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Sarney diz que não disse 
nada contra o Judiciário 

BRASÍLIA — O presidente José Sarney 
resolveu dar o dito pelo não dito. Depois de 

, afirmar quinta-feira que "a burocracia judiciá
ria é responsável, em grande parte, pelo atraso 
das metas" da reforma agrária, o presidente 
mandou distribuir, ontem, nota oficial afir
mando que não teve a intenção de fazer 
críticas ao Poder Judiciário e que a reclamação 
era contra os "procedimentos judiciários de
terminados pelo Estatuto da Terra". Sarney 
recuou para evitar uma crise com a Justiça. 

A nota do Palácio do Planalto foi redigida 
depois de um telefonema do presidente Sarney 
ao presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministro Rafael Meyer, que daria hoje 
uma resposta ao Poder Executivo, explicando 
os motivos pelos quais a Justiça tem cassado as 
liminares de desapropriação requeridas pelo 
Ministério da Reforma e Desenvolvimento 
Agrário. Com o telefonema do presidente 
Sarney e da nota oficial do Palácio do Planal
to, o presidente do STF desistiu de responder, 
oficialmente, às críticas do chefe do Governo. 

O presidente José Sarney, em seu discurso 
de improviso na solenidade de posse do minis
tro Marcos Freire disse acreditar "que o Esta
tuto da Terra já esteja, de algum modo, 
desatualizado e que a burocracia judiciária é 
também em grande parte responsável pelo 
atraso das metas que foram estabelecidas". 

P r e s t e z a — Os primeiros levantamen
tos realizados pelo Poder Judiciário, que servi
riam de base para a resposta do ministro 
Rafael Meyer, indicavam que as liminares 

foram cassadas por falta de uma programação 
prévia do Poder Executivo nos atos de desa
propriação. A maioria dos pedidos de desa
propriação é de áreas habitadas por colonos. 

É a seguinte a nota oficial do Palácio do 
Planalto: 

"A Secretaria de Imprensa torna público, 
em face das explorações surgidas sobre o ; 
discurso feito pelo presidente da República na 
posse do dr. Marcos Freire, como ministro da ; 
Reforma Agrária: 

1. Em nenhuma hipótese foi intenção do 
presidente da República fazer qualquer crítica 
ao Poder Judiciário, quer em substância, quer 
em matéria de processo; 

2. A burocracia citada pelo presidente é de \ 
uma só natureza e afeta todos os poderes, o \ 
Executivo, o Legislativo e o Judiciário, este '; 
profundamente penalizado pelo. fato de ser ! 
historicamente carente de meios, como tantas ! 
vezes tem enfatizado, dificultando o trabalho . 
forense; 

3. No caso da reforma agrária, os procedi- \ 
mentos judiciários determinados pelo Estatuto \ 
da Terra é que são os entraves burocráticos , 
referidos pelo presidente da República e não a 
atuação da Justiça, que tem sido à altura de 
suas responsabilidades. Basta citar a presteza 
com que foram instaladas as varas agrárias; 

4. O presidente da República tem sempre . 
proclamado à nação o seu apreço ao Poder 
Judiciário e o que ele repreesenta para o país 
em dignidade e competência para manter a 
harmonia social." 


