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Resumo:
Este trabalho tem por objetivo principal esmiuçar as intenções dos parlamentares
integrantes de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, frente ao seu objeto de
investigação (se contra ou a favor). Para tanto, optamos por utilizar o método processtracing em estudos de caso. O método se faz pertinente pela sua capacidade de traçar
cadeias de acontecimentos o que permitirá esmiuçar, no nosso caso, a ação parlamentar.
Foram escolhidas três CPIs: 1) P.C. Farias (1992); 2) Títulos Públicos (Precatórios)
(1996) e 3) Compra de Votos (‘Mensalão’) (2005). A escolha dos casos se deu em
função de dois critérios básicos: a) comissões que cobrissem três governos já
encerrados: Collor, Cardoso e Lula e b) comissões que surgiram em função de
denúncias de escândalos de corrupção.
Assim, através da descrição das micro-histórias das CPIs pretendemos montar os mapas
de causalidade que expliquem como os políticos barram e ou desviam o roteiro de
investigação das comissões. A análise preliminar dos dados parece confirmar a baixa
eficácia das CPIs. O que iremos acrescentar é a explicação dos mecanismos sobre
quando uma comissão pode ser bem sucedida e quais são os entraves à sua investigação.
Palavras-chave: Comissão Parlamentar de Inquérito; Comportamento Parlamentar;
Process-Tracing; Metodologia.

Introdução:

Para bem fundamentar nosso debate em torno de como governo e oposição atuaram nas
três CPIs que vamos analisar e como estas ações parecem impactar as CPIs como um
todo, antes, seria pertinente introduzirmos alguns estudos já consolidados sobre o tema
da preponderância executiva sobre o legislativo brasileiro. Através das lógicas
explicativas dos autores, acreditamos ter, então, mais argumentos de suporte e debate a
nossa análise.
Neste ponto, o artigo “Partidos Políticos na Câmara dos Deputados: 1989-1994”
(Figueiredo e Limongi: 1995) foi um ponto de inflexão no estudo da política partidária
brasileira. Nele, os autores chegaram a uma conclusão nova sobre a disciplina dos
partidos brasileiros: ao contrário do que a literatura corrente dizia, o artigo afirma que
os partidos políticos brasileiros têm uma disciplina partidária bem acima do que se
divulgava até então.
Em 1999 os mesmos autores lançaram um livro entitulado “Executivo e Legislativo na
Nova Ordem Constitucional” (Figueiredo e Limongi: 1999). Com ele mostraram que o
sistema presidencialista multipartidário não atrapalhava a governabilidade. Os motivos
para tanto, eram, por um lado, os direitos de exclusividade; o poder de expedir Medidas
Provisórias e pedidos de urgência por parte do Executivo. Assim possibilita-se uma
governança mesmo com uma eventual fragmentação partidária. Por outro lado existe o
Colégio de Líderes, que controla as nomeações para as comissões e detêm o poder de
requerer urgência. Deste modo estes poderes acabam por conferir aos líderes partidários
controle sobre o fluxo legislativo.

Foi justamente sobre esse novos poderes que Pereira e Mueller (2000) se debruçaram
com fim de estudar as comissões permanentes do Congresso. Maiores detalhes podem
ser encontrados no próprio artigo, mas os autores vão fazer referência às Medidas
Provisórias; ao Veto Presidencial1; a Iniciativa Legislativa do Executivo e a
Organização Interna do Congresso Brasileiro (Colégio de Líderes) como elementos que,
1

Para um aprofundamento sobre o funcionamento dos vetos presidenciais e que também ajuda a
compreender a preponderância do Executivo consultar Moya (2010)
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redesenhados pela Constituição de 88 permitem ao Executivo exercer predominância
dentro do Legislativo.

Apesar da forma institucional ter sido mantida (representação proporcional com lista
aberta), em sua substância ela foi alterada de maneira a proporcionar uma experiência
democrática diferente daquela do período 46-64. Duas características chaves já
mencionadas reforçam essa nova conjuntura: a Constituição de 88 ampliou
imensamente os poderes do presidente, mantendo as inovações constitucionais feitas
pelos militares com vistas a ampliar a iniciativa legislativa do Executivo; e segundo, os
novos regimentos das casas legislativas deram preponderância aos líderes para que estes
comandassem suas bancadas com uma estrutura de trabalho legislativo que passou a ser
dos partidos.

Já Santos (2002) vai nos lembrar que apesar de conhecermos as variáveis institucionais
e a primazia do Executivo sobre o Legislativo ainda não somos capazes de identificar o
mecanismo pelo qual o controle da agenda por parte do presidente se traduz em um
domínio mais amplo das lideranças sobre os deputados. Ou seja, sabemos que o desenho
constitucional permite ao Executivo ter preponderância na agenda legislativa, mas não
se sabe por que os parlamentares abrem mão de intervir no processo legislativo. E
apesar de se ter conhecimento que os líderes partidários têm vantagens estratégicas no
que tange aos procedimentos de encaminhamento dos projetos de lei para a votação não
se sabe como se dá essa abdicação dos parlamentares, ou, um eventual processo de
resistência. Os mecanismos que o autor alega para fazer funcionar o abandono de
função, por parte dos parlamentares, e apoio destes ao presidente é o uso de
patronagem.
Já Müller (2005) vem analisar os padrões partidários de recrutamento de titulares para
as Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados na legislatura 1995/1999, com o
intuito de verificar a existência de perfis diferenciados no tocante às trajetórias políticopartidárias dos indicados para tais comissões.
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Mencionando autores por nós já utilizados nesta revisão (Figueiredo e Limongi, Santos
e Pereira e Mueller) Müller vai enfatizar que:
“soa com certa estranheza a tentativa de adaptação de modelos
teóricos que pressupunham a existência de um forte sistema de
comissões para analisar uma estrutura institucional cujo poder
decisório se concentra no Colégio de Líderes, conferindo um
reduzido espaço de autonomia para as comissões” (Müller:
2005, 7).
Müller (2005) conclui que embora se tratando de um estudo de caso, os resultados desta
pesquisa acabam por demonstrar, através dos seus indicadores, que as trajetórias
político-partidárias dos deputados constituem um importante elemento para o padrão de
recrutamento dos membros titulares para as comissões permanentes. Desta forma os
partidos localizam suas áreas estratégicas para atingir suas metas e enviam os nomes
mais confiáveis para as comissões. Müller (2005) também nos lembra a afinidade de seu
estudo com a linha partidária e relembra que as linhas não são mutuamente
excludentes.2
Em se tratando da seleção de relatores na Câmara dos Deputados Santos (2005) propôs
uma análise do mecanismo através do qual o relator exerce influência sobre a decisão
final da sua comissão. Ao invés de poderes formais, Santos argumenta que o relator tem
um poder de fato, e que este consiste na possibilidade de fazer uso estratégico de
informação que é cara para o mediano da comissão. Portanto a função do relator é
informacional, servindo ele como um consultor ad hoc dos seus pares.3

2

O autor irá nos dizer que existem três linhas que o neo-institucionalismo sistematizou para o papel
desempenhado pelas comissões no processo legislativo. Trata-se da linha informacional; a linha
distributivista e a linha partidária.
A linha partidária (Cox e McCubbins: 1993) salienta o papel do partido como instrumento de dissolução
de conflitos. Contrária às duas primeiras linhas que buscam explicar o comportamento dos
parlamentares no interior do Legislativo, e, por consequência, o papel das comissões, a partir da
autonomia das mesmas (com largo espaço para as preferências individuais) a linha partidária parte de
uma releitura das teorias da organização industrial, para demonstrar a importância da autoridade
central.
3

A linha informacional foi resumida por Krehbiel (1991) e consiste no argumento de que quando o
pêndulo da assimetria de informações entre plenário e comissões favorece as comissões, há um
destaque desta última do seu papel de legislar. Desta maneira, a permanência em determinada
comissão geraria parlamentares especializados, o que reforça o poder das comissões em relação ao
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Sendo assim, podemos perceber que o Executivo não é o único responsável pela
submissão do Legislativo, afinal de contas, como constatado pela literatura norteamericana, o Legislativo pode abrir mão de suas prerrogativas, delegando ao Executivo
a tarefa de formular políticas públicas, já que o Executivo possui uma estrutura
burocrática melhor aparelhada para o acompanhamento das ações governamentais. Em
contrapartida os partidos podem extrair dividendos eleitorais associando sua legenda a
uma determinada política governamental, do que eles próprios coordenarem uma ação
coletiva no âmbito do Legislativo (Santos, 2003).

Comissões Parlamentares de Inquérito
É notório, que, embora os estudos sobre o Legislativo brasileiro sejam recentes, eles já
tenham estabelecido um debate que flui em escala crescente. Não se pode dizer o
mesmo quando o assunto destes trabalhos sobre o Legislativo são as comissões
parlamentares de inquérito. Há sim, estudos a respeito, mas em área distintas e sem
diálogo entre si. Os trabalhos por nós encontrados são da área de direito, administração,
antropologia, sociologia e ciência política. Podemos mencionar os trabalhos de Bulos
(2000); Cerqueira (1999); Lima (2001); Costa (2004) e Fernandes (2002), na área do
direto. Na de administração há o trabalho de Paula (2003). Bezerra (1995) inclui a
antropologia como disciplina que estuda o assunto e Schilling (1997) inclui a
sociologia. Na área da ciência política encontramos o trabalho de Patrício (2001);
Pedone (2002) e Figueiredo (2001 e 2005).

Podemos encontrar nos trabalhos de Bezerra (1995); Schilling (1997); Patrício (2001) e
Pedone (2002) descrições detalhadas do funcionamento de CPIs em especícifo 4. Bezerra
(1995) analisa as CPIs da Corrupção e do Mercado Financeiro que investigaram o caso
“Valença”; “Capemi” e “Coroa-Brastel” com o fim de evidenciar as redes de relação
pessoal e de patronagem. Schlling (1997) investiga a CPI da Corrupção e a CPI do PC,

plenário e constrange os partidos através da regra de senioridade (seniority). A violação desta regra
poderia gerar, portanto, incerteza ao plenário no que toca aos possíveis resultados de uma legislação.
4
Cabe ressaltar que as CPIs são criadas através de resoluções com respectivos números e que, portanto,
não tem um nome. Tais nomes são criação da imprensa e que serão adotados, aqui, com o fim de
facilitar a identificação da comissão.
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enquadrando sua análise no combate à corrupção no Brasil. Patrício (2001) utiliza a CPI
dos Bancos no intuito de investigar a prestação de contas do Banco Central brasileiro, e,
por fim, Pedone (2002) ilustra sua análise que busca investigar os mecanismos de
transparência no Brasil com os resultados e efeitos da CPI dos Títulos Públicos, a CPI
do Judiciário, a CPI do Sistema Financeiro e a CPI dos Bancos.

