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O ESTADO DE S. PAULO •^u- Política 

ará iu 
Por 4 votos a 3, 

TSE decide passar 
a instância inferior 

pedido de impugnação 
O Tr ibunal ELEIÇÕES 

Superior Elei-| i • 
toral (TSE) / 
dec id iu r tntpm | wmJ 
à n o i t e , em 
Brasília, por 4 
votos a 3, de
terminar que o 
Tribunal Regional Eleitoral 
do Pará julgue o pedido de im
pugnação da candidatura a se
nador do ex-presidente José 
Sarney pelo PMDB do Amapá. 
O TRE paraense, que tem ju
risdição sobre o Amapá, deci
diu anteriormente não julgar 
o pedido dos representantes do 
PRN por não os ter considera
do habilitados a entrar com a 
reclamação. O motivo alegado 
para a impugnação é o de que o 

ex-presidente não tem domicí
lio fixo no novo Estado. 

O re la tor do processo no 
TSE, ministro Antônio Villas 
Boas, acompanhou o mesmo 
raciocínio do TRE do Pará, 
com o apoio de dois outros in
tegrantes do tribunal, Célio 
Borges e Roberto Rosas. No 
entanto, os ministros Octávio 
Galotti, Bueno de Souza e Pe
dro Accioli discordaram. Com 
o empate , o pres idente do 
TSE, Sidney Sanches, acom
panhou a decisão de transferir 
para o TRE amapaense o jul
gamento do pedido contra Sar
ney, baseado em antiga reso
lução do próprio tribunal. 

O ex-presidente da Repúbli
ca poderá continuar em cam
panha, mas, caso se eleja, só 
poderá ser diplomado depois 
de superar todas as barreiras 
jurídicas existentes contra 
sua candidatura. Há outros 
quatro pedidos de impugnação 
no TRE do Pará. 
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Sarney preferiu ficar ontem 
de manhã em sua casa alugada 
em Macapá, aguardando a deci
são do TSE sobre sua candida
tura ao Senado. Por isso, a ca
minhada e o comício diários, 
já rotineiros, foram suspen
sos. O ex-presidente aprovei
tou a oportunidade para rece
ber lideranças políticas e co
munitárias. 

À tarde, por volta das 15 ho
ras, sob um calor de 39 graus, o 
ex-presidente foi visitar o bis
po d. Luís Soares Vieira. Pou
co depois esteve com um co
nhecido no Hospital São Cami
lo e São Luís, da Congregação 
Camiliana. 

Às 17 horas, de volta a sua ca
sa, manteve a atitude adotada 
durante todo o dia de ontem, 
de ev i ta r jo rna l i s t a s . Mas 
mandou dizer por seu assessor 
de imprensa, Napoleão Sa-
bóia, que estava "muito oti
mista" com relação á decisão 
do TSE. i 


