
UGO BRAGA E
FERNANDA ODILLA
DA EQUIPE DO CORREIO

M ovimentos de bastidor
esquentaram nas últi-
mas horas a briga pela
relatoria da reforma

tributária e ameaçam a já escassa
harmonia da base govenista na
Câmara. Até então, apenas dois
parlamentares cobiçavam o car-
go — Antonio Palocci (PT-SP) e
Sandro Mabel (PR-GO). Agora,
Edinho Bez (PMDB-SC) e Carlito
Mers (PT-SC) avisaram que tam-
bém querem e embolaram tudo.
“Nós vamos ter de construir um
nome”, avisa o presidente da Ca-
sa, Arlindo Chinaglia (PT-SP).
“Vou ouvir todos os líderes antes
de decidir”, reforça. 

A situação até ontem era bas-
tante favorável a Sandro Mabel.
Ele elaborou um documento de
apoio e conseguiu a assinatura
dos líderes do seu próprio parti-
do e mais PP, PTB e PMDB. Com a
carta na mão, esteve no Palácio
do Planalto e saiu de lá com a ga-
rantia de que não seria vetado,
casso fosse mesmo indicado.
Dessa forma, virou o jogo ante o
favoritismo de Palocci, por quem
a bancada do PT está lutando. O
ex-ministro da Fazenda é tam-
bém o preferido do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. 

Na ótica dos petistas que acon-
selham Lula, Mabel não é boa op-

ção por ser de Goiás e empresá-
rio. A proposta do governo altera
as regras do Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) e Goiás sai relativamente
prejudicado. Na relatoria, o de-
putado já começaria mudando
um ponto importante do projeto
preparado pela equipe econômi-
ca. Além disso, ele tenderia a ser
mais sensível aos argumentos do
empresariado, que, por seu lado,
sempre luta para pagar menos
impostos, o que o governo não
quer de jeito nenhum. 

Mabel também fechou acordos
com cada um dos líderes que lhe
garantiram apoio para a relatoria.
Como esses acertos vêm sendo
mantidos em segredo, provocam
insegurança no governo, sobretu-
do na equipe econômica. Todos
esses pontos
fizeram parte
de uma con-
versa privada
travada entre
o ministro da
Fazenda, Gui-
do Mantega,
com China-
glia; com o lí-
der do gover-
no na Câmara,
Henrique Fon-
tana (PT-RS); e
com o minis-
tro de Relações
Institucionais,
José Múcio

Monteiro, logo depois que o proje-
to foi entregue formalmente. 

Diante do quadro, a candidatu-
ra de Carlito Mers foi posta como
espécie de bóia de salvação. Se os
líderes partidários descartarem
Palocci pelo fato de ele ter sido de-
nunciado ao Supremo Tribunal
Federal como responsável pela
quebra criminosa do sigilo bancá-
rio do caseiro Francenildo dos
Santos Costa, em março de 2006,
o PT apoiará Mers. Ele foi relator
do Orçamento Geral da União de
2006. Construiu algumas pontes
de interlocução entre os demais
partidos por conta do cargo.

O caso de Edinho Bez é bem
outro. Deputado experiente, ele
foi vice-presidente da comissão
especial criada para examinar a
reforma tributária no governo

F e r n a n d o
Henrique Car-
doso. Quando
avisou na se-
mana passada
ao líder do
PMDB, Henri-
que Eduardo
Alves (RN), que
queria relatar a
nova proposta,
ouviu um “sin-
to muito, mas
já assinei uma
lista de apoio
a Mabel”. 

Desde en-
tão, Edinho Bez

vinha articulando sozinho em
causa própria, mas causava em-
baraços a Henrique Eduardo. O lí-
der peemedebista não tinha co-
mo brigar por Mabel contra um
integrante de sua própria banca-
da. A saída seria entregar a Bez a
presidência da comissão especial
a ser criada para a proposta de re-
forma do governo Lula. Ele topa.
Desistiria da relatoria se lhe ga-
rantissem a presidência. Mas nes-
se caso, o PT, que tem a segunda
maior bancada da Câmara, ficaria
longe do comando, o que nenhum
petista sequer admite. 

Enquanto os muitos nós da
comissão especial são negocia-
dos nos bastidores, o chamado
grupo do Rio — onde se encaste-
la uma parte da bancada do
PMDB — se prepara para receber
a proposta de emenda constitu-
cional (PEC) na Comissão de
Constituição e Justiça, que é a
instância onde a tramitação das
PECs começa oficialmente. 