Figueiredo (2001) resume bem a natureza, os poderes e as funções de uma CPI.
“As CPIs são comitês temporários compostos por membros
individuais do Congresso para investigar alegações específicas
de falta de ética, faltas administrativas, corrupção etc. A
Constituição de 1988 não alterou as regras estabelecidas pela de
1946, mas reforçou a capacidade de o Congresso iniciar
investigações. Ela deu à CPI poderes de investigação
equivalentes aos das autoridades judiciárias e determinou que
seus relatórios sejam enviados ao Ministério Público para que
promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores (art.
58, § 3º).
As comissões parlamentares podem ser formadas em qualquer
das Casas, ou por ambas em conjunto, as chamadas CPIs mistas.
Para sua formação exige-se o apoio de um terço da câmara em
que for iniciada. A Câmara dos Deputados impõe limites ao
número de CPIs: apenas cinco podem funcionar
simultaneamente. Por esta razão, há sempre uma lista de espera
de CPIs aprovadas aguardando para iniciar suas investigações. É
possível constituir uma sexta CPI, mas isto exige o voto
majoritário das duas Casas.” (...) A “composição de uma CPI
deve ser proporcional ao número de cadeiras que cada partido
tem na Casa e, pelo regimento interno, os líderes dos partidos
são responsáveis pela nomeação de seus membros.” (Figueiredo,
2001: 695-696).
Sabemos que a Constituição de 1988 outorgou ao Executivo fortes poderes legislativos
e de agenda e que os regimentos internos das câmaras permitiu aos líderes partidários
um vasto controle sobre o processo legislativo. No sistema brasileiro pluripartidário e
com governos de coalizão (Amorim Neto, 1995 e 1998) esta prerrogativa dos líderes
pode ser conveniente para facilitar a coordenação entre membros da coalizão e
aumentar, assim, a cooperação com o Executivo, prevenindo, então, conflitos
institucionais decorrentes de diferenças nas bases eleitorais do Executivo e Legislativo.
Por outro lado, tais poderes diminuem a influência individual dos parlamentares. “Os
poderes de agenda e a capacidade de controlar o processo legislativo fazem com que a
6

ação coordenada do Executivo e dos líderes da coalizão que o apoia seja, não só
possível, como eficaz. O governo funciona como se houvesse uma fusão de poderes”
(Figueiredo, 2001: 691).

Esta estrutura institucional não só referida aqui, mas no restante do capítulo, impacta a
capacidade do Congresso como órgão de controle do Executivo, bem como seu papel
enquanto órgão autônomo de elaboração de políticas. Desta forma, quanto maior é a
capacidade de controle do Executivo sobre sua coalizão menor a capacidade do
Congresso de fiscalizar o Executivo. O poder do Executivo de estabelecer agenda e
controlar o processo legislativo também reduz as iniciativas de fiscalização dos
parlamentares, e, por consequência, suas chances de sucesso. “Em um contexto de
concentração de poder institucional, a eficácia do controle do Congresso passa a
depender muito de fatores externos, como a mobilização da opinião pública pela
imprensa e por grupos organizados” (Figueiredo, 2001: 692).

O artigo também aponta que há uma diferença entre as matérias das CPIs para o período
pós-88. CPIs que não foram instaladas, ou ficaram inconclusas, e aquelas que
terminaram suas investigações, em média, tratam de temas diferentes. Além disto, devese considerar o fato de que os membros fora do governo foram os mais bem sucedidos
em concluírem suas investigações. Os resultados também são diferentes quando
consideramos se o assunto da CPI impacta o governo ou não. CPIs com assuntos que
não impactam o governo foram concluídas em maior número. Já quando a situação é o
contrário elas não chegam nem a ser instaladas ou quando instaladas não são concluídas.

O trabalho conclui dizendo que a Constituição de 1988 deu ao Legislativo poderes de
fiscalização maiores que aqueles de que antes dispunha. No entanto, um grande número
de ações de fiscalização é iniciado, mas não concluído. As múltiplas entradas
asseguradas pelo sistema político (uma característica comum a ambos períodos
democráticos) fornecem motivação para que ações de fiscalização sejam iniciadas, mas
a estrutura institucional atual não favorece seu sucesso. Os legisladores podem ser
motivados a fiscalizar, mas não dispõem de meios para exercer um controle do
Executivo.
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Assim, concluímos a discussão preliminar que situa o Executivo como ator
preponderante perante o Legislativo. Apresentados os estudos sobre CPI que irão pautar
e servir de base de discussão para o nosso, estamos prontos, assim, para a apresentação
da metodologia a ser utilizada bem como os questionamentos que nos cercam.

Metodologia e indagações decorrentes:

Como este estudo é um estudo preliminar objetivamos mais a apresentação de uma
metodologia que pode nos ser explicativa, acrescido de uma pergunta a qual nos
propormos a responder, do que necessariamente com a formulação e testagem de uma
hipótese. Assim, nossa pergunta principal é a seguinte: quais são as ações e como se dá
o comportamento do governo e da oposição frente a uma investigação de CPI? Mais
especificamente: como se dá esta ação em CPIs decorrentes de escândalos de
corrupção? Como os veto-players5 conseguem barrar/desviar (ou não) uma
investigação?

As outras perguntas são decorrentes da primeira: as 3 CPIs tem seu início pelo que
chamamos ou costumamos chamar de alarmes de incêndio?6 Caso positivo, o que as
leva a ter continuidade?

Para este estudo, partimos de critérios de padrão de comportamento político utilizados
pela escola da Escolha Racional, ou seja, aquela que considera que os políticos são
tomados como racionais, auto-centrados e maximizadores de utilidade. Acrescido a isto,
incorpora a característica de serem office-seeking7 (Riker, 1962) e de desejarem a
reeleição (Gingerich, 2006). Tal modelo de político tem sido muito utilizado nos
5

“Um veto player é um ator individual ou coletivo cuja concordância é necessária para que se tome uma
decisão política” (Tsebelis, 97: 91).
6

Alarmes de incêndio e patrulhas policiais são duas classificações do tipo de fiscalização sobre políticas
que um legislativo pode fazer. Seus nomes são uma alusão ao que se referem. A patrulha policial seria
um tipo de fiscalização mais intensiva porque exigiria uma constante vigilância do legislativo sob o foco
em questão. Já o alarme de incêndio se beneficia de fatores exógenos que chamam a atenção da
instituição para o problema em específico, sendo menos custoso. Maiores detalhes em McCubbins e
Schwartz (1984)
7

Um político office-seeking é um político que busca cargos, contrariamente a um político policy-seeking,
que busca políticas.
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estudos neo-intitucionalistas, e, mais especificamente, nos estudos que tratam de
comportamento oportunista.
Tal modelo pressupõe, portanto, que todo governo, pelo fato de desejar a reeleição,
tenta impedir que escândalos de corrupção interfiram na sua popularidade frente ao
eleitorado. O contrário também é possível. Caso uma CPI fira os interesses da oposição,
esta se esforçará para evitar seu êxito ao máximo.

A Coleta de Dados
Para analisarmos os eventos das CPIs fizemos uso de dois tipos de documentos: 1)
Documentos das casas legislativas e 2) Documentos da imprensa.
No que diz respeito aos documentos das Casas Legislativas utilizamos a tramitação e os
relatórios parciais e finais das CPIs.

Já ao tratar dos documentos da imprensa utilizamos jornais de ampla circulação e
revistas semanais no intuito de retirar, apenas, informações sobre os eventos que nos
dizem respeito. Fica, com isso, de fora, as impressões e opiniões da mídia.

Desta forma poderemos analisar os fatos que se desencadearam durante as CPIs, e,
através de uma análise destes fatos políticos, por dedução, buscaremos uma melhor
resposta a nossa pergunta.

Foram escolhidas três CPIs: 1) P.C. Farias (1992); 2) Títulos Públicos (Precatórios)
(1996) e 3) Compra de Votos (‘Mensalão’) (2005). A escolha dos casos se deu em
função de dois critérios básicos: a) comissões que cobrissem três governos já
encerrados: Collor, Cardoso e Lula e b) comissões que surgiram em função de
escândalos de corrupção.

A Escolha do Estudo de Caso
Nossa opção pelo estudo de caso se deu por duas razões: 1) baixo N de CPIs e 2) das
CPIs instauradas escolhemos 3 que podem ser consideradas como um caso completo:
9

abertura, instalação e conclusão. Só assim será possível detalhar os meandros do
comportamento político. Numa tabela de um artigo de Figueiredo (2005), por exemplo,
constata-se que no período 1988-2002 apenas 30 CPIs foram concluídas.
Como as 3 CPIs escolhidas se deram em função de escândalos surgidos a partir da
imprensa e que atingiam o governo, assim, em hipótese, seguindo nossa linha de
raciocínio maior seria a pressão da oposição e maior o esforço do governo em bloquear
e desviar investigações.

A Escolha do Tipo de estudo de Caso: Process-Tracing
O primeiro fator da escolha do método process-tracing8 foi a possibilidade de satisfazer
o critério metodológico de validade interna. Como não há possibilidade de análise
econométrica optamos por um método de explicação da causalidade através da dedução.
Ele se mostra através de uma longa cadeia de causalidade do tipo X1→ X2 → X3 →
X4 → Y.

Uma explicação mais esquemática desse tipo pode ser encontrada em Beach e Pedersen
(2013: 34)
Quadro 1 – Narrativas empíricas são a caixa-preta dos mecanismos

Fonte: Beach e Pedersen (2013: 34)
8

Maiores detalhes em Gerring (2007).
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Ou seja, num nível teórico temos um evento x que termina por gerar o evento y, com
uma sucessão de eventos desconhecidos (a chamada caixa preta/black box). Com a
utilização das descrições poderemos desvelar que eventos são esses: X → Evento a →
Evento b → Evento c → Y

Podemos ver as, também, as direções de causalidade no quadro abaixo:
Quadro 2 – As direções das causalidades (dependência entre os eventos)

Fonte: Beach e Pedersen (2013: 133)

Assim, podemos dizer que não há implicação necessária de um único evento gerar
outro. Um evento pode causar outros dois; dois eventos causarem um; como um evento
poder causar outros três, etc. Isto ficará mais claro com a apresentação do nosso
process-tracing de referência.

