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Concluído o inquérito sobre a 
invasão da fazenda de Sarney 

A Policia Federal concluiu esta 
semana o inquérito aberto por 
determinação do ministro da Jus
tiça para apurar os responsáveis 
pela invasão de uma fazenda no 
interior do Maranhão e a denún
cia de que algumas testemunhas 
foram t o r t u r a d a s para que 
acusassem pessoas inocentes. O 
inquérito, cujo relatório está sen
do redigido em Brasília para en
caminhamento ao ministro Ar
mando Falcão, constatou que 
houve falhas graves nos dois in
quéritos realizados anteriormente 
para apurar o caso, o primeiro 
sob a responsabilidade da Se
cretaria de Segurança e o segundo 
de um major da Polícia Militar do 
Fstado, indicado pelo governador 
Nunes Freire e cujas conclusões 
serviram de justificiativa para a 
demissão do coronel Carlos Alber
to Duaiibe, ex-secre tár io de 
Segurança, sob a acusação de 
parcialidade. 

O depoimento das testemunhas 
ouvidas pela Polícia Federal in
dicou que o advogado provi-
sionado Raymundo Ribeiro Bas
tos, então assessor do governador 
Nunes Freire efetivamente or
denou que o líder camponês 
Vicente Herminio convocasse 
outros lavradores para a der
rubada das cercas da fazenda 
Maguary, que ocupa ilegalmente 
terras públicas no município de 
Santa Luzia. 

Herminio recebeu de Bastos a 
garantia de que o Governo do Pas
tado daria todo o apoio à ação 
dos posseiros contra a fazenda — 
per tencen te ao vice-lider do 
Governo no Senado, José Sarney, 
que é inimigo da Secretaria de 
Segurança. Posteriormente foi 
apontado como irregular no re
latório do major Moreno, da 
Policia Militar, segundo o qual os 
depoentes haviam sido torturados 
para que incriminassem Bastos e 
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Hermínio. Os agentes federais, 
porém, chegaram à conclusão de 
que as muitas irregularidades 
havidas no inquérito da Secretaria 
não comprometeram suas con
clusões, porquê os espancamentos 
ocorreram somente na ocasião em 
que os lavradores foram detidos e 
não durante os interrogatórios. A > 
principal falha do inquérito de
correu do fato de que as prisões 
foram efetuadas sem, ordem ju
dicial e antes mesmo que o ad
vogado do senador José Sarney 
formalizasse queixa na Delegacia 
de Santa Luzia. 

As acusações mais g raves , ° 
porém, pesam sobre o major 
Moreno, que deve ser indiciado 
como responsável pela mani
pulação de provas e depoimentos, i 
com o objetivo de inocentar a , 
todo custo o assessor de Nunes 
Freire e fornecer justificativa para . 
o afastamento do secretário de \ 
Segurança. \ 
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