Eleito presidente da CCJ, o
deputado Eduardo Cunha
(PMDB-RJ) nomeará relator na
comissão seu pupilo Leonardo
Picciani (PMDB-RJ). Assim, retri-
buirá o favor que recebeu no caso
da CPMF. Nela, Picciani era o pre-
sidente da comissão e entregou a
relatoria a Cunha. Durante o trâ-
mite, o deputado fluminense
conseguiu emplacar Luiz Paulo
Conde na presidência de Furnas
Centrais Elétricas. 
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CONGRESSO
Aumenta a queda-de-braço entre os partidos da base aliada para saber
quem vai relatar reforma tributária. Quatro nomes estão em jogo
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PROCESSO NO STF
Por oito votos a três,o

plenário do Supremo Tribunal
Federal (STF) decidiu que
caberá ao ministro Joaquim
Barbosa relatar o processo
contra o ex-ministro da
Fazenda e deputado Antonio
Palocci (PT-SP),acusado de
peculato, lavagem de
dinheiro, falsidade ideológica
e formação de quadrilha por
envolvimento com a
chamada “máfia do lixo”em
Ribeirão Preto (SP).

REAÇÃO NO TSE
O presidente do Tribunal

Superior Eleitoral (TSE),
ministro Marco Aurélio Mello,
reagiu com irritação à decisão
da Comissão Mista de
Orçamento de cortar pela
metade a verba para a
construção da nova sede do
tribunal. Com a decisão, a
obra da nova sede do TSE
perdeu R$ 40 milhões dos 
R$ 80 milhões previstos para
este ano. “Não me cabe
atitude alguma a não ser
acatar a deliberação de nossos
representantes, deputados e
senadores. Se resolveram,
numa opção política,
diminuir o orçamento da
Justiça Eleitoral, que se
aguardem conseqüências
quanto ao funcionamento da
própria máquina, de
imediato e projetado no
tempo”, disse Marco Aurélio.

P or que o governo decidiu enviar ao Congresso Nacio-
nal uma proposta de reforma nos impostos? Para
aperfeiçoar a estrutura tributária, responderia o
Conselheiro Acácio. Isso se o personagem de O Pri-

mo Basílio, de Eça de Queiroz, ganhasse a vida, hoje, como
analista político. Se o consultado fosse Nicolau Maquiavel, a
resposta estaria por certo mais próxima da realidade. O au-
tor de O Príncipe diria que é preciso manter o povo e seus re-
presentantes no Legislativo ocupados e distraídos numa ta-
refa tão penosa quanto improdutiva. Para que o Príncipe
possa adiar ao máximo a eclosão da luta política que neces-
sariamente se travará em torno da sucessão — já que hoje
em dia príncipes têm sucessores eleitos.

Não que a iniciativa governamental seja de todo inútil.
Sempre é bom debater como o governo enche as suas ar-
cas. Pode haver um aperfeiçoamentozinho aqui, uma me-
lhoradinha ali. Algum dinheiro a mais iria para os cofres
dos estados e municípios — desejo permanente de gover-
nadores e prefeitos. A alíquota do Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços (ICMS) seria unificada. E a
cobrança do ICMS iria majoritariamente para o destino do
produto ou serviço consumido.

Haveria, porém, outros temas anteriores para serem de-
batidos no Congresso Nacional, se o Palácio do Planalto esti-
vesse de fato disposto a promover um avanço institucional
no país, e não apenas tentando ganhar tempo para construir
uma alternativa política para 2010. Poder-se-ia, por exem-
plo, impulsionar a discussão sobre o orçamento impositivo.
Ou, então, propor a extinção pura e simples das medidas
provisórias (MPs).

O orçamento “autorizativo” e as MPs são dois traços
marcantes do nosso subdesenvolvimento institucional. O
primeiro torna o Congresso refém do Executivo no que se-
ria a atribuição central dos legisladores: decidir como será
gasto o dinheiro dos impostos. Já no âmbito das MPs, a co-
luna lança um repto: que
alguém apresente as me-
didas editadas por Luiz
Inácio Lula da Silva desde
2003 que não pudessem
ter sido substituídas com
vantagem por projetos de
lei, ainda que com regime
de urgência, ou por sim-
ples decretos.

O governo lançou ao
Congresso Nacional a cas-
ca de banana num mo-
mento em que cresce peri-
gosamente nas duas Casas
a insatisfação contra o ca-
ráter absolutista da Repú-
blica Federativa do Brasil.
O presidente da Câmara
dos Deputados, Arlindo
Chinaglia (PT-SP), já avi-
sou a mais de um interlo-
cutor no governo — Lula
incluído — que não há co-
mo evitar a discussão em torno da necessidade de vitaminar
o Poder Legislativo. Na mesma linha marcha o presidente do
Senado, Garibaldi Alves (PMDB-RN).

O governo espera que o Congresso escorregue na casca
de banana da reforma tributária e deixe Lula reinar em paz.
No cenário dos sonhos do Planalto, as coisas ficariam mais
ou menos assim: 1) deputados e senadores engalfinhados
em torno da reforma e sob pressão de empresários que não
gostam de pagar imposto, 2) Lula e Dilma Rousseff (Casa Ci-
vil) percorrendo o país para capitalizar politicamente as
obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e 3)
eventuais questões legais sendo resolvidas por medidas pro-
visórias e por penduricalhos nelas introduzidos.