Por fim, apresentamos o modelo que iremos seguir. Ele é uma adaptação feita por
Mahoney (1999: 1166) baseado em Skocpol (1979) sobre a quebra do Estado francês.
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Figura 1 – A Quebra do estado Francês pelo método do process-tracing

Fonte: Mahoney (1999:1166)

9

9

1) As relações de propriedade impedem a introdução de novas técnicas de agricultura. 2) O sistema de
pagamento de impostos desincentiva a inovação na agricultura. 3) O crescimento sustentável
desincentiva a inovação na agricultura. 4) Atraso na agricultura francesa. 5) Fraco mercado doméstico
para bens industriais. 6) Problemas de transporte interno. 7) Crescimento da população. 8) Dificuldade
em se alcançar avanços industriais. 9) Falha em sustentar o crescimento econômico. 10) Inabilidade de
competir eficientemente com a Inglaterra. 11) Sucesso militar inicial sob o comando de Luís XIV. 12)
Ambições expansionistas do estado. 13) Posição geográfica da França em relação a Inglaterra. 14)
Suspensão dos combates. 15) O Estado precisa empenhar recursos em seu exército e marinha. 16)
Derrotas repetidas na guerra 17) Criação da monarquia absolutista; persistência das instituições
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Os números indicam eventos e as setas a direção de causalidade. Os eventos são
sequenciais, ou seja, 1 vem antes de 2 etc, mas não se trata de um plano cartesiano.
Assim , apresentada a metodologia, na próxima sessão, faremos uma breve descrição
dos eventos em torno das CPIs e do comportamento do governo e da oposição.
Diferente do trabalho completo que está por se construir, aqui, mencionaremos apenas
os eventos que aparecem no modelo causal. Apesar de deixar o aspecto inferencial
descritivo menos rico, deixa o número de inferências descritivas iguais ao número de
inferências causais o que é importante para verificação do alcance e aplicabilidade da
metodologia.

Os Eventos Principais em torno da CPI do PC, dos Precatórios e do Mensalão

Antes de descrevermos os eventos das CPIs cabe fazer uma pequena observação
metodológica sobre como os eventos estão dispostos no textos. Já mencionamos como
escolhemos as informações que serão aqui desenvolvidas, mas também é importante
frisar que a descrição dos eventos é um esforço de aproximação das descrições feitas
pela psicologia comportamental (Skinner: 1984 e Skinner: 1991).

Trata-se portanto, de um primeiro momento, onde se observa o evento, mas não lhe
atribui uma causa. Serão analisados a sequência de eventos sem dizer que um gerou
outro. É o que vai nos possibilitar montar uma espécie de cronologia para a montagem
do process-tracing, num momento seguinte. Neste momento posterior é que os mapas
de causalidade serão apresentados.
medievais. 18) A classe dominante é isenta do pagamento de tributos. 19) O Estado encontra
dificuldades para conseguir empréstimos. 20) Classe dominante coesa baseada na propriedade. 21) A
classe dominante possui o direito legal de atrasar a legislação real. 22) A classe dominante exerce firme
controle sobre os oficiais. 23) A classe dominante capaz de bloquear as reformas do Estado. 24) Classe
dominante resistente a reformas financeiras. 25) O estado tem grandes problemas financeiros. 26) O
Estado tenta aprovar reformas financeiras e de impostos. 27) A reforma financeira falha. 28)
Recrutamento de oficias militares das classes privilegiadas. 29) Os oficiais militares mantém suas queixas
contra a coroa. 30) Oficiais militares identificados com a classe dominante. 31) Os militares não
concordam em reprimir a resistência da classe dominante. 32) A crise financeira se aprofunda. 33)
Pressões para convocação dos Estados-Gerais. 34) O Rei convoca os Estados-Gerais. 35) Os protestos
populares se espalham. 36) Conflito entre membros da classe dominante durante os Estado-Gerais. 37)
Revoluções municipais; o velho estado entra em colapso.
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A CPI do PC: As denúncias, o comportamento do Governo e da Oposição
A CPI do PC foi criada em junho de 1992, durante o governo Collor 410 (ANEXO), e
motivada, principalmente, pelas denúncias do irmão do presidente Collor que acusava o
presidente e Paulo Cesar Farias, ex-tesoureiro de campanha de Collor, de cometerem
uma série de irregularidades e crimes, entre eles o de extorsão, corrupção e
financiamento ilícito de campanha. A seguir, apresentamos os principais eventos em
torno da CPI.

Foi em 19 outubro de 1990 que surgiu a primeira notícia que motivaria a CPI do PC. O
ex-presidente da Petrobrás, Luís Octávio da Motta Veiga, denunciou, em uma entrevista
coletiva, que fora vítima de extorsão. O ex-tesoureiro de campanha de Fernando Collor
teria usado de sua proximidade com o presidente para obter financiamento de 40
milhões de dólares para a Vasp (empresa recém-comprada do Governo pelo empresário
Wagner Canhedo).

Já com dois anos de governo, em março de 1992, o balanço era de que pesavam o
fracasso dos planos econômicos e a corrupção. Frente à pressão das denúncias, em 30 de
março de 1992 Collor substitui toda sua equipe ministerial. Tinha ele, com isso, o
objetivo de ganhar credibilidade e diminuir efeitos deletérios dos escândalos.

Na segunda semana de maio de 1992, após a divulgação da declaração de imposto de
renda de PC Farias, a oposição conseguiria a aprovação do requerimento da CPI em
plenário (dia 27).

Também em 27 de maio, em uma entrevista para uma revista semanal, o irmão do
presidente Collor, Pedro Collor, fez as denúncias de maior gravidade sobre o Governo.
Pedro Collor disse que o jornal Tribuna de Minas, oficialmente de Paulo César Farias,
teria como verdadeiro dono o presidente Fernando Collor. Ele também denunciou que,
na campanha presidencial de seu irmão, Paulo Cesar Farias pedia que os empresários
pagassem as contas de campanha e contabilizava o dinheiro arrecadado como gasto.
10

Nos termos do estudo de Figueiredo (2007). Os outros governos também serão pautados pelo mesmo
estudo.
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Teriam sido arrecadados mais de 100 milhões de dólares. Por último, afirmou que PC
Farias era testa de ferro do presidente Collor. Segundo Pedro Collor, PC Farias afirmava
publicamente que 70% do dinheiro arrecadado ilegalmente seria de Collor e 30% dele.

A popularidade do presidente iria cair; o número de reportagens investigativas visando
o Governo iria aumentar e a oposição se fortaleceria paulatinamente. A vendeta da
família Collor tomava densidade de problema de Governo. O Governo iria tratá-la, de
início, da maneira como se embrionara: como uma rixa entre irmãos, e, portanto, um
problema de foro privado. Adiante, o problema de Governo se tornaria questão de
Estado, mas ainda estamos num ponto em que não se davam créditos a esta CPI.
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Tabela 1 – Composição inicial da CPI do PC, Data de instalação e término do
prazo, Presidência e Relatoria
Instalação: 01/06/1992
Término do Prazo (Aprovação do Relatório Final): 26/08/1992
Presidente: Deputado Benito Gama (PFL)
Vice-Presidente: Senador Maurício Corrêa (PDT)
Relator: Senador Amir Lando (PMDB)
Deputados

Senadores
Titulares

01) José Carlos Vasconcellos
02) Benito Gama
03) José Múcio Monteiro
04) Aécio Borba
05) Roberto Jefferson
06) Miro Teixeira
07) Odacir Klein
08) Marcelo Barbieri
09) Antônio Carlos Thame
10) José Dirceu
11) Jonival Lucas

PRN
PFL
PFL
PDS
PTB
PDT
PMDB
PMDB
PSDB
PT
PDC

01) Ney Maranhão
02) Odacir Soares
03) Raimundo Lira
04) Valmir Campelo
05) Maurício Corrêa
06) Pedro Simon
07) Antônio Mariz
08) Amir Lando
09) Iram Saraiva
10) Mário Covas
11) José Paulo Bisol

PRN
PFL
PFL
PTB
PDT
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PSB

Suplentes
01) Elísio Curvo
02) Humberto Souto
03) Iberê Ferreira
04) Carlos Azambuja
05) Nelson Marquezelli
06) Wilson Muller
07) Felipe Nery
08) João Natal
09) Sigmaringa Seixas
10) Jamil Haddad
11) Sérgio Brito

PRN
PFL
PFL
PDS
PTB
PDT
PMDB
PMDB
PSDB
PSB
PDC

01) Saldanha Derzi
02) Elcio Tavares
03) Dario Pereira
04) Espiridião Amin
05) Jonas Pinheiro
06) Nelson Wedekin
07) Flaviano Melo
08) Cid Sabóia de Carvalho
09) Wilson Martins
10) Jutahy Magalhães
11) Eduardo Suplicy

PRN
PFL
PFL
PDS
PTB
PDT
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PT

Fonte: (Brasil. Senado Federal: 1992, 11)
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Tabela 2 – A Composição da CPI do PC dividida por Governo e Oposição

Governo (Coalizão)*:

Oposição

– PRN, PFL, PDS, PTB, PL –
Deputados Titulares
01) José Carlos Vasconcellos
02) Benito Gama
03) José Múcio Monteiro
04) Aécio Borba
05) Roberto Jefferson

PRN
PFL
PFL
PDS
PTB

01) Odacir Klein
02) Marcelo Barbieri
03) Miro Teixeira
04) José Dirceu
05) Antônio Carlos Thame
06) Jonival Lucas

PMDB
PMDB
PDT
PT
PSDB
PDC

Senadores Titulares
01) Ney Maranhão
02) Odacir Soares
03) Raimundo Lira
04) Valmir Campelo

Total Titulares Governo

PRN
PFL
PFL
PTB

9

01) Pedro Simon
02) Antônio Mariz
03) Amir Lando
04) Iram Saraiva
05) Mário Covas
06) Maurício Corrêa
07) José Paulo Bisol
Total Titulares Oposição

PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PDT
PSB
13

Deputados Suplentes
01) Elísio Curvo
02) Humberto Souto
03) Iberê Ferreira
04) Nelson Marquezelli
05) Carlos Azambuja

PRN
PFL
PFL
PTB
PDS

01) Felipe Nery
02) João Natal
03) Wilson Muller
04) Jamil Haddad
05) Sigmaringa Seixas
06) Sérgio Brito

PMDB
PMDB
PDT
PSB
PSDB
PDC

Senadores Suplentes
01) Saldanha Derzi
02) Elcio Tavares
03) Dario Pereira
04) Jonas Pinheiro
05) Espiridião Amin

Total Suplentes Governo

PRN
PFL
PFL
PTB
PDS

10

01) Flaviano Melo
02) Cid Sabóia de Carvalho
03) Wilson Martins
04) Eduardo Suplicy
05) Jutahy Magalhães
06) Nelson Wedekin
Total Suplentes Oposição

PMDB
PMDB
PMDB
PT
PSDB
PDT
12

* Composição da Coalizão baseado em Figueiredo (2007: 190)

Já no dia 4 de junho Pedro Collor depõe na comissão. Ele iria confirmar que PC Farias
teria, sim, enriquecido em função de sua proximidade com o presidente através do uso
17

de informações privilegiadas e que suas práticas de extorsão e chantagem vinham desde
a época em que Fernando Collor era governador do estado de Alagoas. PC Farias teria
se aproveitado, então, da ascensão de Fernando Collor à Presidência da República para
intensificar sua atuação.
Ainda segundo depoimento de Pedro Collor, já em 1990, ele alertara Claudio Vieira
(secretário particular do presidente Fernando Collor) que o piloto de PC Farias, Jorge
Bandeira, tentou extorquir dois empresários: Jefferson Araújo e Laís de Freitas.
Dia 9 de junho é o dia do depoimento do principal acusado até então: PC Farias. Apesar
de ter dado mais negativas do que cofirmado as denúncias de que era alvo, PC Farias
admitiu fatos que iriam provocar efeitos no rumo das investigações em função de suas
gravidades: ele admitiu que atuou como atravessador da Petrobrás e do Governo de
Alagoas; que a declaração dos gastos de campanha enviada ao TSE era falsa e que
houve contribuições ilegais a campanha.
No dia 15 de junho ocorreu um jantar onde se reuniram o Ministro da Secretaria de
Governo, Jorge Bornhausen (PFL); o Ministro da Ação Social, Ricardo Fiúza (PFL); o
presidente da CPI do PC, deputado Benito Gama (PFL-BA) e líderes do Governo no
Congresso. A pauta de discussão: a ampla investigação fiscal da Receita Federal sobre
as empresas de Paulo Cesar Farias.
Na semana seguinte, o ministro Jorge Bornhausen tenta articular a suspensão dos
trabalhos da CPI durante o recesso de meio de ano do Congresso, mas após conversas
com parlamentares o ministro retrocede em sua intenção e é decidido que a comissão
não pararia no recesso.
Na segunda-feira da mesma semana, dia 22 de junho, é ouvido o depoimento de Jorge
Bandeira, que fora o piloto que transportava Collor e sua equipe durante a campanha
presidencial. O depoimento de Bandeira é cercado de contradições. Perguntado sobre
quem pagava as despesas aéreas durante a campanha presidencial, Bandeira respondeu
que acaso soubesse não responderia. O fato gerou protestos de integrantes da comissão,
mas a situação foi contornada pelo presidente da CPI, deputado Benito Gama (PFLBA), que lembrou que o depoente não era obrigado a responder as questões a ele feitas.
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Em 28 de junho uma revista semanal de importante circulação no país publica
denúncias feitas por um personagem que, até então, não havia aparecido na história:
Francisco Eribeto, motorista de Ana Acioly, secretária particular do presidente
Fernando Collor. Eriberto confirmou que fazia pagamentos de despesas pessoais do
presidente com dinheiro proveniente de empresas de Paulo César Farias.
Frente suas denúncias Francisco Eriberto fora convocado para depor na CPI. Seu
depoimento se deu no dia 1° de julho. Confirmou que fazia pagamentos desde a época
de campanha e que o dinheiro era, inicialmente sacado no BNC, depois passando para o
Bancesa, e, por último o Banco Rural. As ordens eram dadas por Ana Acioly. Eriberto
recolhia o dinheiro da empresas de PC e os levava para Ana Acioly.
Agosto será o mês em que começam as defecções de grandes partidos; de aliados
importantes e de políticos relevantes no cenário nacional. A partir daqui, o apoio
político do Governo irá cair sistematicamente. Neste mês, por exemplo, o PDT passa a
não apoiar mais o Governo. É neste mesmo mês que começam a acontecer as grandes
mobilizações de rua, evidenciando que parte significativa da população não mais
apoiava o Governo.
Em 12 de agosto, o Governo começa a antever a possibilidade de impeachment. Ele iria
montar, então, uma estratégia para tentar barrar uma possível votação de pedido de
impeachment na Câmara: ganhar votos ou retirar do plenário 20 deputados do PMDB,
dividir o PDT e o PSDB e assegurar que as defecções do PFL não passassem de 9 ou
10.
Neste mesmo dia, o presidente do PMDB, Orestes Quércia, e do PT, Luiz Inácio Lula
da Silva, decidem convidar os demais partidos de oposição para uma campanha de
opinião pública destinada a sensibilizar o Congresso para aprovar o pedido de
impeachment.
No dia 18 de agosto, a OAB nacional formaliza seu apoio ao impeachment, esperando o
término dos trabalhos da CPI para encaminhar o pedido a Câmara.
O Governo decide, então, usar um antigo acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF) –
que determinava o arquivamento de pedido de impeachment contra o ex-presidente José
Sarney – para tentar impedir a tramitação do processo contra o Presidente Collor. O
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documento que circulou em 18 de agosto nos principais gabinetes do Palácio do
Planalto e das lideranças governistas mostrava que no acórdão, o STF fazia-se entender
que os artigos da lei 1.079/50, que tratam da tramitação do impeachment não estariam
mais em vigor. Ainda haveria, entretanto, a possibilidade do STF reformular sua
posição em relação ao mesmo acórdão, pois a jurisprudência sobre determinado assunto
só se torna de praxe após várias decisões.
Ainda no dia 18 de agosto, em uma reunião do Ministro Jorge Bornhausen com os
líderes governistas e após a constatação de que o cálculo inicial de que o Governo
contaria com 250 votos já não era mais confiável, frente às últimas defecções e às
manifestações populares, o Governo decidiu trabalhar para adiar ao máximo a votação
de um eventual pedido de impeachment. Desejava-se evitar que o pedido ocorresse
antes do primeiro turno das eleições municipais, em 3 de outubro. Até lá o Governo
tinha expectativas de reverter o quadro através de medidas na área econômica para
aliviar a recessão e através da liberação de verbas pleiteadas por políticos.
No dia 19 de agosto houve uma reunião dos partidos de Oposição para tratar da
estratégia de atuação para se conseguir os dois terços dos votos necessários à aprovação
do pedido de impeachment.
Dia 20 de agosto. O ambiente favorável a defecções aumenta com a declaração do
Presidente da CPI, Deputado Benito Gama (PFL-BA), de que há elementos para se fazer
ligação entre o Presidente Collor e Paulo César Farias.
Dia 22 de agosto. Representantes do PMDB, PSDB, PT, PCdoB, PTS, PSB e PPS
reúnem-se e decidem agilizar a tramitação do pedido de impeachment e que tal
documento seria somente assinado pelos presidentes da Associação Brasileira de
Imprensa (ABI) e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
No mesmo dia o PMDB oficializa que fechou questão a favor do impeachment e que
pretende acelerar a tramitação do processo na Câmara, de forma a que o processo seja
votado em setembro, ou seja, antes das eleições municipais.
Dia 26 de agosto seria o dia de votação do relatório final da CPI do PC. Este imputava
ao então presidente Fernando Collor de Mello o crime de responsabilidade. O relatório
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seria aprovado por 17 votos contra 5 e, por consequência, também seria um momento de
defecções significativas de aliados do Governo.

A CPI dos Precatórios: As denúncias, o comportamento do Governo e da Oposição 11

A CPI dos Precatórios foi instalada no dia 3 de dezembro de 1996, data do governo
Cardoso I 2 (ANEXO), por intermédio do Requerimento n°1.101, de 1996, de autoria
do Senador Jader Barbalho (PMDB). A CPI teve como objetivo apurar irregularidades
relacionadas à autorização, emissão e negociação de Títulos Públicos, estaduais e
municipais, nos exercícios de 1995 e 1996, pelos governos emissores, a instituições
financeiras, e as negociações dos títulos no mercado, que envolveram, segundo os
senadores, fraudes de diversas naturezas.

Além de apurar as irregularidades, a CPI impôs-se ainda como tarefa esclarecer o
eventual comprometimento ou omissão em episódios investigados, do próprio Senado,
tendo este competência privativa para limitar e autorizar operações de crédito de estados
e municípios (segundo o artigo 52, inciso VII, da Constituição).

Os Estados e Municípios envolvidos nas ‘operações’ de venda dos títulos, foram os
Estados de Santa Catarina, Alagoas, São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul; e os
Municípios de São Paulo, Campinas, Guarulhos, Osasco e Goiânia. A comissão teve 13
membros e ficou disposta da seguinte maneira.

