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Procurador quer 
colocar Sarney e ministros 

na cadeia 

outras funções públicas por um período 
de cinco anos. Sustentado pelos novos 
poderes concedidos ao Ministério Públi
co pela Constituição, Victor Muzzi afir
ma que a edição dos Decretos 98.959 e 
98.960, de 15 de fevereiro último, libe-

4QQ/>rando a garimpagem em área dos índios 
ianomamis, "foi a maior desobediência 
às liminares concedidas pelos juizes da 1? 

e da 7* Varas Federais de Brasília". O 
subprocurador também dará entrada a 
um processo baseado no Código Penal, 
que prevê a prisão dos acusados, de cinco 
a 15 dias, por desobediência, e de dois 
meses a dois anos pela reincidência no 
crime. 

O subprocurador-geral da Repú
blica, Carlos Victor Muzzi, protocolou 
ontem na Câmara dos Deputados uma 
acusação de crime de responsabilidade 
contra o presidente Sarney e os ministros 
Moreira Lima, da Aeronáutica; João Al
ves, do Interior; Seigo Tsuzuki, da Saú
de; Saulo Ramos, da Justiça; e Vicente 
Fialho, das Minas e Energia. Eles são 
acusados por terem autorizado a criação 
de reservas garimpeiras em áreas indíge
nas. A ação da Procuradoria, porém, en
controu a Câmara esvaziada pela proxi
midade do carnaval e só será examinada 
a poucos dias do final do mandato de 
Sarney. 

A abertura do processo só será 
possível com a aprovação de dois terços 
do plenário do Congresso. Se forem in
criminados, os acusados podem perder o 
rareo ou ficar inabilitados para exercer 

"Cabeça erguida" 

Enquanto isso, o presidente Sarney 
inaugurava a barragem do rio Passaúna, 
no município de Araucária, no Paraná. 
Sob um rígido esquema de segurança, Sar
ney falou de improviso: "Volto a minha 
casa com a cabeça erguida e a certeza de 
haver cumprido minha missão. Os histo
riadores do futuro vão reconhecer que foi 
justamente neste periodo que implantamos 
a democracia no Brasil", afirmou. O dis
curso foi elogiado pelo governador para
naense Álvaro Dias. 

"A economia é o efêmero, o transitó
rio, e pode ser consertada a qualquer mo
mento. Isto não acontece com a liberdade, 
que não pode ser consertada: ou se tem ou 
não se tem", disse Sarney. Álvaro Dias 
concordou e enalteceu o plano politi-
co-institucional traçado pelo governo Sar
ney, "o principal engenheiro desta gigan-

Sarriey: "Volto à minha 
casa com, a cabeça erguida". 


