
SOLANO NASCIMENTO
DA EQUIPE DO CORREIO

Na última quinta-feira, pou-
cas horas depois de a Câ-
mara concluir o primeiro
turno da votação da pror-

rogação da Contribuição Provisó-
ria sobre Movimentação Financei-
ra (CPMF), o presidente da Casa,
Arlindo Chinaglia (PT-SP), previu
que o chamado interstício para
começar o segundo turno do de-
bate terminaria depois de ama-
nhã, dia 4. Isso já não é mais possí-
vel. Ontem, pela segunda vez des-
de o fim da primeira votação, não
houve quorum mínimo para abrir
a sessão na Câmara. Agora, na hi-
pótese mais positiva para o gover-
no, vai ser possível recomeçar a
votação na próxima semana.

Pelo Regimento Interno da
Câmara, são necessárias cinco
sessões ordinárias entre o pri-
meiro e o segundo turnos de vo-
tação de uma proposta de emen-
da constitucional (PEC) como a
que prorroga a CPMF até 2011.
Como só na madrugada da últi-
ma quinta-feira foram votados os
últimos destaques e emendas à
PEC, o prazo poderia ter se inicia-
do na sexta, quando menos de 51
dos 513 deputados apareceram
em plenário. A ausência em mas-
sa se repetiu ontem, e mais um
dia foi perdido para o interstício. 

A presença escassa não é rara
no começo e no final de semana,
mas durante a votação da PEC o
governo conseguiu mobilizar sua
base para garantir o quorum mí-
nimo. Para Miro Teixeira (RJ), líder
do PDT, a operação terá de ser re-
petida. “É útil que haja sessão se-
gunda e sexta”, diz o parlamentar.

Se isso não ocorrer, de hoje a
quinta, apenas três sessões ordi-
nárias do interstício estariam ga-
rantidas. Ficariam para terça e
quarta da próxima semana as
duas que ainda faltariam. “Na pi-
or das hipóteses, dá para votar
em segundo turno numa sessão
extraordinária na outra quarta”,
diz Miro. Com isso, o plano do
governo de concluir a votação no
dia 9, terça-feira, ainda fracassa-
ria, mas por muito pouco.

Cinco MPs
Além da falta de quorum, outro
empecilho para o governo liqui-
dar logo a CPMF na Câmara e

começar a debatê-la no Senado,
onde a base de apoio é mais res-
trita, são cinco medidas provisó-
rias. Três delas já estão trancando
a pauta da Câmara, e outras duas
passam a trancar nos próximos
dias. As MPs tratam de assuntos
variados que vão de crédito su-
plementar para ministérios à
criação de um programa voltado
para jovens que cometem crimes
ou infrações (veja quadro).

Na avaliação do deputado Fer-
nando Coruja (SC), líder do PPS,
há possibilidade de a votação se
estender na Câmara. “Se o gover-
no não retirar as MPs, pode en-
frentar dificuldades e é capaz de

não conseguir votar a matéria na
próxima semana”, afirma. No pri-
meiro turno da votação da CPMF,
o governo chegou a retirar MPs da
pauta, mas ainda não houve sina-
lização de que isso vá se repetir.

A base governista precisará se
apressar um pouco mais por cau-
sa do feriadão da próxima sema-
na, causado pela comemoração
do Dia de Nossa Senhora Apare-
cida. Além de não haver trabalho
no dia 12, o feriado pode dificul-
tar também o quorum na véspe-
ra. Assim, um atraso de um ou
dois dias agora na Câmara pode
levar o início da discussão no Se-
nado para meados de outubro.
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POLÍTICA

Falta de quorum 
pode atrasar CPMF

TRIBUTOS
Pela segunda vez consecutiva, não houve sessão no plenário da Câmara.
Cinco MPs também atrapalham o envio da proposta ao Senado
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O Supremo Tribunal Federal (STF) está prestes a de-
cidir sobre a fidelidade partidária, pois vai julgar
nesta semana se o mandato parlamentar pertence
ao partido ou ao candidato. Se a decisão for pela

opção número um, o certo será que todos os políticos que
trocaram de partido desde sua eleição percam a cadeira.
Políticos do Legislativo e também do Executivo. É a lógica.
Se o vereador, o deputado ou o senador que migraram de
legenda devem devolver a vaga à agremiação de origem, o
mesmo deveria valer para o prefeito, o governador e o pre-
sidente da República — e seus vices. Se o STF acolher o ar-
gumento de que o eleito está preso à agremiação que o ele-
geu, o entendimento deve valer inclusive para os ocupan-
tes de cargos executivos. Quem é que se elege para o Execu-
tivo sem contar com o partido?

