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pede imunidade total 
BRASÍLIA — O presidente do PDS, senador José Saroey, defen

deu a ampliação da inviolabilidade do mandato parlamentar pre* 
visto na Constituição, afirmando estar de acordo com a tese do pre-
siuente da Câmara, deputado Flávio Marcílio, em favor da total in
violabilidade. 

Emenda Constitucional n.* 11, atual-
mente em vigor, e que restabeleceu 
a inviolabilidade parlamentar "exce-
to nos crimes contra a segurança na
cional", reconheceu ontem que "a 
realidade do Pais é outra e se pode 
fazer um pouco mais". "A melhor so
lução seria o Congresso Nacional 
exeroer o poder de controle, inde
pendente do Poder Judiciário, e esta
mos caminhando para isso', afirmou 
o presidente do PDS. 

O senador Jo&á Sarney conversa
va com os jornalistas em seu gabi
nete, quando recebeu a visita do 
deputado Flávio Marcílio, presidente 
da Câmara. Os dois conversaram nu
ma sala ao lado e, na volta, o pre
sidente do PDS disse aos repórteres: 

"Acabo de dizer ao deputado Flá
vio Marcílio que estou solidário com 
sua tese de inviolabilidade do man
dato". 

Os repórteres olharam os dois 
políticos meio céticos e o presidente 
da Câmara acrescentou: 

"Esse pessoal precisa aprender 
que vivemos outra época. Saímos de 
um ciclo revolucionário e vivemos 
outra época. Saímos de um ciclo re
volucionário e vivemos um ciclo de 
democracia. As decisões agora têm 
que ser tomadas com a participação 
do Congresso". 

Sarney, que até então não dei
xara claro sua posição sobre as imu
nidades parlamentares, afirmou en
tão que é favorável a que se encon
tre uma fórmula, na discussão da 
emenda constitucional que restaura 
prerrogativas do Legislativo, "que 

•não possa diminuir as prerrogativas 
do Congresso, uma vez que ele é fun
damental para o sistema democráti
co. O PDS tem um programa que con
sidera as prerrogativas do Congresso 
acima de todas as outras" — presse-
guiu o senador — "e todos nós, con
gressistas, estamos empenhados na 
luta para fortalecer a nossa institui
ção". 

Segundo o presidente do PDS, o 
dispositivo da Emenda Constitucional 
n.° 11, que restringiu a inviolabili
dade do mandato parlamentar e a 
Imunidade parlamentar "nos crimes 
contra a segurança nacional", não 
tinha por objetivo restringir as prer
rogativas do Congresso. Objetivou de
fender o País da violência politica e 
dos atentados. 

Ele explicou que, a partir do mo
mento em que o Brasil tiver uma Lei 
aniiterror, aquele dispositivo perde 
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sua razão de ser. E acrescentou que 
tanto não era objetivo da emenda 
atingir os mandatos parlamentares, 
que ela não se refere aos crimes pre
vistos na Lei de Segurança Nacional 
(que pode ser mudada a qualquer mo
mento, enquadrando qualquer tipo de 
delito político), mas aos crimes con
tra a segurança nacional. 

"Mas o dispositivo (Artigo 32 da 
Constituição) permite ao Supremo 
Tribunal Federal suspender o man
dato do deputado João Cunha, por 
um discurso", observou um jornalis
ta. 

E Sarney concluiu: 
"Ele não obriga e nem determi

na nada. E deixa claro que a sus
pensão do mandato poderá ser acei
ta ou não pelo Supremo, conforme a 
gravidade do delito". 

"E quem vai contrariar a opi
nião de um ministro militar que con
siderou o discurso de .Toão Cunha um 
grave delito?", perguntou-se. 

"Bem, a questão está com o Po
der Judiciário. O Supremo é inde
pendente e vai julgar. Eu não posso 
questionar uma decisão que ele ain
da não tomou". 

Sarney disse ser favorável a que 
a Inviolabilidade do mandato par
lamentar por palavras, opiniões e vo
tos não seja ameaça nem mesmo nos 
crimes contra a segurança nacional. 
E afirmou: "O Estado democrático 
deve ter seus instrumentos de defe
sa, sem que eles impliquem restrição 
ao Congresso Nacional. O Congres
so não quer uma democracia inde
fesa e acho que podemos chegar lá". 


