
Escolha de Senador d# BB|§ 

'"""1 para Vice da Oposiç; 
provoca polêmica jurídica^ ^ 

Brasflia — A candidatura do Senador José Sarnej, ^jg ^ 
pedessista, como Vice do Governador Tancredo N è v ^ ,unj| c ^ 
pemedebista, é considerada legal pelos frentistas e ilegat|>||òl c $ í 
malufistas. Os primeiros se baseiam em resposta do TSÈ^que L^ •' 
considera: os parlamentares eleitos por um partidò^értjnto £g> 
(Sarney foi eleito em 1978, pela Arena) não estão' obrigãçfó^lS ©$ 
dispositivo da fidelidade partidária. Já os malufistas se resffôltfám 
na Lei Orgânica dos Partidos Políticos, que diz: desügadSltfé%i| 
partido político e filiado a outro, o eleitor só poderá candidaW-^e 
a cargo eletivo após decorrido o prazo de 2 anos da d a t a r á : . 
filiação. . . . . . . r .v-icfosb .;:"')) 

Para o diretor-geral do TSE (Tribunal Superior Eleitoral)», ^ [-j 
Geraldo Costa Manso, esta questão somente poderá ser esclareça _ J:i 
da pelo Supremo Tribunal Federal (STF), após a Convenção do ,-•£•> 
PMDB que elegerá os dois candidatos ao Colégio Eleitoral. . J 

Mesmo assim, para que o STF se pronuncie, será necessáriaque a . ^ 
Mesa do Senado não aceite o registro da chapa oposiciom^fp :;' 
Colégio e alguém impetre mandado de segurança contra a^cj&|o ^' 
da Mesa. ^srím ,VTI 

Interpretações - ^J ^ 
O parecer do TSE que serviu de base à corrente favbTávpttà ^ ^ 

candidatura Sarney — dos frentistas — foi dado à consuteiág) 1 í) 
secretário-geral do PDT, Deputado Matheus Schmidt (RÍ)gkEJe l:"£ 
indagou se os senadores eleitos pela extinta Arena perderi^sius 
mandatos na hipótese de mudarem de Partido. O Tribuna 
respondeu que nao, porque eles nao estão obrigados ao dispositi
vo da fidelidade partidária, já que a Arena acabou, ^^f*' 

A corrente contrária à candidatura Sarney recorre»1^ inter
pretação do artigo 67, parágrafo 3o, da lei orgânica dos "plpo^s 
políticos, que diz, textualmente: "Desligado de umf*p^rt|do. 
político e filiado a outro, o eleitor só poderá candidatar-sè%%$rgfr 
eletivo após decorrido o prazo de dois anos da data de filiação^. 
Os malufistas, como Prisco Viana, argumentam que "OíSacney 
elegeu-se pela Arena mas filiou-se, posteriormente, ao BDS?£ap 
qual deve fidelidade partidária". =1 MW\ 

Se o nome do Senador José Sarney (PDS-MA) for Go^n||̂ i%-
do como o candidato a Vice-Presidente na chapa, de T^cíe jo 
Neves, o parlamentar maranhense poderá perder o man^af$ J | 
interpretação é do advogado Carlos Alberto Direito, membro do 
Diretório Regional do PMDB, que ontem participou da'recepção 
ao Governador de Minas, na Academia Brasileira de ÉefraVf • 

Direito esclareceu que a legislação eleitoral e a^ffejpa 
Constituição estabelecem que um político eleito por uM^lrífilò 
só pode mudar de sigla se for para integrar uma nova agremiação, 
sob pena de perda do mandato. A lei não impede, no leaíautl, 
ainda de acordo com Direito, que este mesmo político concorra a 
cargos eletivos. 

O dirigente do PMDB fluminense entende que a* solução 
para a escolha do Vice de Tancredo indica três caminhos: Sajçnjjy 
abrir maõ do mandato de Senador; o PMDB procurar uç^nojj^ 
dentro do próprio Partido ou a indicação de um candidato Je^a . 
mandato. o ^ « í 

Em Porto Alegre, o Deputado Guido Moesch (PDS;1?5 
advertiu que, caso se confirme a disposição de Sarnê^!Í!síft 
concorrer como Vice de Tancredo, "todos os Diretórios* 
nais do PDS devem se levantar pedindo sua expuls^é^plSr 
infidelidade". • Jütm 
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