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interpelação 
O Palácio do Planalto, através 

do porta-voz da Presidência da 
República, Carlos Henrique, disse 
que não, mas o presidente José 
Sarney, na mensagem que enviou QQ 
ao presidente do Supremo «Tri- o o 
bunal Federal, ministro Rafael CO 
Mayer, respondeu jL interpelação *~* 
judicial dos membros da CPI da ~*> 
Corrupção. ^** 

O porta-voz da presidência in- 2 T 
formou que o presidente José Sar
ney recebeu a notificação do STF, f—» 
e decidiu não responder jà inter- OJ . 
pelação, preferindo enviar uma 
mensagem ao presidente do Su
premo, explicando os motivos de 
sua atitude. 

A mensagem ao ministro Rafael 
Mayer foi redigida nestes termos: 

"Em atenção ao Supremo 
Tribunal Federal e ao despacho de 
Sua Excelência, o senhor ministro 
Neri da Silveira, tenho a honra de 
comunicar a Vossa Excelência 
nada ter o que responder jL soli
citação de informações a mim 
dirigida por ilustres senadores da 
República". 

Mas, depois, explica: "Quanto 
ao item 30. "a": porque sequer me 
atribuem declaração alguma. 
Quanto ao item 30 "b": porque se < „-
trata de discurso pronunciado na £ V 
qualidade de presidente, da Re- •re
pública, em ato público, sobre a •—g' 
atualidade politica, sem abordar w | 
assuntos pessoais''. ~ ! 

O presidente José Sarney aten
deu ao conselho do seu ministro da r—j 
Justiça, Paulo Brossard, contra a rym 
opinião do ministro-chefe do SNI, ' i 
Ivan Mendes. r r j j 

A mensagem do chefe do País r^> 
ao presidente do Supremo Tri-1 
bunal Federal, contudo, satisfaz; 
aos dois pontos de vista: o Pre-f 
sidente diz que não vai responder, | 
mas responde, ao dizer que seu dis- 5 J 
curso, feito no dia 14 de abril, na 
cidade de Jales, não aborda assun
tos pessoais. 

Responde, portanto, que a ex
pressão "terrorismo moral" não se 
refere aos membros da CPI da 
Corrupção. Politicamente, é o 
que importa aos 11 integrantes da 
Comissão Parlamentar de In
quérito. 