11

A CPI dos Precatórios foi a única a ser analisada basicamente a partir de documentos oficias.
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Tabela 3 – Composição inicial da CPI dos Precatórios, Data de instalação e
término do prazo, Presidência e Relatoria

Instalação: 3/12/1996
Término do Prazo (Aprovação do Relatório Final): 22/07/1997
Presidente: Senador Bernardo Cabral (PFL)
Vice-Presidente: Senador Geraldo Melo (PSDB)
Relator: Senador Roberto Requião (PMDB)
Senadores
Titulares
01) Casildo Maldaner
02) Roberto Requião
03) Fernando Bezerra
04) Jader Barbalho
05) Bernardo Cabral
06) Vilson Kleinübing
07) Hugo Napoleão
08) José Agripino
09) José Serra
10) Geraldo Melo
11) Esperidião Amin
12) José Eduardo Dutra
13) Antonio Carlos Valadares
14) Emília Fernandes

Suplentes
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PT
PSB
PDT

01) Nabor Júnior
02) Onofre Quinan
03) Gilberto Miranda
04) Francelino Pereira
05) Carlos Wilson
06) Epitácio Cafeteira
07) Eduardo Suplicy

PMDB
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PPB
PT

Fonte: http://www.senado.gov.br/
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Tabela 4 – A Composição da CPI dos Precatórios dividida por Governo e Oposição

Governo (Coalizão)*:
– PSDB, PFL, PMDB, PTB, PPB –

Oposição

Senadores Titulares
01) Casildo Maldaner
02) Vilson Kleinübing
03) Fernando Bezerra
04) Jader Barbalho
06) Bernardo Cabral
07) Vilson Kleinübing
08) Hugo Napoleão
09) José Agripino
09) José Serra
10) Geraldo Melo
11) Esperidião Amin
Total Titulares Apoio

PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB
11

01) José Eduardo Dutra
02) Antonio Carlos Valadares
03) Emília Fernandes

PT
PSB
PDT

Total Titulares Oposição

3

Senadores Suplentes
01) Nabor Júnior
02) Onofre Quinan
03) Gilberto Miranda
04) Francelino Pereira
05) Carlos Wilson
06) Epitácio Cafeteira
Total Suplentes Apoio

PMDB
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PPB
6

01) Eduardo Suplicy

Total Suplentes Oposição

PT

1

* Composição da Coalizão baseado em Figueiredo (2007: 190)

Os senadores questionaram ainda as atividades do Banco Central, sobretudo a
fiscalização do sistema financeiro. Uma das características desta CPI foi a intensa
colaboração entre o Banco Central e o Senado, atribuída ao fato de que eram os
“políticos”, os inquiridos. Embora a CPI tenha sido criada para investigar a autorização,
emissão e negociação de todos os tipos de títulos estaduais e municipais, nos anos de
1995-96, o principal foco de irregularidades detectado relaciona-se com a emissão de
títulos para pagamento de precatórios12 judiciais. Com a proibição de emissão de títulos
estaduais e municipais pela Emenda Constitucional n. 3/93, os Estados e Municípios
perderam uma importante fonte de financiamento.

12

Precatório é o documento expedido pelo juiz, ao presidente do tribunal respectivo, para que este
determine o pagamento de uma dívida da União, de Estado, Distrito Federal ou Município, por meio de
inclusão do valor do débito no orçamento do ano seguinte.
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A criação de falsos precatórios foi um mecanismo utilizado por alguns Governos de
Estados e Municípios para emitir títulos e desviar os recursos para o pagamento de
outros débitos, que não os de precatórios. A grande alavanca de multiplicação das
dívidas passou a ser a aplicação, sobre o valor dos precatórios, de índices de preços
expurgados em planos econômicos, os chamados "complementos".
Em março de 1993, aproximadamente quatro anos e meio após a promulgação da
Constituição, foi editada a Emenda Constitucional 3/93, em que se proibia a emissão de
títulos até 1999. Tal medida tinha por objetivo reduzir as possibilidades de
endividamento, incentivando estados e municípios a ajustarem suas contas. Os pontos
de controvérsia na legislação permitiram que se praticasse, de forma dolosa, a
multiplicação da correção monetária incidente sobre os precatórios, com vistas a
aumentar o volume dos títulos emitidos.
Isso não seria problema, se o Banco Central, os Tribunais de Contas Estaduais e o
Senado, antes de autorizar a emissão de títulos para pagar uma nova parcela, exigissem
uma comprovação quanto ao valor das parcelas efetivamente pagas. A partir daí
poderiam ser descontados, na emissão de cada parcela, os valores arrecadados a mais
com a venda de títulos referentes à parcela anterior. Como o Banco Central e o Senado
não tiveram esse cuidado, aqueles que pretendiam superestimar o valor dos títulos a
emitir puderam avançar um pouco mais em sua estratégia, aumentando o valor total dos
precatórios apresentados.
Segundo o parecer do relator, ao analisar a situação financeira de Estados e Municípios,
ao longo do período, verifica-se uma crise financeira, plasmada numa grande
instabilidade de receitas e no agravamento da recessão depois do início do Plano Real,
que dera uma folga transitória aos governos, pela estabilidade e crescimento dele
derivados. A arrecadação refluiu depois que Governadores e Prefeitos já tinham elevado
salários e gastos em geral, não podendo reduzi-los ao patamar inicial. O relator da CPI
atribui a crise à má administração dos estados e municípios e à política econômica do
Governo Federal, principalmente à elevação dos juros que onerou as dívidas dos entes
da federação. Como medida extrema, para conseguir levantar recursos, alguns desses
entes recorreram à emissão fraudulenta dos títulos vinculados ao pagamento de
precatórios.
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O Banco Vetor foi apontado pela CPI como uma das instituições financeiras que mais
lucraram com a compra e venda dos títulos públicos. Segundo o relator, o patrocínio
para a preparação dos documentos das emissões foi do Banco Vetor, nos casos de
Osasco, Pernambuco, Santa Catarina e Goiânia, e do Banco Maxi-Divisa, em Alagoas.
Haveria ainda, indícios de patrocínio de empreiteiros paulistas nas emissões dos
municípios da grande São Paulo.
Algumas notícias de jornal, ao longo da CPI, contribuem para entender o teor das
investigações e a ênfase em alguns governos municipais. Segundo os arquivos do
Globo, “O Jornal Nacional noticiou, em Fevereiro de 1997, que, no ano de 1994,
quando Paulo Maluf era prefeito de São Paulo e Pitta, seu secretário de Finanças, o
município havia pedido quase um bilhão de reais ao governo federal para quitar dívidas
judiciais. Mas os relatórios do Tribunal de Contas da prefeitura revelaram que apenas
30% desse dinheiro foi destinado ao pagamento das dívidas.”
Para o relator, houve ainda um agravante que foi o fato de que entre 1995 e 1996, o
Grupo Vetor e o grupo da Secretaria de Finanças da Prefeitura do Município de São
Paulo trocaram milhares de ligações telefônicas entre si, em grande parte para celulares
de funcionários daquela secretaria.
A defesa de Celso Pitta, assim como de outros secretários de fazenda, que prestaram
depoimento à CPI é que não poderiam saber o trajeto dos títulos no mercado,
encerrando-se a sua responsabilidade após a venda inicial. Esta argumentação, segundo
notas taquigráficas da CPI, de 11 de Junho de 1997, como assinalado pelo Relator, foi
considerada razoável por parte da CPI. Para o relator esta versão cai por terra se se
considerar o ofício referido nos documentos complementares em que se vê que o
“broker” do último banco a comprar os títulos, o Bradesco, já tinha montado a operação,
montagem esta que só valeria se o início da cadeia já estivesse também acertada. Alguns
bancos, no entanto, alegaram em depoimento à CPI que o preço de compra não era alto,
e sim que o de venda era baixo, no início da cadeia. Este argumento foi invalidado nos
casos em que a Prefeitura recomprou os títulos, no final. Para o relator, esta tentativa da
prefeitura de proteger os interesses do setor financeiro privado, pode ter sido o primeiro
Proer no Brasil, de origem municipal. Mas, caberia ao Prefeito, Paulo Maluf (PPB), o
dever de coibir irregularidades com instrumentos de controle prévio e sindicância. Ao
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invés disso, o prefeito, segundo o relator, tentou acobertar as ilicitudes, bem como
apoiou a candidatura à sua sucessão do ex-secretário de Finanças.
A tramitação da matéria, ao longo de 1996 e 1997, apresenta os seguintes fatos
principais entre a data de instalação em 3 de dezembro de 1996 e a votação do relatório
final, em 22 de julho de 1997:
A primeira reunião ocorre a 3 de dezembro de 1996 com a nomeação do Presidente
Bernardo Cabral e do Relator, Roberto Requião.

Na segunda reunião, em 11 de

dezembro de 1996 foram ouvidos diretores do Banco Central, como o diretor de
fiscalização Claudio Mauch e o de Política Monetária, Francisco Lopes. Em 28 de
janeiro de 1997 foi ouvida uma técnica do Banco Central e o Diretor de Normas do BC,
Alkimar Moura. Em 20 de fevereiro de 1997 foi ouvido Wagner Batista Ramos,
coordenador da dívida pública do Município de S. Paulo e José António de Freitas,
Secretário de Finanças do município de São Paulo. Em 26 de fevereiro de 1997 foram
ouvidos Eduardo Campos, secretário de Fazenda do Estado de Pernambuco, Roberto
Sanchez, secretário de Negócios da Fazenda da prefeitura de Osasco, entre outros
secretários. Em 4 de março de 1997 a reunião contou com a presença de Everardo
Maciel, secretário da Receita Federal. Em 7 de abril de 1997 houve o depoimento de
Lázaro de Mello Brandão, presidente do Banco Bradesco S.A. e do vice-presidente
deste banco. Nesta reunião são também ouvidos outros banqueiros como, por exemplo,
o presidente do Banestado. Em 22 de julho de 1997 houve uma reunião de trabalho
sobre os procedimentos a serem seguidos pelo Ministério Público, Tribunal de Contas
da União, Receita Federal, Polícia Federal e Banco Central na presença de seus
respectivos representantes e para votação do Relatório Final. O relatório foi aprovado
por unanimidade, ressalvados votos em separado.
Seguem algumas das conclusões relevantes do Relator: “não se pode olvidar a culpa do
Banco Central na prática de toda espécie de permissividade que contribuiu para a
ocorrência de tão grave furto contra os erários envolvidos. Se, por um lado, é justo fazer
menção ao brilhante trabalho da equipe do BC que realizou as apurações e
rastreamentos dos recursos obtidos por meio das fraudes, por outro lado, não se pode
deixar de frisar que, se esta CPI existe é porque houve uma razão perpetrada a partir das
ações ou inércias do Banco Central.”
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A CPI do Mensalão: As denúncias, o comportamento do Governo e da Oposição

A CPI do Mensalão foi criada em julho de 2005, nos últimos dois dias do governo Lula
I 4, e durou todo governo Lula I 5 (ANEXO). A CPI iria surgir de um acordo entre
governo e oposição. A iniciativa partira da oposição, mas PT e aliados só aceitaram a
investigação do ‘Mensalão’ desde que também fosse analisada a suposta compra de
votos para a emenda da reeleição do ex-presidente Fernando Henrique, em 1997. Havia
uma lista da oposição para criar uma CPI mista que investigasse o Mensalão e uma lista
do governo para criar uma CPI na Câmara que investigasse também a compra de votos
da reeleição. As duas listas acabaram por se tornar uma só e foi criada a CPI mista do
Mensalão. A seguir, apresentamos os principais eventos em torno da CPI.