A fidelidade partidária é assunto controverso, sobre o
qual o STF tem agora a oportunidade de dar uma sentença
límpida, reta e cristalina. O pior cenário será se o tribunal re-
solver adotar o jeitinho, dizer que o princípio vale em alguns
casos mas não em outros. Nessa hipótese, a confusão só ten-
derá a aumentar. Se o Congresso Nacional foi incapaz de
reunir uma maioria para equacionar o tema de acordo com
o interesse da sociedade, representada no Legislativo, que o
Judiciário o faça. Mas de modo a não permitir que a decisão
possa ser questionada ou interpretada como se movida por
interesses político-partidários.

O caráter controverso do assunto fica nítido quando se
analisam as trajetórias dos principais interessados numa in-
terpretação dura do STF . O Democratas e o Partido da Social
Democracia Brasileira (PSDB) são legendas fundadas por
dissidentes partidários no parlamento. O Democratas é her-
deiro do Partido da Frente Liberal (PFL), que por sua vez des-
cende da Frente Liberal, formada por políticos que rompe-
ram em 1984 com o então governista Partido Democrático e
Social (PDS) para apoiar Tancredo Neves no colégio eleitoral.
O PSDB nasceu de uma
costela do PMDB no res-
caldo da Constituinte. Foi
erguido principalmente
por políticos paulistas
que não aceitavam o con-
trole de Ulysses Guima-
rães sobre a legenda no
plano nacional. Muito
menos o do então gover-
nador de São Paulo, Ores-
tes Quércia, no estadual.

Na época da eleição in-
direta de Tancredo, a Jus-
tiça decidiu que o candi-
dato do PDS à Presidên-
cia, Paulo Maluf, não ti-
nha o direito de invocar a
fidelidade partidária para
obrigar os delegados do
PDS no colégio eleitoral a
votarem nele. Registre-se
a favor dos então dissi-
dentes do governismo
que o país vivia um regi-
me autoritário, ao qual a
fidelidade partidária ser-
via. Já o PSDB não tem
como esgrimir esse argumento, pois nasceu na vigência da
democracia. É assim que bailam os princípios dos políticos,
ao sabor das conveniências políticas. Os utópicos dirão que
é uma pena. Ao que os realistas responderão adaptando a
surrada expressão de James Carville. Dirão, simplesmente,
“é a política, estúpido”.

Se o STF decidir a favor da fidelidade partidária na sua
versão mais dura, sairão vitoriosos os chefes de partido.
Quando, por exemplo, a legenda fechar um acordo com o
Executivo para votar determinado projeto, os vereadores,
deputados ou senadores que discordarem do mérito não
poderão abrir dissidência, sob pena de serem expulsos do
partido, de perderem o mandato e a elegibilidade. As nego-
ciações políticas do varejo perderão substância. E o ataca-
do ganhará musculatura. Será uma experiência inédita na
conturbada História do Brasil. Quem também sairia enfra-
quecido no plano nacional seriam os governadores, pois
cairia o seu poder de barganha com o governo central — já
que perderão para os chefes partidários a influência sobre
as bancadas federais. Em compensação, poderão desfrutar
da paz dos cemitérios na relação com as assembléias nos
estados. Se, naturalmente, costurarem bons acordos políti-
cos com o caciquismo local.

O parecer do procurador-geral da República é contra a
fidelidade. Segundo ele, a Constituição garante aos cida-
dãos o direito de não permanecerem filiados a uma deter-
minada agremiação se não desejarem. Do outro lado, já há
votos de ministros do STF dados a favor na fidelidade
quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou o
princípio. Vai ser uma sessão boa de acompanhar. Vamos
ver como o Supremo sai dessa.

