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Sarney diz que Congresso não julgará Revolução 
Brasília — O Senador José Sarney 

(Arena-MA) afirmou ontem que o Con
gresso Nacional não será transformado 
em tribunal para julgamento da Revolu
ção, como também não pretende ser o 
gerador de crises, mas, pelo contrário, de
seja ser um poder moderador, desempe
nhando cabalmente o seu papel histórico 
de ajudar a Revolução a cumprir os seus 
propósitos democráticos. 

Dizendo que falava "não como uma 
advertência, mas como uma reflexão", o 
Senador José Sarney elogiou o procedi
mento da Oposição, que através de dois 
documentos depositou um voto de con
fiança no Governo Geisel e fez a defesa 
das instituições democráticas. 

Conciliação 
O Senador José Sarney repudiou to

da a forma de totalitarismo e afirmou 
que a, Revolução não pretende matar a 
liberdade no Brasil, "nem pela espada 
nem pelo beijo." 

— Os hiatos que têm havido — disse 
— são transitórios e o pais caminha para 
a democracia plena, anulando-se os des-
compassos que geraram, inclusive, o re
traimento político. A vocação da Revolu
ção sempre foi a democracia, mas uma 
democracia a salvo das investidas tota
litárias, funcionando internamente como 
um mecanismo de responsabilidade polí
tica e de promoção do bem-estar social. 
Nestes 11 anos, temos procurado esse mo
delo e, se não o atingimos, sem sempre ou 
quase nunca a culpa coube aos Governos 
da Revolução ou ao Partido da Revo
lução. 

Diferença 
O Sr José Sarney estabelece algumas 

diferenças entre a direção do MDB e al
guns dos seus representantes, lembrando 
que enquanto o presidente do Partido da 
Oposição diz acreditar nas intenções e na 
liderança do Presidente da República, al
guns dos seus elementos se conjugam pa
ra exibir, perante a Nação, uma realida
de sinistra em que estaria vivendo o 
pais. 

— Pretendem — disse — arrastar 
para, o Congresso o Ministro da Justiça, 
mas num sistema de inquisição para que 
ele se sinta como um réu diante de um 
novo processo político. Não é ao Presi
dente Geisel nem ao seu Governo que 
esses elementos querem, trazer ao pe
lourinho. E' à própria Revolução e, se 
percebo bem, são as próprias Forças Ar
madas. E neste ponto, meus senhores, 
nós e quantos neste país tiverem um 
pouco de bom senso temos a obrigação 
de fazer o sinal de alarme. 

Disse o Sr José Sarney que a tenta
tiva de transformar o Congreso num tri
bunal de exceção contra a Revolução e 
contra a conduta das Forças Armadas 
não será tolerada nem pela Arena e nem, 
certamente, pelo MDB. 

— Não se iludam, portanto. O Gover
no do Presidente Geisel e a Arena, no 
Congresso, querem, e para já, a plena 
institucionalização do regime. Mas nem 
o Governo do Presidente Geisel e nem a 
Arena permitirão que se transforme esta 
Casa em instrumento de uma crise po
lítica, quer julgando a Revolução, quer 
julgando o comportamento ou a conduta 
das Forças Armadas. 

Defesa de três Governos 
O Senador Jarbas Passarinho tam

bém ocupou a tribuna do Senado, a fim 
de responder ao discurso proferido na 
véspera pelo Senador Marcos Freire, e 
defendeu os Presidentes Castelo Branco, 
Costa e Silva e Garrastazu Mediei, "a 
quem se pretendeu imputar a vocação 
tirânica e ditatorial a que os três sem
pre foram infensos". 

— Fui portador — disse o Senador 
Passarinho — de uma mensagem de jo
vens oficiais que se auto-intitulavam de 
linha dura, que pediam ao Presidente 
Castelo Branco a intervenção em Minas 
e Guanabara, onde haviam sido eleitos 
os Srs Israel Pinheiro e Negrão de Lama. 
Ouvi do Presidente a seguinte frase: 
"Governador Passarinho, não tenho vo
cação de tirano. Jamais serei ditador do 
meu país". 

Contou também um episódio ocorri
do no Governo Costa e Silva, que pou
co antes de sua morte tentou reabrir o 
Congresso e pediu a ajuda do então Mi
nistro Passarinho/ porque "precisava 
restaurar a dignidade da função polí
tica. 

Lembrando ainda episódios em que 
militares morreram combatendo a sub
versão, o Sr Jarbas Passarinho pediu à 
Oposição que não julgasse "a nós, da 
Arena, capazes de acobertar crimes con
tra a pessoa humana, que não nos creia 
um aglomerado de oportunistas à som
bra do Poder, de acomodados, na mor-
nidão do temor reverenciai". 

Entendimentos 
O presidente da Arena, Senador Pe-

trônio Portela, confirmou que tem man
tido entendimentos com vários dirigentes 
do MDB e não confirmou, mas também 
não desmentiu, que esses encontros ver
sam sobre a convocação do Ministro da 
Justiça ao Congresso. 

O Sr Petrônio Portela disse que um 
dos oposicionistas com quem esteve é o 
Deputado Tancredo Neves, e afirmou 
que esses encontros poderão levar a um 
melhor entendimento entre arenistas e 
oposicionistas na ação exclusivamente 
parlamentar de cada representação. 

O presidente da Arena apoia o dis
curso pronunciado pelo Senador José 
Sarney e disse que o problema da con
vocação do Ministro da Justiça é da com
petência do líder da Bancada da Arena 
na Camará, Sr José Bonifácio. 

T* :C a ~ 95 


