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Legislativo 
critica a ação 
do governo 

por Cecília Pires 
de Brasília 

As lideranças mais ex
pressivas dos partidos 
políticos na Constituinte 
criticaram, ontem, os atri
tos que o governo vem pro
movendo com a Assem
bleia Nacional, os ataques 
à CPI da Corrupção e a ten
tativa do presidente José 
Sarney de interferir junto 
ao Judiciário, procurando 
demover os juízes das sen
tenças que vêm dando ga
nho de causa a funcionários 
das estatais que alegam a 
inconstitucionalidade do 
congelamento da URP. 

"Com quem esse governo 
ainda não se confrontou?", 
indagou o senador José Ri-
cha(PMDB-PR)."Sónãoo 
fez ainda com os militares. 
Confrontou-se com a socie
dade inteira e com todos os 
Poderes. Esse governo, 
que parece depender tanto 
das disposições transitó
rias da Constituinte, que 
tanto quer ver aprovado o 
mandato de cinco anos, 
ainda não ofereceu um pla
no de governo, nada", con
cluiu o senador. 

O senador Severo Gomes 
(PMDB-SP) estranhou as 
providências de Sarney, 
chamando os juizes dos tri
bunais. "Acho que isso nem 
é confronto, é falta de en
tendimento do Executivo, 
afinal, querer que os juízes 
decidam contra a lei é colo
car o Judiciário numa si
tuação insólita. Com isso, o 
governo sairá arranhado', 
afirmou Severo. 
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O líder do PDT, deputado 
Brandão Monteiro, disse 
que o que está havendo não 
é confronto, "é que pela 
primeira vez na história do-
País, um Poder, o Executi
vo, pretende que o Judiciá
rio se subordine a seus inte
resses e posições, o que é 
uma violência constitucio
nal. A Constituição fala em 
harmonia entre os poderes. 
O Judiciário tem por obri
gação constitucional julgar 
os efeitos nos termos da lei 
e diante das provas proces
suais. Querer subordinar 
um poder a outro, como 
quer Sarney, é uma viola
ção ao artigo 82 da Consti
tuição, que estabelece a 
possibilidade concreta de 
seu indiciamento por crime 
de responsabilidade". 

O senador Fernando 
Henrique Cardoso tambéirç 
protestou contra a atitude 
do governo federal. "È nor
mal em qualquer democra
cia o poder Judiciário opi
nar. Esse decreto é ilegal, 
fere a Constituição, que re
za que não pode haver 
política salarial diferente 
para empresa pública e 
empresa privada." 

"Era o que faltava a esse 
governo. Ele já entrou em 
confronto com o povo, com 
a Constituinte, e agora com 
o Judiciário. Com essa ati
tude, o presidente Sarney 
quer dizer que só tem o 
apoio dos militares para a 
politica económica. Com is
so, ele se isola cada vez 
mais e vai ter de se susten
tar na força militar", disse 
José Genoíno do(PT-SP). 


