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Falcão volta mas 
não muda idéias 

CORIOLANO GATTO 
Colaborador 

Rio - O ex-ministro da 
Justiça no governo Geisel. 
Armando Falcão. retoma 
com mais vigor a cena 
polltJca. agora como can
dldto a Constituinte pelo 
PFL. SUas Idéias. em sinte
se. continuam as mesmas. 
Ê çontrarlo a legalização 
dos partidos comunistas, a 
qualquer reformulação da 
doutrina de Segurança Na
cional. acusa a Igreja pro
gressista de Incenllvar a 
"Indústria do conflito no 
campo" e revela os seus 
candidatos "In pectore" 
para a presidência da Re
pública: o ex-presidente 
Ernesto Geisel e o cardeal
arcebispo do Rio de J anel
ro, dom EugêniO Sales. 

Ex-lIder do PSD na Cã
mara dos Deputados e do 
governo Juscelino Kublts
check. entre ) 958 e 1959. 
Falcão alertou para o pro
blema de o governo aceitar 
comunIstas na administra
ção pUblica. ,,€ um erro 
que pode custar caro". diz. 
Ele, no entanto, qualifica o 
governo Sarney como posi
tivo. "O presidente esta se 
saindo bem". 

O ex-ministro atribui o 
prestigio pol.ltlco do gover· 
nador Leonel Brlzola a 
"sua Indlscutlvel compe
têncla" e a mediocridade 
da pol.ltlca fluminense. 
"Como dizia Oswaldo Ara
nha. é um deserto de ho
mens e Idéias e por Isso a 
demagogia do Um dos 
mais fiéis colaboradores e 
seguidores do ex
presidente Ernesto Geisel, 
Falcão lê no momento o 
"Olga", de Fernando Mo
rais. que narra a vida da 
ex-mulber do Iider comu
nista Luiz Carlos Prestes. 
Considerado peJos Intelec
tuais e seus adversa rios 
políticos como um censor 
implacável na época em 
que [01 ministro da Justiça , 
ele hoje defende a censura 
somente para as diversões 
publicas e como uma ror
ma de resguardar a moral 
e os bons costumes. 

- A censura política e 
um erro e di!icll de ser 
mantida. 

- O senhor volta mais 
ativamente a cena polltlca. 
candldatando-se a deputa
do constituinte pelo PFL no 
Ceara ou Rio de Janeiro. 
Independente disso, qual é 
a plataIorma poUtlca? 

- Eu quero esclarecer 
primeiro que da cena polltl
ca eu não me afasto. Eu 
nasci pohtlco. vivo polltico 
e vou morrer polltico. 
Quanto a minha plataror
ma pollllca. eu. modéstia a 
parte. me considero coe
rente. Sou um democrata 
do centro e não quero nem 
esquerda nem direita, co
mo regime para o meu 
Pais. 

- O senhor mantém a 
sua posição contra a legalI
zação dos partidos comu
nistas? 

Os partidos comunls· 
tas não devem ser legaliza
dos porque são um ninho de 
serpentes. Quando os co
munistas assaltam o poder. 
eles esmagam a liberdade. 
assassinam a democracia. 
Como eu vou colocar no 
meu Inimigo o cabo da mi
nha raca? De (orm a algu
ma, eu não permitiria que 
eles tivessem registros. 
Existe o argumento de que 
assim ficamos sabendo on
de eles estão. Isso não vale. 
haja visto o que estã acon
tecendo com o PT. O PT é 
um braço avançado do co
munismo no Brasil. UIU-

I mamente o PT estã envol· 
vldo em assaltos a bancos e 
a particulares na Babla. 

- O ministro Marco Ma
ciel é contrárto ao enqua
dramento na Lei de segu
rança Nacional (LSN) dos 
assaltantes que se diziam 
ligados ao PT. O senhor 
concorda com Isso? 

- Não concordo com o 
meu prezado e Ilustre ami
go Marco Maciel. A Lei de 
Segurança est.a ai como 
uma lei de dever do Esta· 
do . Foi InreLlzmente enrra
queclda ao longo do gover
no Figueiredo por uma re
Corma legislativa Inade
quada. mas. ainda assim, 
representa uma barreira 
ao avanço da subversão. E 
os que Cerem - como .e o 
caso dos terroristas do PT 
na Bahia - jã deviam ter 
sido enquadrados na Lei de 
Segurança. processados 
devidamente e responder 
perante a Justiça Militar 
pelo grave delito que come
teram . 

- Faltou, então, ao go
verno Figueiredo maior fir
meza? 

- Faltou ao governo FI
gueiredo uma linha coeren
te de combate à subversão 
e maior [(rmeza em utilizar 
determinados Instantes os 
dispositivos legais perti
nentes. 

o ex-ministro 
da Justiça 

será candidato 
à Constituinte 

pe!oPFL. 
Ele se define 

como um 
"democrata li 

- o senhor critica o go
verno Flguetredo somente 
por ter permitidO uma 
maior liberalização poIlU-
ca no Pais ou também faz 
criticas a pol.ltlca econ6-
mica desenvolvida na épo
ca? 

