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Cautela Imprudente ^jO^^ 
B ASTARAM 48 horas para o SNI e a Polícia Federal 

reconhecerem, pelo método, os autores da invasão 
da casa do Presidente Sarney em São Luís. O episódio foi 
a repetição de outros atentados políticos registrados na 
capital do Maranhão, com a impressão digital dos 
agentes provocadores deslocados de São Paulo com a 
finalidade de prestar serviços de risco democrático. 

As provas materiais e o sentido político da provoca
ção são evidentes. Uma disputa política acirrada é um 
bom caldo de cultura para esse tipo de ação criminosa. À 
campanha pela prefeitura de São Luís, onde o Presidente 
Sarney é eleitor e apoia um dos candidatos, registra 
antecedentes que, pela semelhança, levaram facilmente 
aos suspeitos. Entre cobras e lagartos que os candidatos 
disseram um do outro, como de resto se registrou por 
todas as capitais que elegem Prefeitos, não havia eviden
temente autorização para que se lançassem cobras verda
deiras sobre a multidão reunida em comícios políticos. 

A marca da provocação estampou-se nos dois 
arrombamentos do escritório eleitoral do deputado Sar
ney Filho e no conflito de rua entre partidários dos 
sandidatos da Frente Liberal e do PDS, com o saldo de 
60 feridos. Não podiam ser o resultado de combustão 
eleitoral. Os métodos excediam visivelmente os padrões 
locais de luta política. Logo, era ação encomendada è 
serviço de agentes trazidos de longe. 

Há um mês e meio o SNI informou o Presidente da 
presença dos agentes provocadores em São Luís e 
forneceu seus antecedentes criminais: eram os mesmos 
(Jue haviam tratado com violência indiscriminada os 

participantes de manifestação contra o deputado Paulo 
Maluf num bairro de São Paulo. Deu-se por satisfeita a 
Presidência da República em receber a informação e 
guardou silêncio como se fosse um bem de uso parti
cular. 

A informação oficial de que os autores do atentado 
de domingo são os apontados antes mostra que o 
Governo deixou de agir preventivamente. A atitude que 
à primeira vista parece cautela política é daquelas que 
nenhum governo se pode permitir. Assunto de interesse 
público, não poderia ter sido transformado em caso 
particular do Presidente da República. c 

A omissão resultou em impunidade para os agentes 
provocadores. O fato de que a seqüência criminosa não 
tenha comprometido o pleito em São Luís não justifica a 
passividade do Governo. Se o Presidente sabia há 45 dias 
da existência e dos propósitos dos desordeiros profissio
nais, a conclusão é que perdeu exatamente um mês e 
meio para prevenir os riscos. O Governo tinha a 
obrigação de responsabilizar legalmente os agentes pro
vocadores e tomar as providências imediatas. 

Não se trata de um incidente político restrito às 
eleições na capital maranhense. Pela sua gravidade, 
implicava toda a Nação que — sem o saber — viveu os 
perigos da ação terrorista que pretendia detonar conse
qüências imprevisíveis. O Governo não tinha o direito de 
esconder ao conhecimento da opinião pública a existên
cia da trama provocadora. Perdeu tempo, aumentou os I 
riscos e deixou passar a oportunidade de reforçar a / 
segurança democrática do regime em transição. / 


