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resposta em 
carta ao STF 

por Eloln» Lerner 
de Brasília 

O presidente José Sarney 
comunicou, ontem, ao pre
sidente do Supremo Tribu
nal Federal (STF), Rafael 
Mayer, "nada ter o que res
ponder à solicitação de in
formações a mim dirigida 
por ilustres senadores da 
República". 

A mensagem "de presi
dente para presidente", 
conform e observou o porta • 
voz da Presidência da Re
pública, Carlos Henrique 
de Almeida Santos, foi en
viada 90 minutos após Sar
ney ter recebido, no Palá
cio do Planalto, a notifica
ção do STF da interpelação 
judicial impetrada pelos 
onze senadores integrantes 
da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Cor
rupção. 

Sarney, ao dizer ao presi
dente do STF por que não 
responderá aos senadores, 
encontrou uma fórmula in-
direta de mostrar ào Legis
lativo que entende não ha
ver base legal para que a 
interpelação seja respondi
da. Os integrantes da CPI, 
com o auxílio profissional 
do jurista Raymundo Fao-
ro, interpelaram o presi
dente da República, no últi
mo dia 18, pedindo que Sar
ney confirmasse ou não a 
existência de um dossiê 
que incriminaria os mem
bros da comissão, bem co
mo informar se pretendeu 
atribuir aos senadores da 
CPI a prática de "terroris- / 
mo moral", em discurso / 
proferido na cidade paulis- / 
ta de Jales, dia 14 de abril. / 

Quanto ao prim eiró ponto 
da interpelação, o presi
dente disse, na carta ao 
presidente do STF, "nada 
ter a responder" porque 
"sequer me atribuem de- i 

claraçâo alguma". Sobre c 
segundo item, Sarney diz1 

que "se trata de discurso 
pronunciado na qualidade 
de presidente da Repúbli
ca, em ato público, sobre a 
atualidade política, sem' 
abordar assuntos pes
soais". 

O pedido de interpelação; 
judicial foi elaborado com; 
base na Lei de Imprensa e 
no Código Penal. Nele, o ju
rista Raymundo Faoro cita 
o parágrafo 1? do artigo 25: 
da Lei- de Imprensa que 
afirma que, "em casos de 
referência, alusões ou fra
se que se infere calúnia, di
famação ou injúria, quem 
se julgar ofendido poderá 
notificar judicialmente o, 
responsável, para que no 
prazo de 48 horas as expli
que". A Lei de Imprensa ' 
prevê ao, interpelado o di- * 
reito de responder ou não. ] , 

( W página WÍ 

A Constituinte aprovou í 
ontem o capítulo referente 
à família. O texto, resultan-, 
te de acordo entre as lide-, 
ranças, reconhece a união 
estável do casal para fins, 
de proteção do Estado; . 
permite apenas uma vez o 
divórcio, embora diminua 
o prazo para seu requeri- ' 
mento, que passou de três 
anos após a separação judi
cial para um, e não legali
zou o aborto. 