Em 18 de maio é veiculado na imprensa o escândalo principal que motivaria tanto a CPI
dos Correios como a CPI do Mensalão: um alto funcionário dos Correios, Mauricio
Marinho, é flagrado num vídeo aceitando propina. Durante a gravação ele afirmou que
esteve ali representando o PTB, a mando do deputado federal Roberto Jefferson.
Marinho chefiava o departamento de contratação e administração de material do
Correios. Marinho revelou, também, que os outros dois funcionários indicados pelo
PTB atuavam em conjunto com ele. Ele servia como um facilitador de empresas que
desejavam prestar serviços para os Correios cobrando propina em troca.

Após as denúncias, a oposição iria pedir a instalação da CPI dos Correios.

No dia 6 de junho o deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ), em entrevista, causa
o segundo grade escândalo do Mensalão. Diz que há um suborno mensal de 30 mil reais
a parlamentares da base aliada e disse que o principal operador do esquema de
corrupção (cunhado, então, de Mensalão) era o tesoureiro do PT, Delúbio Soares.

Em 12 de junho Roberto Jefferson dá sua segunda entrevista e protagoniza, mais uma
vez, o papel de principal denunciante do Mensalão. Diz que o dinheiro para alimentar o
pagamento das propinas vinha de estatais e empresas privadas. As negociações se
davam na sala de Silvio Pereira (ao lado da sala de José Dirceu). Diz, pela primeira vez,
que era o publicitário Marcos Valério o operador de Delúbio Soares e que negociou com
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o PT um ‘extra’ para pagamentos de campanha no valor de 20 milhões de reais, mas que
só teria recebido 4 milhões.

Dia 14 de junho ocorre o depoimento do deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ) no
Conselho de Ética do Congresso. Além de confirmar todas as denúncias, assumiu que
recebeu 4 milhões de reais em caixa-dois e que era José Dirceu o artífice do esquema do
Mensalão. Jefferson também apontou os beneficiários do esquema: José Janene (PP);
Pedro Corrêa (PP); Pedro Henry (PP); Valdemar Costa Neto (PL) e Bispo Rodrigues
(PL).

Também em 14 de junho a ex-secretária do publicitário Marcos Valério, Fernanda
Karina Somaggio, afirmou que viu malas de dinheiro saírem das agências de Valério.
Afirmou que Valério viajava para Brasília em um avião pertencente ao Banco Rural.

Neste mesmo dia é pedido a abertura da CPI do Mensalão.

Dia 29 de junho é provado que valores altos eram sacados das contas de Marcos Valério
e de suas empresas no Banco Rural. Além disso, técnicos do Banco Central, em Belo
Horizonte, confirmaram uma grande sincronia entre as datas dos saques e os relatos
feitos nas denúncias de Roberto Jefferson.

Em 2 de julho é comprovado que Marcos Valério, Delúbio Soares e José Genoíno foram
avalistas de um empréstimo, feito no BMG de Belo Horizonte, de 2,4 milhões de reais
para o PT.

Em 15 de julho Marcos Valério admite os empréstimos feitos ao PT. O dinheiro,
entretanto, seria destinado ao financiamento não contabilizado de campanha, o caixadois.

No dia seguinte, 16 de julho, é a vez de Delúbio Soares admitir os empréstimos. Até
então.

28

Começa uma disputa por assinaturas pela CPI do Mensalão. O governo desejava criar
uma comissão onde o período investigado também cobrisse o governo Fernando
Henrique.

No dia 20 de julho é instalada a CPI do Mensalão. Partidos aliados e da oposição
disputaram a presidência e a relatoria da CPI. Disputas e barganhas concluídas, assim
ficou a composição da CPI do Mensalão:
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Tabela 5 – Composição inicial da CPI do Mensalão, Data de instalação e término
do prazo, Presidência e Relatoria
Instalação: 20/07/2005
Termino do Prazo (Leitura do Relatório Parcial): 16/11/2005
Presidente: Amir Lando (PMDB)
Vice-Presidente: –
Relator: Senador: Ibrahim Abi-Ackel (PP)
Deputados

Senadores
Titulares

01) João Correia
02) Gastão Vieira
03) Wladimir Costa
04) Luiz Couto
05) Odair Cunho
06) Devanir Ribeiro
07) Agnaldo Muniz
08) Ibrahim Abi-Ackel
09) Arnaldo Faria de Sá
10) Luiz Antonio Fleury
11) José Carlos Araújo
12) Paulo Baltazar
13) Daniel Almeida
14) José Rocha
15) Moroni Torgan
16) Júlio Redecker
17) Zulaiê Cobra
18) Fernando Coruja

PMDB
PMDB
PMDB
PT
PT
PT
PP
PP
PTB
PTB
PL
PSB
PCdoB
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPS

01) João Batista Motta
02) Amir Lando
03) Wellington Salgado
04) Ney Suassuna
05) Sibá Machado
06) Ana Julia
07) Eduardo Suplicy
08) Fátima Cleide
09) Sérgio Zambiasi
10) Valmir Amaral
11) José Jorge
12) Romeu Tuma
13) Rodolfo Tourinho
14) Almeida Lima
15) Leonel Pavan
16) Luiz Soares
17) Augusto Botelho

PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PT
PT
PT
PT
PTB
PP
PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PDT

Suplentes
01) Mauro Lopes
02) José Divino
03) Darcísio Perondi
04) Iriny Lopes
05) Eduardo Valverde
06) Zico Bronzeado
07) João Pizzolatti
08) Pedro Canedo
09) Carlos Dunga
10) Marcus Vicente
11) Neucimar Fraga
12) Renato Casagrande
13) Perpétua Almeida
14) Chico Sardelli
15) Abelardo Lupion
16) Antonio Carlos Thame
17) Narcio Rodrigues
18) Raul Jungmann

PMDB
PMDB
PMDB
PT
PT
PT
PP
PP
PTB
PTB
PL
PSB
PCdoB
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPS

01) Valdir Raupp
02) Alberto Silva
03) Pedro Simon
04) Serys Slhessarenko
05) Fernando Bezerra
06) Nezinho Alencar
07) Paulo Octávio
08) Heráclito Fortes
09) Álvaro Dias
10) Arthur Virgilio
11) Sérgio Guerra
12) Juvêncio da Fonseca

PMDB
PMDB
PMDB
PT
PTB
PSB
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PDT

Fonte: (Brasil. Senado Federal: 2005, 2-3)
http://www2.camara.leg.br/
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Tabela 4 – A Composição da CPI do Mensalão dividida por Governo e Oposição

Governo (Coalizão)*:
– PT, PMDB, PSB, PCdoB,
PTB, PP, PL –

Oposição

Deputados Titulares
01) João Correia
02) Gastão Vieira
03) Wladimir Costa
04) Luiz Couto
05) Odair Cunho
06) Devanir Ribeiro
07) Agnaldo Muniz
08) Ibrahim Abi-Ackel
09) Arnaldo Faria de Sá
10) Luiz Antonio Fleury
11) José Carlos Araújo
12) Paulo Baltazar
13) Daniel Almeida

PMDB
PMDB
PMDB
PT
PT
PT
PP
PP
PTB
PTB
PL
PSB
PCdoB

01) José Rocha
02) Moroni Torgan
03) Júlio Redecker
04) Zulaiê Cobra
05) Fernando Coruja

PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPS

Senadores Titulares
01) João Batista Motta
02) Amir Lando
03) Wellington Salgado
04) Ney Suassuna
05) Sibá Machado
06) Ana Julia
07) Eduardo Suplicy
08) Fátima Cleide
09) Sérgio Zambiasi
10) Valmir Amaral
Total Titulares Apoio

PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PT
PT
PT
PT
PTB
PP
23

01) José Jorge
02) Romeu Tuma
03) Rodolfo Tourinho
04) Almeida Lima
05) Leonel Pavan
06) Luiz Soares
07) Augusto Botelho

Total Titulares Oposição

PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PDT

12

Deputados Suplentes
01) Mauro Lopes
02) José Divino
03) Darcísio Perondi
04) Iriny Lopes
05) Eduardo Valverde
06) Zico Bronzeado
07) João Pizzolatti
08) Pedro Canedo
09) Carlos Dunga
10) Marcus Vicente
11) Neucimar Fraga
12) Renato Casagrande
13) Perpétua Almeida

PMDB
PMDB
PMDB
PT
PT
PT
PP
PP
PTB
PTB
PL
PSB
PCdoB

01) Chico Sardelli
02) Abelardo Lupion
03) Antonio Carlos Thame
04) Narcio Rodrigues
05) Raul Jungmann

PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPS
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Senadores Suplentes
01) Valdir Raupp
02) Alberto Silva
03) Pedro Simon
04) Serys Slhessarenko
05) Fernando Bezerra
06) Nezinho Alencar
Total Suplentes Apoio

PMDB
PMDB
PMDB
PT
PTB
PSB
19

01) Paulo Octávio
02) Heráclito Fortes
03) Álvaro Dias
04) Arthur Virgilio
05) Sérgio Guerra
06) Juvêncio da Fonseca
Total Suplentes Oposição

PFL
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PDT
11

* Composição da Coalizão baseado em Figueiredo (2007, 190)

A primeira medida tomada pela CPI do Mensalão foi a de que haveria uma parceria com
a CPI dos Correios. Para isso, o presidente da CPI do Mensalão, senador Amir Lando
requisitaria documentos e depoimentos já obtidos na CPI dos Correios, no Conselho de
Ética, na Corregedoria da Câmara, no Ministério Público e na Polícia Federal. A
segunda etapa seria a de convocações a partir do que fosse encontrado nos documentos.
O objetivo era convocar os sacadores do esquema montado por Valério.

No dia 26 de julho a CPI dos Correios derrubou a tese de crime eleitoral. Ela encontrou,
entre os documentos sobre a movimentação bancária de Marcos Valério, vários saques
que confirmaram o que foi dito em alguns depoimentos e que descartou a viabilidade da
tese. Até o momento já havia sido descoberto um total de 60 milhões em saques.

