos 
brasileiros. Quanto a mim estou certo que não terão o apoio do Presi
dente Geisel, que bem sabe que uma ditadura poderia ser um adiamento 
de soluções, mas jamais uma solução. E só há soluções com o consenso 
da Nação. 

Nessa maré de franqueza com que falo ao País, não esquecerei que 
há alguns anos desfraldei uma bandeira de pacificação. Na ocasião, para 
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usar a expressão do líder do Governo, na Câmara dos Deputados, em 
relação ao Presidente Carter, reconheço que era ela imatura. Sê-lo-á ho
je? É essa uma das perguntas que deixo neste Plenário, tão cheio de res
ponsabilidades e de patriotismo. A acreditar no que ouço em todos os 
setores e em todas as regiões, não parece haver dúvida quanto a se admi
tir que é grave, diria mesmo preocupante a situação do País. É grave a 
situação financeira, com uma inflação que se aproxima dos. cinqüenta 
por cento, é grave a situação das empresas, que se dizem sufocadas por ju
ros que orçam também pelos 50%. É grave a situação política, na qual o 
País se defronta com verdadeiro impasse. E não será grave a situação so
cial quando todos os salários são derretidos pela incontida alta do custo 
de vida, já não sendo escasso o número dos que não ganham sequer para 
comer? 

Diante desse quadro — se é que não laboro num imenso equívoco 
— è evidente, gritante, que o Brasil não se pode dar ao luxo de ser uma 
casa dividida. Dividida praticamente meio a meio, propiciando a infiltra
ção dos subversivos. Tenho para mim que é urgente que os verdadeiros 
democratas, e em particular o mundo político e governamental, pro
movam a pacificação, a conciliação do País. Ninguém ignora que somen
te medidas severas, certamente impopulares, permitirão encontrarmos 
ou reencontrarmos o caminho do equilíbrio financeiro. Medidas que 
estarão a reclamar o concurso e participação de todos, pois não são ape
nas medidas do Governo, mas medidas nacionais, para serem compreen
didas e suportadas pela Nação. Medidas que somente poderão ser postas 
em prática por ura regime de força, de que Deus nos há de poupar, ou 
por uma união de todos os brasileiros. Por certo haverá sempre os disco-
los, os que jogarão no pior. Mas, estou convicto de que não representa
rão parcela apreciável no momento em que o Governo resolver estender 
a mão a todos os brasileiros. Volvidos treze anos já é tempo de deixarmos 
de olhar somente para trás, e podermos novamente reunir numa só famí
lia brasileira, sem prejuízo da segurança necessária. 

Não tenho dúvida de que não faltará quem julgue a conciliação uma 
heresia. São os que se imaginam os beneficiários da discórdia. Amanhã 
poderão ser as vítimas da cizânia. 

O Sr. Franco Montoro — Permite V. Exª um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA — Pois não. 

O Sr. Franco Montoro — Desejo, nobre Senador Luiz Viana, 
congratular-me com o discurso de V. Exª pela elevação com que o 
nobre Senador enfrenta, com absoluta franqueza, um tema fundamental 
para o desenvolvimento brasileiro. V. Exª coloca bem a necessidade da 
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normalização institucional do País, e coloca também, com muita 
precisão, com muita objetividade, o problema dos partidos políticos. E, 
quero acrescentar, até mesmo no tocante à fidelidade partidária, a forma 
com que V. Exª coloca o problema merece o respeito de todos. Se 
realmente se pretender dar satisfação à grande aspiração nacional de se
gurança, de ordem, de normalização de nossa vida pública, é preciso ter 
a coragem de enfrentar o problema partidário. E V. Exª vê, para isso, a 
necessidade de uma reformulação dos conceitos dos partidos e, talvez, 
alteração dos próprios partidos. É colocar o tema com elevação. Mas, 
permita-me fazer uma distinção: temos nos manifestado, até com certa 
agressividade, contra uma emenda que corre pela outra Casa, 
eliminando a fidelidade partidária. Porque, evidentemente, os objetivos 
claros daquela emenda são outros e não aqueles colocados em tão alta 
posição por V. Exª O que se pretende — e é preciso que a verdade seja 
dita e o assunto debatido — na hora em que o Brasil aspira à normali
zação democrática, é tirar do povo brasileiro o direito de participar de 
eleições. Para isso, pede-se a colaboração da Oposição. O MDB não 
pode concordar com a substituição de eleições pela nomeação de 
Governadores e pela nomeação de Senadores. E como não há maioria 
suficiente de dois terços para aprovação de uma medida dessa ordem, 
com a presença do MDB, recorre-se a um subexpediente que é de 
eliminar a exigência da fidelidade para que se obtenha uma solução 
casuística. Faço a oposição para salientar a grandeza da posição de 
V. Exª e para justificar a franqueza e quase a rudeza com que o MDB tem 
refutado a outra tentativa de quebra de fidelidade para permitir uma 
manobra, evidentemente, antidemocrática. 

