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S u p r e m o considera falsa 
denúncia de dois posseiros 
do Maranhão contra Sarne^ 

Brasília — Ao arquivar, ontem, a representação 
criminal feita por dois posseiros do Maranhão, resi
dentes na Fazenda Maguari, no Município de Santa 
Luzia, contra o Senador José Samey (Arena-MA), 

. o Supremo Tribunal Federal concluiu que se tra
tava de "acusação absolutamente falsas que raia 
pela própria denunciação caluniosa'*. 

O pedido de arquivamento foi solicitado pelo 
Procurador-Geral da° República, Sr Henrique Fon
seca de Araújo, sendo aceito unanimemente pelo 
STF. O processo foi baseado era inquérito realizado 
pela Superintendência do Departamento de Polícia 
Federal5 no Maranhão, concluindo que a Fazenda 
Maguari, de propriedade do Sr José Samey, fora 
invadida pelo Sr Raimundo Bastos, à época asses
sor do Governador Nunes Freire. 

• ACUSAÇÕES 
Os posseiros tentaram, 

inicialmente, contestar a 
posse da Fazenda, que no 
entendimento do STF "foi 
adquirida legitimamente pe
lo Sr José Samey, através 
de escritura particular". O 
Supremo considerou legiti
ma, também, a aquisição 
pelo Senador das respecti
vas benfeitorias da pro
priedade. 

No seu parecer, pedindo 
o arquivamento do proces
so, o Procurador-Geral da 
Eepública se referiu, ainda, 
a uma carta do Banco do 
Brasil que desfez mais uma 
acusação dos posseiros ao 
Senador: a de que teria 
prestado declaração falsa 
para obter empréstimo ru
ral. A carta díestaca que o 

empréstimo citado na re
presentação "obedeceu nor
mas uniformes e que as fis
calizações efetuadas mos
traram sua perfeita apli
cação", 

A denúncia contra o Sr \ 
José Samey foi considera- I 
da, finalmente, "desenga-
nadamente improcedente,, j 
tal a clareza dos fatos; com \ 
ela outra coisa não se pre- ; 
tendeu senão a utilização 
do Colendo Supremo Tri
bunal Federal como instru
mento de interesses políti
cos locais'1. O Procurador \ 
Henrique Fonseca de Araú
jo, em, seu parecer, disse, 
ainda, que "o Ministério 
Público não pode servir a 
outros interesses que o da 
Justiça", ao requterer o ar-f ; 
quivamento do processo. ( -, 