Uma dúvida razoável pode surgir na cabeça do leitor
que chegou até aqui. Por que nenhuma força política se
insurge contra esse raquitismo institucional? Talvez por-
que todas apostem em chegar ao governo um dia para ter
nas mãos o joystick do videogame — que poderia receber
o nome de Poder Total. 

Mas há esperanças, mesmo que remotas. Fermenta nos
corredores do Congresso, por exemplo, a idéia de revogar o
item constitucional que permite às medidas provisórias blo-
quearem a pauta, se não forem votadas num certo prazo.
Manter-se-ia a proibição de reeditá-las. Assim, as que não
fossem apreciadas a tempo simplesmente morreriam. Não
deixa de ser uma boa idéia, ainda que paliativa.

Lula talvez devesse mirar o exemplo do presidente Ernes-
to Geisel. Impossibilitado de buscar um novo mandato, o
penúltimo general-presidente cuidou de revogar o Ato Insti-
tucional número 5 antes de deixar o cargo. Geisel, como Lu-
la, tinha um grupo palaciano, que se orientava unicamente
pelo desejo de continuar ali. Lula poderia mesmo fazer esse
favor ao Brasil. Varrer o entulho da ditadura e consolidar a
República democrática. Seria uma bela herança para o regis-
tro dos livros de História.

A República
absolutista 

PALOCCI (E) É O PREFERIDO DOS
PETISTAS, MAS SANDRO MABEL (D)

GANHA FORÇA O PMDB

DA REDAÇÃO

O PSDB decidiu ontem retirar
seus representantes da Comissão
Mista de Orçamento em protesto
contra as denúncias de irregulari-
dades que estariam sendo prati-
cadas por “um pequeno grupo”
de parlamentares do colegiado. A
reação dos tucanos chegou atra-
sada, já que o projeto já havia sido
totalmente aprovado pela comis-
são, inclusive com apoio de depu-
tados do PSDB, quando o líder do
partido, senador Arthur Virgílio
(AM), anunciou a decisão em ple-
nário. “Tudo ocorreu com absolu-
ta lisura, as reuniões foram públi-
cas e transparentes”, garantiu o
presidente da comissão, senador
José Maranhão (PMDB-PB). 

Ontem, enquanto os tucanos
organizavam a rebelião, foram
aprovados cinco dos 571 desta-
ques apresentados em separado
pelos integrantes da Comissão.
Um deles retirou R$ 289 milhões
em investimentos para o anel ro-
doviário de São Paulo e para qua-

tro tribunais de Justiça de Brasília.
Os parlamentares se confundi-
ram ao votar, acreditando estar
aprovando a rejeição ao destaque.
As verbas cortadas, no entanto,
deverão ser recuperadas na vota-
ção do relatório pelo Plenário do
Congresso Nacional — prevista
para a próxima quarta-feira.

O PSDB também mira a vota-
ção em plenário para derrubar,
por meio de emenda, o anexo I,
justamente a parte do projeto
que motivou as denúncias da
oposição. Segundo Virgílio, o 
PSDB é contra a manutenção
desse anexo, que totaliza recur-

sos de R$ 534 milhões a serem
distribuídos para diferentes pro-
jetos do governo. “Esses recursos
são para realizarem privilégios à
revelia do bom senso”, atacou, fa-
zendo críticas aos métodos e ru-
mos da Comissão de Orçamento. 

“Acho que existe muita ce-
leuma e o PSDB está só na amea-
ça”, reagiu José Maranhão. “Mas,
se o Congresso entender por
derrubar o anexo I, a decisão se-
rá respeitada”, afirmou. A polê-
mica em torno da condução do
Orçamento veio à tona há dois
dias, quando o presidente do
PSDB, senador Sérgio Guerra

ORÇAMENTO

Tucanos
denunciam
privilégios
na comissão

GEISEL CUIDOU DE
REVOGAR O ATO
INSTITUCIONAL NÚMERO
5 ANTES DE DEIXAR O
CARGO. LULA PODERIA
MIRAR-SE NESSE
EXEMPLO, 
VARRER O ENTULHO 
DA DITADURA E
CONSOLIDAR A
REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA. SERIA
UMA BELA HERANÇA
PARA O REGISTRO DOS
LIVROS DE HISTÓRIA
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(PE), ocupou a tribuna para de-
nunciar que um grupo restrito
de deputados estaria “manipu-
lando” a comissão e atuando de
modo comprometedor. Um dos
defensores da extinção da Co-
missão de Orçamento, o sena-
dor chegou a defender a criação
de uma CPI para investigar as
denúncias de irregularidades. 

VIRGÍLIO: PARTIDO VAI LUTAR PARA DERRUBAR O ANEXO I DO ORÇAMENTO
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