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BRASÍLIA •— Menos de três horas 
após ser notificado, ontem, pelo Su
premo Tribunal Federal, para res
ponder a pejido de explicações do 
ex-Governador Leonel Brizola, o Pre
sidente Sarney protocolou no STF 
uni documento de 18 laudas, onde 
considera inidônea a argüição e pede 
seu arquivamento. Sarney foi notifi
cado, através '.do Gabinete Civil, por 
um funcionário do STF às 15 horas e 
respondeu às 17h45min. -

De acordo com a Lei de Imprensa, 
Sarney teria 48 horas para entregar 
explicações por escrito ao STF con
firmando ou não declaração que lhe 
foi atribuída pelo Deputado Koyu 
lha (PMDB-SP), segundo quem Sar
ney, ao comentar os acontecimentos 

do último dia 25 de junho, quando o 
ônibus da comitiva presidencial foi 
apedrejado no Paço Imperial do Rio 
de Janeiro, teria dito: "Isso é coisa 
do Brizola". 

Devido ao fim de semana e ao fe
riado de segunda-feira, o prazo do 
Presidente terminaria somente na 
tarde <de quarta-feira. COHEÍ a respos
ta entregue ao Supremo, o Ministro 
Célio Borja, relator do processo, de
verá abrir vistas ao advogado de Bri
zola, Wilson Mirza, para que este di
ga se as explicações são" ou não 
satisfatórias. 

Caso Brizola se dê por satisfeito, o 
processo será imediatamente arqui
vado. Contudo, se o ex-Governador 
não ficar satisfeito com as explica
ções apresentadas, os autos serão en

caminhados à Procuradoria Geral da 
Republica para que o Procurador Se-
púlveda Pertence apresente denún
cia contra o Presidente, qúe será en
tão processado por crime de ofensa à 
honra. 

Ao documento protocolado no 
STF, o Presidente anexa telex de lha 
— a quem Brizola atribuiu as decla
rações de Sarney — negando que te
nha discutido com o Presidente os 
incidentes. Além disso, a resposta do 
Presidente, redigida e assinada pelo 
Consultor Geral da República, Saulo 
Ramos, sustenta que a Câmara dos 
Deputados teria que aprovar, por 
dois terços a pertinência do pedido 
de explicações, conforme o artigo 83, 
da Constituição Federal. 

„ Do telex enviado a lha, que teve 
trecho publicado na imprensa, o 
Consultor destacou o seguinte tre
cho: "Em audiência com S. Excia; 
encontrei-o bem humorado, ocasião 
em que me solidarizei, pois sou con
tra atos e manifestações violentas às 
autoridades, partam de onde parti
rem. Não se discutiu o incidente, S. 
Exéia. apenas agradeceu a minha 
manifestação e não fez nenhum co
mentário a respeito". 

Ao ..concluir o documento, Saulo 
Ramos frisa que a recusa de Sarney 
em responder à interpelação do Mi
nistro Luiz Rafael Mayer, seria legí
tima e não ensejaria qualquer provi
dência jurídica por parte do STF, na ( 
figura do Ministro Célio Borja, autor 
da notificação a Sarney. 