No dia 30 de julho a CPI dos Correios revela que as empresas de Marcos Valério, com
conta no Banco Rural de Belo Horizonte, emitiram dezenas de cheques, em série, e, em
valores iguais, de R$ 50 mil e R$ 300 mil. A principal sacadora era a diretora financeira
da empresa SMPB (de Marcos Valério), Simone Vasconcelos.

Dia 4 de agosto Roberto Jefferson depôs na CPI do Mensalão. Ele reiterou a
centralidade de José Dirceu para o funcionamento do esquema e admitiu que dele foi
beneficiário, no intuito de reforçar o caixa de campanha de seu partido, o PTB.
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Em 11 de agosto, a CPI decide convocar os três tesoureiros principais do escândalo:
Delúbio Soares (PT), Jacinto Lamas (PL) e Emerson Palmieri (tesoureiro informal do
PTB).

Em 18 de agosto, em depoimento a CPI do Mensalão, Delúbio Soares confirmou que
parte do dinheiro sacado das contas de Marcos Valério foi usado para pagar despesas de
campanha.

Em 1 de setembro CPIs dos Correios e do Mensalão apresentaram um relatório
contendo uma lista com 18 nomes supostamente envolvidos no escândalo.

Em virtude da apresentação do relatório, a Mesa Diretora da Câmara decidiu
encaminhar processo contra 16 dos 18 parlamentares acusados de quebra de decoro por
receberem propina do esquema do Mensalão. Não foram todos os 18 processados
porque Bispo Rodrigues havia renunciado ao mandato e o deputado Roberto Jefferson
já seria julgado no plenário da Câmara.

Dia 27 de setembro aconteceu na CPI do Mensalão uma acareação entre Delúbio
Soares, Marcos Valério e Valdemar Costa Neto. A acareação gerou divergências quanto
ao valor real repassado ao PL. Também durante a acareação Delúbio, pela primeira vez,
deixou de defender José Dirceu e disse que ele sabia da operação.

No dia 1 de novembro Marcos Valério vai a Brasília especialmente para colaborar com
a CPI do Mensalão. Ele negou ter sido o único operador do esquema e segundo o
senador Amir Lando (PMDB-RO), presidente da CPI, conseguiu demonstrar que o
dinheiro repassado ao PL foi a exata quantia que havia dito em acareação na CPI.

Foi nesse depoimento informal que a CPI do Mensalão fez sua principal descoberta:
Parte da origem do dinheiro do valerioduto vinha, de fato, de empresas estatais. Outros
R$ 55 milhões também foram detectados como empréstimos bancários tomados.

Dia 9 de novembro foi a vez do ex-ministro dos Transportes Anderson Adauto depor na
CPI do Mensalão. Ele afirmou que não só recebeu R$ 410 mil do esquema gerenciado
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por Marcos Valério como usou dinheiro de caixa-dois em todas as campanhas das quais
participou.

Em 14 de novembro o relator da CPI do Mensalão, deputado Ibrahim Abi-Ackel (PPMG) disse não saber do término do prazo e que seu relatório não estava pronto.

Em 15 de novembro é noticiado que, às pressas, a oposição tenta recolher assinaturas
para prorrogar o prazo da CPI enquanto que o governo desejava vê-la mesmo encerrada.
A oposição desejava 120 dias de prazo enquanto que o governo dizia aceitar apenas
mais 30 dias para votar o relatório.

Em 16 de novembro, prazo oficial para o encerramento da comissão, ficou decidido que
ela teria uma sobrevida de mais um dia para que o relatório de Abi-Ackel fosse lido.
Abi-Ackel disse que descartou a tese de Mensalão – enquanto pagamento mensal a
parlamentares. Foi admitido, entretanto, o uso de caixa-dois para que os aliados do
governo saldassem dívidas de campanha.

No dia seguinte, 17 de novembro, o relatório de Abi-Ackel é lido, mas não votado. A
sessão foi uma formalidade para que o relatório pudesse ser, ao menos, apresentado.
Além do relator havia somente cinco pessoas presentes na sessão. Em seu relatório,
como já havia antecipado, Abi-Ackel descartou a tese do Mensalão, mas confirmou
haver fortes indícios de recebimento de suborno por parte de parlamentares através de
transferências irregulares feitas por Marcos Valério. Não houve pedidos de
indiciamento.

Process-Tracing: análise e conclusão

Mostraremos, a seguir, o Process-Tracing para a CPI do PC e para a CPI do Mensalão.
Cabe ressaltar aqui que ainda não foi possível montar um modelo de causalidade para a
CPI dos Precatórios, mas em se tratando de estudo preliminar concluímos por fazer um
esforço de análise sem o Process-Tracing de tal CPI e incluí-lo num momento posterior.
Iremos nos basear, portanto, para a CPI dos Precatórios, em sua descrição feita.
34

Modelo 1 – Process-Tracing da CPI do PC

Relação dos eventos da CPI do PC
1) 19 de outubro de 1992: Surge o escândalo da Petrobrás na imprensa. 2) Março de 1992: Pesquisas de
opinião sobre o governo mostram balanço negativo dos dois primeiros anos. 3) 27 de março de 1992:
Requerimento da CPI é aprovado. 4) 27 de março de 1992: Surge a denúncia de Pedro Collor na
imprensa. 5) Novas pesquisas de opinião mostram queda de popularidade do presidente. 6) A oposição se
fortalece. 7) 1 de junho de 1992: Instalação da CPI. 8) 4 de junho de 1992: Pedro Collor depõe na CPI. 9)
Avanço nas investigações. 10) 9 de junho de 1992: Paulo Cesar Farias depõe na CPI. 11) 15 de junho de
1992: Reunião da cúpula do Governo avalia as investigações. 12) 4ª semana de junho: O Ministro Jorge
Bornhausen tenta articular a suspensão dos trabalhos da CPI durante o recesso de meio de ano do
Congresso. 13)

Insucesso de Bornhausen. CPI continuaria a funcionar. 14) 22 de junho de 1992:

Depoimento de Jorge Bandeira (piloto da campanha de Collor). 15) Avanço das Investigações. 16) 28 de
junho de 1992: Surge a denúncia do motorista particular da secretária de Collor, Francisco Eriberto. 17) 1
de julho de 1992: Francisco Eriberto depõe na CPI. 18) Agosto de 1992: o PDT sai do governo. 19)
Agosto de 1992: Início das mobilizações de rua. 20) 12 de agosto de 1992: O Governo tenta ganhar votos
numa possível ação de impeachment. 21) 12 de agosto de 1992: A Oposição chama Brizola para
organizar campanha pró-impeachment. 22) 18 de agosto de 1992: A OAB formaliza apoio ao
impeachment. 23) 18 de agosto de 1992: O Governo tenta usar um acórdão sobre o arquivamento de
pedido de impeachment do ex-presidente José Sarney para arquivar também seu pedido de impeachment.
Não houve sucesso. 24) 18 de agosto de 1992: O Ministro Jorge Bornhausen se reúne com líderes para
refazer cálculos de apoio ao governo. 25) 19 de agosto de 1992: Oposição se reúne para conseguir 2/3 de
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votos necessários para a aprovação do impeachment. 26) 20 de agosto de 1992: O presidente da CPI,
deputado Benito Gama (PFL) declara haver elementos para imputar ao presidente o crime de
responsabilidade. 27) 22 de agosto de 1992: Partidos da oposição decidem agilizar tramitação do pedido
de impeachment. 28) 22 de agosto de 1992: Presidente da ABI aceita ser o signatário do processo de
impeachment. 29) 25 de agosto de 1992: O PMDB oficializa questão a favor do impeachment e que
pretende acelerar a votação na Câmara. 30) Agosto de 1992: Aumento das defecções do governo. 31) 26
de agosto de 1992: Votado e aprovado o relatório na CPI. Por 17 votos contra 5 foi imputado ao
presidente Collor o crime de responsabilidade.

