
Domicílio eleitoral ameaça 
atura ae 

O sonho do ex-presidente José 
Sarney de voltar triunfalmente à 
cena política, conquistando um 
aparentemente fácil mandato de 
senador pelo PMDB do Amapá, po
de esbarrar em um pequeno deta
lhe da legislação eleitoral em vi
gor, que vem sendo estudada à 
exaustão por precavidos ministros 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) — ao transferir seu título 
eleitoral para Macapá, capital do 
Amapá, dentro do prazo de 101 
dias antes das eleições, como man
da a lei, Sarney só esqueceu de que 
a mesma lei prevê que a mudança 
de domicílio eleitoral tem que ser 
precedida de uma comprovada mu
dança de endereço de pelo menos 
90 dias. 

"Ele é uma figura pública. To
do mundo sabe que ele não mora, 
nem nunca morou no Amapá. Seu 
endereço é a praia do Calhau em 
São Luis, e isso pode complicar tu
do", confidenciou um ministro do 
TSE, que está certo de qúe a ques
tão chegará à análise do Tribunal e 
já está se preparando para um pro
vável julgamento. "Certamente al
guém vai contestar essa mudança 
de domicílio", aposta. De fato. O 
presidente nacional do PL, deputa
do Álvaro Valle (RJ), saite na fren

te nesta corrida contra Sarney e 
pediu ao diretório do seu partido no 
Amapá para impugnar a candida
tura. Sem falar no procurador-
regional eleitoral do novo estado, 
Romualdo Couvre, que já anunciou 
sua disposição de impugnar a can
didatura tão logo ela seja registra
da pelos peemedebistas locais. 

Desde que decidiu lutar por um 
novo mandato e voltar ao Congres
so, para se tornar "a voz serena na 
crise", como ele próprio apregoa, o 
ex-presidente Sarney tem enfren
tado dificuldades. Primeiro, no seu 
Maranhão, onde foi rejeitado pelo 
PMDB e viu frustrada a manobra 
de se viabilizar como candidato ao 
Senado pelo PFL. Agora, quando a 
sonhada candidatura parece tão fá
cil, seja pelos índices de preferên
cia do eleitorado do Amapá, seja 
porque seu principal adversário é o 
controvertido Pedreira, que dispu
tou a eleição presidencial do ano 
passado — pelo extindo PMB, Sar
ney está de novo em apuros. 

Prazo 

O Código Eleitoral, ao tratar 
da troca de domicílio eleitoral, em 
seu artigo 55, parágrafo Io' exige 
em seu iniso III: "Residência míni

ma de 3 (três) meses no novo domi
cílio/atestada pela autoridade poli
cial ou provada por outros meios 
convincentes". O artigo 95 do mes
mo código, fixando as regras para o 
registro de candidaturas, é mais 
vago, já que o inciso III apenas exi
ge que o requerimento de registro 
venha acompanhado "com certidão 
fornecida pelo cartório eleitoral da 
zona de inscrição, em que conste o 
eleitor". O próprio TSE, em suas 
instruções, porém, exige o prazo 
mínimo de três meses de residên
cia comprovada para a transferên
cia do domicílio eleitoral, com base 
no Código eleitoral. 

A Constituição, onde Sarney 
diz ter buscado respaldo para sua 
transferência de título e candida
tura pelo Amapá, deixa de falar em 
prazos, como as leis. O artigo 14, 
que fixa as regras gerais para o 
processo eleitoral, entre outras 
condições de elegibilidade, exige 
simplesmente, em seu parágrafo 
3 o , e inciso III "o alistamento elei
toral", e no inciso IV, "o domicílio 
eleitoral na circunscriçâo". Na vi
são de um ministro do TSE, se a 
candidatura do ex-presidente for 
mesmo levada à Justiça, todos es
tes aspectos terão que ser 
levantados. 

Denúncias ^ 
já chegam 
a Macapá 

São Luís — Uma representação 
criminal deu entrada ontem no Fó
rum de Macapá acusando o ex-
presidente José Sarney de "falsida
de ideológica por ter declarado à 
Justiça Eleitoral que possui resi
dência efetiva no Amapá, onde pre
tende concorrer ao Senado pelo 
PMDB. O advogado e candidato a 
deputado federal Emanoel Moura 
(PRN), autor da denúncia, pede a 
abertura de inquérito pela Polícia 
Federal para apurar a suposta 
ocorrência do crime. 

Essa é a segunda tentativa fei
ta pelos adversários do PMDB es
tadual para impedir o ingresso de 
Sarney na política amapaense, 
após 25 anos de hegemonia no Ma
ranhão. Ontem o diretório do PL 
tentou impugnar a transferência 
do título eleitoral de Sarney de São 
Luís para Macapá, mas foi infor
mado de que perdera o prazo legal: 
"Minutos antes", segundo o escri
vão do cartório de Macapá, Lean
dro Marques, a juíza Lia Celi Sa-
nuck dera despacho favorável ao 
requerimento do ex-presidente. 
Agora só cabe recurso ao Tribunal 
Regional eleitoral do Pará, cuja ju
risdição se estende ao Amapá, um 
antigo território federal transfor
mado em Estado pela Constituição 
de 1988. (A.È.). 


