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A crise no Senado só vai acabar no dia em que o gover-
no deixar claro que tem a maioria na Casa. A crise no
Senado só vai arrefecer no dia em que a oposição ti-
ver esgotadas as esperanças de tomar a cadeira de

Renan Calheiros (PMDB-AL) após uma eventual saída pre-
matura deste. Há dois caminhos para pôr fim à turbulência
no Senado. O primeiro é o PT declarar apoio firme a Renan.
O segundo é Renan sair e o governo eleger o sucessor, impri-
mindo uma derrota clara e definitiva à oposição. 

A primeira hipótese é improvável no curtíssimo prazo,
dado que o PT cobiça ele próprio a cadeira de presidente do
Senado para um dos seus. A segunda hipótese repetiria o
que se deu na Câmara dos Deputados no final de 2005. Em
plena crise desencadeada pelas acusações de Roberto Jeffer-
son sobre o pagamento de propina a deputados da base alia-
da, surgiu a denúncia de que o então presidente, deputado
Severino Cavalcanti (PP-PE), teria recebido suborno de um
concessionário de restaurante da Câmara. Como se recorda,
Severino renunciou para não perder a elegibilidade.

Com a saída de Severino, abriram-se duas possibilida-
des para a oposição: apoiar a candidatura do presidente
do PMDB, Michel Temer (SP), ou ir para o tudo ou nada
com um dos seus. O caminho escolhido foi o segundo, ma-
terializado na candidatura José Thomaz Nonô (PFL-AL).
No fim, deu Aldo Rebelo (PCdoB-SP), por uma diferença
de 15 votos. A eleição de Aldo matou aquela crise na Câ-
mara dos Deputados, pois fechou a porta a um eventual
processo de impeachment contra o presidente da Repú-
blica. Segundo a lei brasileira, a decisão de pôr para andar
um processo de impeachment é monocrática do coman-
dante da Câmara dos Deputados.

A corrosão da força política de Renan Calheiros pelo áci-
do das denúncias sucessivas é o combustível que alimenta
a fornalha das ambi-
ções da oposição. É por
isso que ou o governo e
o PT fecham com Re-
nan para o que der e vi-
er ou preparam uma al-
ternativa a ele. Esse se-
gundo caminho che-
gou a ser tateado pelo
governo na véspera da
votação da primeira re-
presentação contra o
presidente do Senado.
Emissários do oficialis-
mo acenaram com o
nome de José Sarney
(PMDB-AP). Que não
teve boa acolhida nas
hostes oposicionistas. 

Nas conversas since-
ras, a oposição revelou
considerar Sarney mais
lulista do que o próprio
Renan. O resultado des-
se impasse foi que o go-
verno acabou fechando
com o senador alagoa-
no no primeiro round,
ainda que uma parte
dos petistas tenha opta-
do pelo caminho da abstenção. Já era uma forma de enfra-
quecer o presidente do Senado, para tentar obrigá-lo a pedir
o boné. E como esse propósito do PT — obrigar Renan a li-
cenciar-se — não mudou, a crise segue.

O problema agora, como esta coluna já observou, é que
tampouco interessa à oposição que um senador petista arre-
bate o comando da Casa. A Presidência do Senado seria para
a oposição a plataforma que lhe falta para uma disputa polí-
tica nacional com Luiz Inácio Lula da Silva, com vistas a
2010. O principal temor no campo do PSDB e do Democra-
tas é que Lula chegue excessivamente forte a 2010, capaz de
operar um de dois milagres: o terceiro mandato ou o “deda-
zo”. Isto era o que costumava acontecer no México quando o
Partido Revolucionário Institucional (PRI) mandava absolu-
to. O presidente da República escolhia o candidato do PRI e
este só precisava se preocupar em mandar confeccionar o
terno da posse.

Parece exagerado imaginar hoje que o candidato de
Lula vá ter vida tão fácil na disputa de 2010. Mas se a opo-
sição não conseguir operar o milagre da fusão de seus di-
versos projetos políticos, crescerá a hipótese de Lula re-
petir Ronald Reagan e, depois de dois mandatos, conse-
guir também indicar quem irá sucedê-lo. Sempre na hi-
pótese de que ele próprio não possa disputar. A oposição
tem hoje nomes fortes para suceder Lula, ao contrário do
PT. Mas um dos grandes políticos mineiros, o governador
José de Magalhães Pinto, já avisava que a política é como
as nuvens no céu: uma hora está de um jeito e logo em
seguida está completamente diferente. O ditado é velho.
Também por isso é sábio.
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Mais uma
batalha
na CCJ

Supremo abre investigação
contra Wellington Salgado

INQUÉRITO
Senador peemedebista, fiel escudeiro de Renan Calheiros, é
suspeito de sonegar R$ 7,7 milhões. O parlamentar nega