O SR. LUIZ VIANA — Agradecido a V. Exª 

Não tenho dúvida, repito, de que não faltará quem julgue a concilia
ção uma heresia. São os que se imaginam os beneficiários da discórdia. 
Amanhã poderão ser as vítimas da cizânia. Do mesmo modo que existem 
aqueles que de boa-fé, temem a confusão das águas. A esses eu diria que 
as águas se separam naturalmente. 

O importante é que a Nação, no que ela tem de sadio, de capaz, de 
patriótico, se reencontre unida, para enfrentar as dificuldades que nao 
são poucas. Ou será que interessa ao Brasil manter-se dividido para que 
a força tome o lugar do que pode ser feito pela concórdia? É muito 
importante, bem sei, que o Presidente Petrônio confabule com o Presi
dente Ulysses Guimarães, para sabermos como serão eleitos Gover
nadores, os Senadores e como a Constituição será reformada. Tudo isso é 
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importante, e preocupa o País. Mas, também seria importante se, 
conciliados em vez de divididos, pudéssemos dizer ao Brasil que os 
responsáveis pela vida política e governamental se reúnem em busca de 
algum remédio para que o custo de vida nào continue a subir, que se reú
nem numa frente única em favor de solução para os nossos problemas 
energéticos, que se unem para deter a inflação, que corrompe o País 
moral e materialmente. É para isso que deveríamos desejar a pacificação, 
a conciliação, o entendimento entre os brasileiros, dos quais muitos e 
muitos milhões nada sabem e nada sentem sobre 1964. Passaram-se treze 
anos, e os jovens que àquele tempo tinham 8, 9, 10, 11 e 12 anos nada 
podem saber dos perigos que corremos, das ameaças e do caos que tive
mos de enfrentar —, são hoje adultos, e não entendem por que motivos 
deva o Brasil permanecer dividido, entredevorando-se. 

A verdade, porém, é que para se chegar a alguma conciliação será 
necessária recíproca tolerância e compreensão. Já a vi malograr. Quando 
mal enunciada, logo apareceram os que imaginavam pôr à frente a anis
tia, a extinção do Ato 5, a revogação do 477, cousas que poderão e deve
rão vir a seu tempo, como decorrências naturais de um clima de pacifi
cação, mas jamais como imposições preliminares. 

Bem sei que a pacificação política não é para muitos uma idéia 
grata. Pelo contrário, não faltam os que a vêem com extremas des
confianças, convictos de que o melhor e permanecer o País dividido; bus
cando o seu mundo civil e político, as migalhas que sobram. O que posso 
assegurar ê não ser essa a tradição do Brasil. Através de toda a nossa his
tória de nação independente o que sempre prevaleceu, depois das lutas, 
por mais árduas que hajam sido, foi a conciliação. É uma constante que 
emerge da própria generosidade do povo brasileiro, incapaz de cultivar 
ódios. Foi assim depois de 1842. Foi assim depois de 1848. Foi assim em 
1853. Foi assim em 1868, com a reconciliação entre os liberais. Não teria 
sido assim sob Prudente de-Moraes, após a Revolução Federalista? Não 
terá sido assim em Pedras Altas, após a Revolução de 1923? E que exem
plo maior do que o de Caxias após os dez anos da gloriosa Revolução 
Farroupilha? É que os. brasileiros nunca mudaram. As lutas internas ja
mais impediram que se considerassem irmãos, e pudessem se dar as mãos 
uma vez passadas as refregas políticas ou militares. 

Perdoem-me, pois, os que não participam dessa mesma visão histó
rica do problema nacional. É a visão de quem não apenas acredita que ao 
longo do tempo nada mais forte do que a tradição que nos chama para a 
conciliação. É a visão de quem tem a convicção de que o Brasil será tanto 
mais forte, e os brasileiros tanto mais felizes quanto mais rapidamente se 
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puderem estender as mãos irmanados pelo ideal de construir uma pátria 
livre, democrática e justa. 

