
contra inele 
BRASÍLIA — O éx-presidente José 

Sarney ingressa hoje com três recursos 
no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pa
ra tentar garantir sua candidatura ao 
Senado pelo PMDB do Amapá. Ele foi 
considerado inelegível pelo TSE que, por 
quatro votos a três, impugnou sua candi
datura na terça-feira. Seus advogados, 
José Guilherme Vilela e José Carlos Sou
za Silva, impetrarão no TSE um agravo 
regimental — que cabe no caso de deci
sões que não são tomadas por unanimi
dade— ou um recurso extraordinário. 

O agravo será analisado pelo presi
dente em exercício do TSE, ministro Cé
lio. Borja —• indicado para o cargo por 
Sarney e que votou a favor da manuten
ção da candidatura do ex-presidente da 
República na sessão dá terça-feira passa
da. Célio Borja assumiu a presidência do 
tribunal em virtude da viagem do presi
dente Sydney Sanches a Santa Catarina, 
onde participa de um congresso nacional 
de magistrados. 

Depois de analisar o recurso, o minis
tro Célio Borja deve encaminhá-lo de 
imediato ao Supremo Tribunal Federal 

(STF), que dará a palavra final. Os ad
vogados de Sarney deverão também 
apresentar outro recurso para sustar õ 
efeito da decisão tomada pelo TSE, man
tendo a candidatura de Sarney até a 
decisão final do STF. O terceiro recurso 
tem o objetivo de suspender a impressão? 
das cédulas eleitorais pelo Tribunal Re
gional Eleitoral do Pará — que tem juris
dição sobre o Amapá —, até a decisão' 
final do Supremo. 

A defesa de José Sarney preferiu en
trar com os recursos apenas hoje — o 
prazo final se encerra às 19h —, para dar 
maior base legal ao processo, e usará o" 
argumento de que o segundo candidato â 
suplente na chapa de Sarney, Márcio dâ 
Rocha Azevedo, foi indicado pelo 
PMDB e homologado pelo TRE do Para* 
em tempo hábil e por decisão unânime 
dos sete juizes que integram seu colegia1 

do. Guilherme Vilela vai anexar ao pro
cesso a certidão dos registros dos suplen
tes de Sarney, Paulo Guerra e Márcio 
Azevedo, com todas as informações so-
bre a candidatura. - j 