IZABELLE TORRES
DA EQUIPE DO CORREIO

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) abriu mais um
inquérito contra sena-
dor. Ontem, o ministro

Celso de Mello atendeu à solicita-
ção do Ministério Público Federal
e autorizou a abertura de investi-
gação contra o senador Welling-
ton Salgado (PMDB-MG), um
dos maiores aliados do presiden-
te da Casa, Renan Calheiros
(PMDB-AL). O parlamentar é
suspeito de sonegar mais de 
R$ 7,7 milhões quando dirigia a
Associação Salgado de Oliveira
de Educação e Cultura (Asoec),
entre os anos de 2000 e 2002.

No despacho, o ministro Cel-
so de Mello determina que a Po-
lícia Federal interrogue no prazo

de 60 dias o senador, sua mãe,
seu pai e dois dos seus irmãos:
todos sócios da associação. Esse
é o segundo inquérito aberto
contra Wellington Salgado pelo
Supremo. Na semana passada, a
ministra Cármen Lucia autori-
zou o procurador-geral da Re-
pública, Antonio Fernando de
Souza, a investigar o senador
por Minas pela acusação de des-
vio de mais R$ 4,11 milhões no
período de março de 2003 a de-
zembro de 2005, quando tam-
bém dirigia a Asoec. 

Somadas as duas acusações,
Salgado pode ter sonegado cer-
ca de R$ 12 milhões em impos-
to de renda através da associa-
ção. Na justificativa do Ministé-
rio Público Federal para o pedi-
do de abertura do inquérito, o
procurador-geral cita dados da

Receita Federal de Niterói, em
que Asoec descontava o impos-
to de renda de seus funcioná-
rios, mas não repassava o di-
nheiro recolhido ao fisco. A Polí-
cia Federal no Rio já havia aber-
to inquérito contra o senador,
mas por conta do foro privile-
giado de Wellington Salgado, ad-
quirido com sua posse no Sena-
do, em julho de 2005, o processo
passou a tramitar no STF.

Defesa
O senador afirma que está ha-
vendo confusão entre sua atua-
ção política e empresarial. “Estão
querendo politizar uma questão
empresarial”. Segundo ele, a dívi-
da se deve ao cancelamento da
adesão de suas empresas a um
programa de refinanciamento
do governo federal (Paes) pelo

atraso de duas parcelas. “O setor
de universidade passa por mu-
danças. Às vezes surgem dificul-
dades. Em uma dessas, atrasamos
as parcelas e o refinanciamento
foi cancelado. Eu não sou sonega-
dor e isso é uma questão pura-
mente empresarial”, justifica.

O inquérito aberto ontem vai
engordar a lista de investigações
contra senadores. Dados levanta-
dos pelo Correio mostram que há
no Supremo 18 inquéritos aber-
tos contra 15 dos senadores. Os
parlamentares são investigados
por crimes que vão desde sone-
gação fiscal a corrupção ativa. Al-
guns desses processos já estão
em fase de conclusão e, segundo
os relatores, até o final do ano de-
ve haver pelo menos dois julga-
mentos, ambos com possibilida-
de de condenação.

LUIZ CARLOS AZEDO
DA EQUIPE DO CORREIO

O afastamento dos senadores
Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) e
Pedro Simon(PMDB-RS) da Co-
missão de Constituição e Justiça
(CCJ) do Senado, pelo líder da
bancada do PMDB, Valdir Raupp
(RO), foi uma manobra para im-
pedir a aprovação do Regimento
Interno do Conselho de Ética. Pro-
jeto de autoria de senador Valter
Pereira (PMDB-MS) propõe o afas-
tamento do senador investigado
que ocupe qualquer cargo que lhe
dê poder de interferir nos rumos
do processo. O dispositivo atinge
em cheio o presidente do Senado,
Renan Calheiros (PMDB-AL). 

“Essa confusão toda só existe
porque não existe Regimento In-
terno do Conselho. Quando o ca-
so Renan explodiu, já tinha ela-
borado o meu projeto. Com base
nele, Renan deveria se afastar da
Presidência do Senado. Essa foi
uma das razões de não aceitar o
cargo de relator do processo”, dis-
se Pereira. Ontem, a senadora Lú-
cia Vânia (PSDB-GO) se reuniu
com assessores para concluir seu
relatório sobre o projeto, que de-
verá ser aprovado na reunião da
CCJ, amanhã.  
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SALGADO DIZ QUE ESTÁ HAVENDO CONFUSÃO ENTRE SUA ATUAÇÃO POLÍTICA E EMPRESARIAL: “QUEREM POLITIZAR UMA QUESTÃO EMPRESARIAL”
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