Mas, dentro dessa linha de colaboração que me tracei, não conclui
rei sem .trazer breve testemunho sobre o Presidente Castello Branco e os 
Governadores, na Constituição de 1967. Também àquele tempo não pou
cos preferiam a eleição indireta. E como insistissem nesse propósito, o 
Presidente foi peremptório: — "Já que não podemos dar aos brasileiros 
o direito.de elegerem o Presidente da República, devemos pelo menos 
dar-lhes o direito de escolherem os Governadores nos Estados". 
Sinceramente democrata, preocupado com a participação do povo na 
vida do País, o Presidente Castello não parava aí os seus comentários em 
favor da eleição direta, Considerava-a também um fator importante para 
se formarem nos Estados-autênticas lideranças políticas e eleitorais, 
indispensáveis à própria Revolução. Aliás, se há algo de que o País talvez 
não demore'em sentir falta é de líderes, tal a persistência com que têm 
sido eliminados os,que ainda restaram. Nos Estados, não demorará em 
termos o vácuo, dado o desestímulo, para o aparecimento de vocações 
políticas reais. Não desejo citar nomes. Mas, bastará correr-se a vista de 
norte a sul para ver-se quanto são escassos os líderes autênticos, isto é, 
aqueles que não decorrem do passageiro exercício de algum cargo. 
tPoderá o País ser governado sem líderes? Se o for será caso inédito. As 
circunstâncias não permitiram até hoje que, após a Constituição de 1967, 
se .experimentasse a eleição direta dos Governadores. Não tenho o tabu 
da eleição direta, uma vez que o sistema indireto assegure ao povo a 
escolha dos seus governantes estaduais. Para isso a primeira condição 
será se extinguir a aberração de Governadores eleitos por Assembléias 
envelhecidas, ultrapassadas, em vésperas de serem renovadas, muitos dos 
seus membros sem possibilidades de serem eleitos. Se pretendemos dar 
legitimidade democrática às eleições indiretas é indispensável que os 
componentes do Colégio Eleitoral tenham mandatos recentes, que tradu-
zam a vontade popular no momento em que são chamados a votar, Na 
América do Norte, chamam aos parlamentares que se não reelegem de 
"patos molhados", isto é, patos que já não podem voar. Aqui, elegem. O 
importante, acima de tudo, ê que a eleição indireta não seja um 
instrumento para levar aos Governos Estaduais personalidade que o Es
tado jamais se lembraria de escolher. Quanto ao mais, tanto pode ser 
legítima a eleição direta quanto a indireta. Não basta que haja líderes 
civis. É imprescindível a existência de líderes militares, como sempre os 
houve desde o Império e atravessando todas as Repúblicas. Será neces-
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sário lembrar Caxias, Osório, Pelotas e Deodoro na monarquia? Em 
certo momento a República talvez se tenha salvo por causa de Floriano." E 
que serviços não deverá o Brasil a Saldanha, a Custódio e a Alexandrino 
de Alencar na Primeira República? O Exército ainda hoje se orgulha de 
líderes como Hermes da Fonseca, José Pessoa, Góes Monteiro, 
Canrobert, Juarez, Denis, Dutra, Castello Branco, Médici, Mascarenhas 
de Moraes, Costa e Silva, Cordeiro de Farias, Eduardo Gomes eOrlando 
Geisel, cuja presença, não apenas na vida militar, mas na vida política do' 
Brasil foram extremamente importantes. Sem grandes líderes militares,' 
Goulart teria comunizado o Brasil. 

Não é benéfico dificultar-se o natural aparecimento de novas 
lideranças civis e militares, que terão a seu cargo não apenas governar o 
País, mais inspirar confiança aos brasileiros, podendo falar-Lhes e:serem 
ouvidos nos momentos próprios. Falar todos podem, com maiores :ou 
menores facilidades. Mas, acreditados somente o são aqueles que pelas 
provas reiteradas de identidade com as aspirações do povo tiveram a ven
tura de conquistar a estima e a confiança pública. 

Como é compreensível, muita coisa ainda poderia dizer dentro do 
meu propósito de contribuir para que o Brasil encontre" esse caminho 
buscado há treze longos anos, e até hoje ainda perdido. O caminho que 
fará do País a democracia sonhada pelos revolucionários de 1964, muitos 
deles já desaparecidos sem terem visto os brasileiros, tal como todos nós 
almejamos, conquistarem o governo do povo, para o povo, e pelo povo, 
expressão única de uma verdadeira democracia (Muito bem.' Palmas. 0 ora
dor é cumprimentado.) 
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