NAS 
ENTRELINHAS

por Alon Feuerwerker

Sem jeitinho 
na fidelidade
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A FIDELIDADE
PARTIDÁRIA É
ASSUNTO
CONTROVERSO, 
SOBRE O QUAL O STF
TEM AGORA A
OPORTUNIDADE DE
DAR UMA SENTENÇA
LÍMPIDA, RETA E
CRISTALINA. O PIOR
CENÁRIO SERÁ SE O
TRIBUNAL RESOLVER
ADOTAR O JEITINHO,
DIZER QUE O
PRINCÍPIO VALE EM
ALGUNS CASOS MAS
NÃO EM OUTROS

DANIEL PEREIRA
DA EQUIPE DO CORREIO 

Apesar de considerar barba-
da a aprovação em segundo tur-
no na Câmara da proposta de
emenda constitucional (PEC)
que prorroga a cobrança da
CPMF, o governo está em estado
de alerta. Monitora os parla-
mentares de partidos aliados
para impedir que eventuais in-
satisfações resultem na reprova-
ção do texto e na perda de uma
arrecadação anual estimada

em cerca de R$ 40 bilhões. 
O Palácio do Planalto está

preocupado com o recrudesci-
mento da ofensiva de deputa-
dos governistas por cargos de
segundo e terceiro escalões. O
próprio líder do governo na Câ-
mara, José Múcio Monteiro
(PTB-PE), reconhece que cole-
gas consideram a votação da
CPMF um divisor de águas.
Leia-se: a última chance para
arrancar do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva benefícios
em troca de votos. 

“Os problemas são maiores
entre nós do que com a oposi-
ção”, diz Múcio. Um dos princi-
pais motivos de apreensão é o
PR, cuja bancada tem 42 deputa-
dos. No comando do Ministério

dos Transportes, com o sena-
dor Alfredo Nascimento (AM),
o partido exige a nomeação de
indicados para as superinten-
dências estaduais do Depar-
tamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes
(Dnit) em Alagoas, São Paulo
e Santa Catarina. 

Segundo Múcio, o governo
não deve ceder a pressões. O ide-
al é manter acordo segundo o
qual nomeações só serão reali-
zadas depois de a Câmara apro-
var a prorrogação da CPMF. Há
10 dias, o acerto foi desrespeita-
do pela ministra-chefe da Casa
Civil, Dilma Rousseff, que pro-
moveu mudanças na Petrobras
para acomodar o ex-senador
petista José Eduardo Dutra na

presidência da BR Distribuidora. 
A mudança provocou reação

imediata da bancada do PMDB
da Câmara, que cobiça direto-
rias no setor elétrico. O princí-
pio de motim peemedebista foi
contido em conversa no Planal-
to na semana passada. Na oca-
sião, o ministro de Relações Ins-
titucionais, Walfrido dos Mares
Guia, disse que o PT não ga-
nhou espaço com a nomeação
de Dutra e o remanejamento de
Maria das Graças Foster para a
diretoria de Gás da Petrobras. 

Afirmou ainda que o PMDB
será contemplado no rateio
de cargos. Os pedidos do par-
tido vão da diretoria Interna-
cional da Petrobras à presi-
dência da Eletrosul. 

Alerta no
Planalto

DEBATE DA SEMANA

Cinco medidas provisórias
podem trancar a pauta da
Câmara. Todas terão de ser
votadas antes da retomada da
discussão da CPMF

Recursos do Fundeb
A MP 378 também já foi
aprovada na Câmara, em 12 de
setembro. Só que a nova versão
dada por deputados à MP —
dando a estados e municípios
o direito de descontar recursos
do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da
Educação Básica do cálculo
da Receita Líquida Real e,
assim, aumentar seus gastos
— foi rejeitada no Senado, 
e a proposta precisou
retornar à Câmara

Parcelamento 
de dívidas
A MP 374 foi aprovada no dia
7 de agosto na Câmara, na
versão do relator José
Pimentel (PT-CE). Trata de
dívidas antigas de unidades
da federação com o INSS. O
Senado também aprovou a
MP, mas fez uma pequena
modificação no texto, 
o que implica nova 
votação na Câmara

Verbas para ministérios
A MP 383 prevê crédito
adicional de R$ 1,2 bilhão
para cinco ministérios, para
realização de obras. A
votação da MP vem sendo
adiada há semanas

Segurança pública
A MP 384 vai trancar a pauta a
partir de sexta-feira, dia 5.
Prevê a criação do Programa
Nacional de Segurança
Pública com Cidadania
(Pronasci), voltado para a
população de 15 a 29 anos,
que vai lidar com egressos do
sistema penitenciário

Aposentadoria rural
A MP 385, que passa a
trancar a pauta a partir do
dia 7, prorroga o prazo para
que trabalhadores rurais que
contribuem para a
Previdência Social possam
requerer a aposentadoria
por idade, no valor de um
salário mínimo
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