Modelo 2 – Process-Tracing da CPI do Mensalão

Relação dos eventos da CPI do Mensalão
1) 18 de maio de 2005: Surge o escândalo dos Correios. 2) 25 de maio de 2005: O pedido de instalação da
CPI dos Correios é feito. 3) 6 de junho de 2005: Sai, na imprensa, denúncia de Roberto Jefferson de que
partidos da base aliada do governo recebiam ‘mesada’ de 30 mil, por parlamentar, para aprovar matérias
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de interesse do governo. 4) 12 de junho de 2005: Em nova denúncia, Roberto Jefferson diz que o dinheiro
da ‘mesada’, agora apelidada de ‘Mensalão’, vem de empresas privadas e que o publicitário Marcos
Valério Fernandes de Souza era o negociador do esquema. 5) 14 de junho de 2005: Roberto Jefferson
depõe no conselho de Ética. Diz nomes de supostos beneficiários do esquema. 6) 14 de junho de 2005:
Fernanda Karina Somaggio, ex-secretária do publicitário Marcos Valério, afirma ter visto malas de
dinheiro saindo das agências de seu antigo chefe. 7) 14 de junho de 2005: É pedida a abertura da CPI do
Mensalão. 8) 29 de junho de 2005: A CPI dos Correios prova que valores altos eram sacados das contas
de Marcos Valério principalmente das contas de suas empresas no Banco Rural. 9) 2 de julho de 2005: A
CPI dos Correios comprova que Marcos Valério, Delúbio Soares e José Genoíno foram avalistas de um
empréstimo feito no BMG para o PT. Valor do empréstimo: R$ 2,4 milhões. 10) 15 de julho de 2005: Em
depoimento à CPI dos Correios, Marcos Valério admite os empréstimos feitos ao PT. 11) 16 de julho de
2005: Em depoimento à CPI dos Correios, Delúbio Soares (tesoureiro do PT), também admite os
empréstimos. 12) Em julho de 2005 ocorre uma disputa por assinaturas pela CPI do Mensalão. O governo
desejava criar uma comissão onde o período investigado também cobrisse o governo Fernando Henrique.
13) 20 de julho de 2005: Instalada a CPI do Mensalão. 14) Em junho de 2005 partidos aliados disputam a
presidência e relatoria da CPI. 15) Em junho de 2005 partidos de oposição disputam a presidência e
relatoria da CPI. 16) Em junho de 2005: A CPI do Mensalão toma sua primeira medida: analisar
documentos para só depois ouvir testemunhas. 17) 26 de julho de 2005: A CPI dos Correios derruba a
tese de crime eleitoral. 18) Avanços das investigações. 19) 28 de julho de 2005: A CPI dos Correios
revela que empresas de Marcos Valério com conta no Banco Rural em Belo Horizonte emitiram dezenas
de cheques, em série, e, em com valores iguais. 20) 4 de agosto de 2005: Roberto Jefferson depõe na CPI
do Mensalão. Jefferson reiterou a centralidade de José Dirceu para o financiamento do esquema. 21) 4 de
agosto de 2005: No mesmo depoimento Jefferson admitiu que foi beneficiário do esquema, no intuito de
reforçar o caixa de campanha do PTB. 22) 11 de agosto de 2005: A CPI do Mensalão decide convocar os
tesoureiros do PT, PL e PTB. 23) 18 de agosto: Delúbio Soares depõe na CPI do Mensalão. Confirma que
parte do dinheiro sacado das contas de Marcos Valério foi usado para pagar despesas de campanha. 24) 1
de setembro: CPI dos Correios e do Mensalão apresentam relatório em conjunto contendo uma lista de
parlamentares que teriam sido beneficiados pelo esquema de repasses do Mensalão. 25) Em setembro, em
virtude da apresentação do relatório, a Mesa Diretora da Câmara decidiu encaminhar processo contra 16
dos 18 parlamentares por quebra de decoro. 26) 27 de setembro de 2005: Ocorre, na CPI do Mensalão,
uma acareação entre Delúbio Soares, Marcos Valério e Valdemar Costa Neto. 27) 1 de novembro de
2005: Marcos Valério vai a Brasília especialmente para colaborar com a CPI do Mensalão. Ele negou ser
o único operador. 28) Em setembro, decorrente do depoimento de Marcos Valério, a CPI do Mensalão
descobre que parte da origem do valerioduto vinha de empresas estatais. Outros R$ 55 milhões foram
detectados como empréstimos bancários tomados. 29) 9 de novembro de 2005: Anderson Adauto, exministro dos Transportes, depõe na CPI do Mensalão. Afirmou ter recebido R$ 410 mil do esquema.
Afirmou, também, que usou caixa-dois em todas as campanhas das quais participou. 30) Prosseguimento
das investigações. 31) 14 de novembro de 2005: O relator da CPI, deputado Ibrahim Abi-Ackel (PP-MG),
disse não saber do término do prazo e que seu relatório não estava pronto. 32) 15 de novembro de 2005:
A oposição tenta recolher assinaturas para prorrogar o prazo da CPI. 33) 15 de novembro de 2005: O
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governo tenta evitar que o pedido tenha assinaturas suficientes. 34) 16 de novembro: Prazo oficial para o
encerramento da comissão. Ficou acordado que ela teria uma sobrevida de um dia para a leitura do
relatório. 35) 17 de novembro: O relatório é lido, mas não votado. Nele, Abi-Ackel descarta a tese de
pagamentos regulares aos partidos, mas aponta fortes indícios de recebimento de suborno por parte de
parlamentares através de transferências irregulares feitas por Marcos Valério.

Apresentados os aspectos descritivos e causais o que podemos desprender destas
informações? Uma primeira observação que pode ser feita é o fato das investigações da
CPI do PC e dos Precatórios prosseguirem com muito mais eficácia do que as
investigações da CPI do Mensalão. Alguns pontos iniciais podem ser atribuídos como
motivos, para tanto. A descrição da CPI do Collor nos desvela alguma inabilidade do
presidente em lidar com então recente Presidencialismo de Coalizão (Abranches: 1988).
Collor não sabia dialogar com sua base de apoio, e, quando dela precisou, obteve uma
negativa. Já a CPI dos Precatórios parece mostrar que ‘rachas’ na base governista tem
algum impacto positivo no andamento das investigações e a justificativa para tal consta
no relatório final desta CPI. A CPI do Mensalão mostra pouco efeito em suas
investigações pelo claro desinteresse dos parlamentares em fazer a comissão funcionar.

Se nos utilizarmos de algumas informações adicionais veremos com mais clareza a
dinâmica destas três CPIs. As informações encontram-se dispostas na tabela a seguir:
Tabela 5 – Apoio da Coalizão, Partido do Requerente, Presidente e Partido e
Relator das CPIs segundo a posição de seu partido
Período
CPI do PC
CPI dos
Precatórios
CPI do Mensalão

Apoio da Coalizão
(%)
43,54
77,19
69,59

Partido do
Requerente
PMDB
(Oposição)
PMDB
(Governo)
PPS
(Oposição)

Partido do
Presidente
PFL
(Governo)
PFL
(Governo)
PMDB
(Governo)

Partido do Relator
PMDB
(Oposição)
PMDB
(Governo)
PP
(Governo)

Fonte: http://www.senado.gov.br/
Figueiredo (2007: 190)

O que podemos ressaltar desta tabela é que mesmo com a presidência sob seu controle o
governo Collor não consegue barrar as investigações. A mesma dificuldade de
impedimento ocorre com a CPI dos Precatórios, mesmo com o governo detendo o
controle da presidência e da relatoria da comissão. Para tal resultado apontamos, mais
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uma vez, os efeitos de um ‘racha’ na base governista que acaba por promover o avanço
das investigações.

Muito pode ser dito da comparação dos mapas de causalidade derivados das descrições
(os Process-Tracing), mas gostaríamos de ressaltar a diferença numérica das reações do
governo e oposição em uma e outra CPI. Não é só o fato de havermos detectado
desinteresse dos parlamentares em fazer uso da CPI do Mensalão para investigações
mais densas, mas também pelo fato de o governo não ter conseguido avançar nas
investigações do valerioduto mineiro.

Outro ponto a se ressaltar é que o Process-Tracing, essa cadeia causal, só permite incluir
eventos que estejam conectados. Em outras palavras, algumas reações do governo e da
oposição não foram incluídas no modelo porque não geravam explicação alguma para o
evento Y (aprovação/leitura de relatório).

As 3 CPIs surgem, sim, em função de alarmes de incêndio (Mccubbins e Schwartz:
1984) e que são basicamente denúncias da imprensa. As denúncias motivam novas
denúncias e a própria cobertura da mídia torna a comissão interessante para os
parlamentares. Portanto não há só investigação ou tentativa de que esta investigação não
ocorra. Pudemos observar que as 3 CPIs também foram espaço de promoção dos
políticos. Em termos mais simples elas minimamente tomaram corpo a parir de um
evento externo, no caso, denúncias da imprensa, que por alguma razão irão despertar o
interesse dos parlamentares num aprofundamento que se torne uma investigação.

Por fim é importante ressaltar alguns pontos estruturais do espaço de ação do
parlamentar. Os veto players (Tsebelis, 1997), ou, neste caso, políticos desinteressados
na investigação, obtiveram pouco sucesso na CPI do PC porque havia toda uma
mobilização nacional pró-investigação. No caso da CPI dos Precatórios um racha na
base governista foi a causa do prosseguimento das investigações. O caso da CPI do
Mensalão é curioso porque aquele que mais tinha interesse na CPI, o governo, perde o
interesse na investigação, e, assim, governo e oposição agem em ‘conjunto’ para que
nada aconteça. Parece necessário, como um desdobramento, uma análise mais
minuciosa da Carta Constitucional e dos regimentos Internos das casas legislativas para
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averiguação de como o que regula as CPIs, e o que ainda não está regulado, faz com que
a investigação não prossiga de forma adequada.

Assim, podemos dar algumas respostas a nossa pergunta inicial: como os parlamentares
desviam ou bloqueiam investigações de corrupção numa CPI? Estes bloqueios e desvios
se dão justamente nos limites e no que permitem as regras institucionais. Para tanto, os
parlamentares tentam organizar sua base de apoio, organizar seu partido, fazem reuniões
e deliberações. Tudo dentro do jogo institucional. Podem, entretanto, extrapolar suas
ações usando de chantagem, ameaças e políticas de pork e log-roll. Podem também se
articular para inflar ou esvaziar as reuniões da CPI como lhes convém. Reiterando: nos
parece que um estudo aprofundado da regulação das comissões e seus possíveis
impactos mostrariam melhor como evitar, ou diminuir, estas extrapolações.
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Anexo I – Coalizões de Governo (por CPI)
Coalizão/
Presidente

Partido
do
Presidente

Collor 1

PRN

Collor 2

PRN

Collor 3

PRN

Collor 4

PRN

Cardoso I 1

PSDB

Cardoso I 2

PSDB

Lula I 1

PT

Lula I 2

PT

Lula I 3

PT

Lula I 4

PT

Lula I 5

PT

Partidos
na
Coalizão

PRNPFL
PRNPFLPDS
PRNPFLPDS
PRNPFLPDSPTB-PL
PSDBPFLPMDBPTB
PSDBPFLPMDBPTBPPB
PTPCdoBPSBPDT
PTBPPSPV-PL
PTPMDBPCdoBPSBPTBPPSPV-PL
PTPMDBPCdoBPSBPTB-PVPL
PTPMDBPCdoBPSBPTB-PL
PTPMDBPCdoBPSBPTB-PLPP

Data da Coalizão

Começo

Fim

15/03/1990

12/10/1990

13/10/1990

31/01/1991

01/02/1991

Evento
principal para
Nova Coalizão

Duração

% das cadeiras na
Câmara dos Deputados

Dias

Meses

Coalizão

7

Partido do
Presidente
5,1

Eleição
presidencial
Adesão do
PDS

207
108

4

6,1

–

14/04/1992

Eleição
Legislativa

433

14

8,0

34,59

15/04/1992

30/09/1992

Adesão do
PTB e PL

165

6

6,2

43,54

01/01/1995

25/04/1996

Eleição
presidencial e
legislativa

474

16

12,5

56,14

26/04/1996

31/12/1998

Adesão do
PPB

965

32

16,6

77,19

01/01/2003

22/01/2004

Eleição
presidencial e
legislativa

381

13

18,0

42,88

23/01/2004

31/01/2005

Adesão do
PMDB
PDT deixa a
coalizão

368

12

17,7

62,38

01/02/2005

19/05/2005

PPS deixa
coalizão

108

4

17,7

52,7

20/05/2005

22/07/2005

PV deixa
coalizão

62

2

17,7

69,59

23/07/2005

31/01/2007

Adesão do PP

548

18

13,0

55,9

33,94

Fonte: Figueiredo: 2007, 190.
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