- A rigor. não quero Cor
mular uma critica ao go· 
vemo Figueiredo. Quanto ã 
parte econômica, eu não 
comento. pois sou polltico. 
O politico. como dizia o ge
neral Llautey (militar 
francês que liderou o pro
cesso de çolonização da 
Arrica Equatorial), é o téc· 
nico das Idéias reais .. 

- O que mats faltou ao 
governo F[guetnedo no as
pecto polltlco? 

- O que faltou - e Isso 
eu disse a ele em uma certa 
oportunidade - foi a segu
ra convicção de que no sls· 
tema presidencialista de 
governo o chere da pollUca 
nacional. até dos partidos 
de opOSição. é o presidente 
da República. O presidente 
Figueiredo a partir de um 
determ Inado instante re
solveu se omitir do proble
ma sucessôrio. E eu não es· 
tou fazendo nenhum ataque 
a ele depois que deixou o 
governo, porque apenas 
quero mencionar um Cato 
que aconteceu perante ele 
mesmo, eu disse: "Presi
dente. você como cheCe da 

Nação não tem apenas o di
reito de Intervir no prob[e
ma sucess.orio. mas uma 
obrigaçao". Mas ele Insis
tia em não se meter maIs 
no problema sucessor lo e 
entregar a questão aos par
tidos. o que foi um erro, 
porque disso resultou a 
confusão, o tumulto. a 
anarquia e o partidO (PDS), 
que o levou à Presidência 
da Rep.ubllca acabou se 
transformando em uma 
nau sem rumo. 

- A omissão de Figueire
do foi determinante na der
rocada do PDS? 

- Sem duvida. Foi um 
dos fatores mais responsã
veis pela derrocada do 
PDS. O encargo eu sei que 
é pesadlsslmo. mas o presi
dente da República não po
de se omitir. 

- A Aliança Democrátl
ça está sendo Ingênua, na 
medida em que apóia os 
partidos comunistas? O go- . 
verno Leonel Brlzola disse ' 
recentemente que os comu
nistas estão dentro do Go
verno somente para pegar 
cargos. Como o senhor en
cara essa questão? 

- O ministro Antõnló ' 
Carlos Magalhães declara 
que no Governo hã mais es
querdistas em çargos do 
que o seu gosto permitiria. 

- Ele, porém, disse que 
estas criticas não se refe
riam aos comunistas do 
PCB. 

- No que dependesse de 
mim. eu não daria COlher -
de- chã a comunista do ' 
PCB. PC do B. MR- 8. PCl! 
do R, PC do nada. PC do tu
do ... Para mim. o marxis
mo é um só, a Idéia 
maligna é a mesma e eu 
considero o comunismo a 
lepra Ideolôgica do século 
XX. 

- A censura está cum
prindo seu papel nos dias 
de hoJe? 

- Claro que esta. Não 
era preciso somente o pre
sidente Sarney Intervir no 
problema do CIIme "Je 
Vous Salue. Marle". Aquilo 
não era assunto para o pre
sidente da Republlca nem . 
para o ministro da Justiça. , 
mas para o cheCe da censu
ra. que é um cargo de quar· 
ta ou quinta categoria. um 
escalão lã embaixo. O que 
deveria ter sido feito era 
baixar normas ao Oeparta-\ 
mento de Policia Federàl 
(OPF ) como eu [(z. ao as· 
sumir. e pronto. 

- O senhor é notoria
mente um amigo Intimo dó 
ex-presidente Ernesto Gei
sel. Aqui mesmo no escritó
rio hã ali um retrato, onde 
o senhor aparece despa-' 
cbando com ele, nos tem
pos do governo. Dentro da 
pollUca, o senhor repretllen
ta o pensamento do Geisel? 
Ou essas coisas estão disso
ciadas? 

- O representante do 
pensamento do presidente 
Ernesto Geisel e o presi
dente Ernesto Geisel. Ele é 
um homem de pensamento 
autônomo. de idéias pró· 
prlas. de substância dele 
mesmo. E por Isso que ele , 
não tem porta-vozes. repre
sentantes. Não existem su
cursais para o pensamento 
do presidente Ernesto Gei
sel. A matriz do pensamen
to do Geisel é ele mesmo. E 
ningUém precisa tradúzir. 
Foi o presidente dos mais 
aplicados que o Brasil jã te
ve. Eu tive a glória de ser 
ministro dele durante cinco 
anos, e permaneço até hoje 
como am Igo do presidente 
Geisel. que é meu cheCe. 

Essas Idéias defendidas, 
pelO senhor são aparecidas 
com as do Geisel? 

- Não seI. Só ele que po-
de dizer. Se hOuver coinci
dência será mera coincl- ' ) 
dêncla. ~ 


