
Ê preciso fiscalizar os 
últimos atos desse gpyei^a 

Embora tenha apenas mais dois meses e meio 
de mandato, o presidente José Sarney e os seus 
ministros ainda continuam insistindo em aumen
tar os gastos públicos do governo federal e em am
pliar a qualquer preço o funcionalismo da União, 
a pretexto de " regulamentar" a Constituição de 
1988. A mais recente iniciativa nesse sentido é de 
responsabilidade do ministro Saulo Ramos, da 
Justiça, que enviou ao Congresso Nacional um 
projeto de lei regulamentando a Advocacia Geral 
da União. 

Criada pela Assembléia Nacional Constituinte, 
o objetivo da Advocacia Geral da União é formar 
um corpo qualificado de advogados do governo 
federal, nos moldes das procuradorias gerais hoje 
existentes nos estados e em alguns municípios. No 
entanto, de acordo com o projeto de lei de autoria 
do ministro da Justiça, seriam admitidos nesse no
vo órgão todos os bacharéis em Direito com em
prego na administração pública — o que compro
mete a qualificação profissional desejada pelos 
constituintes. Afinal, muitos bacharéis ocupam 
atualmente cargos de confiança, razão pela qual 
eles seriam efetivados caso tal projeto venha a ser 
aprovado pelo Congresso. 

Eis aí a "mão de gato" desse projeto de lei: ao 
prever a inclusão na Advocacia Geral da União de 
todos os bacharéis em pireito que hoje mantêm 
algum tipo de vinculação profissional com a má
quina governamental, inclusive aqueles que ocu
pam cargos de confiança e os que foram contrata
dos pelas normas da Consolidação das Leis do 
Trabalho, esse projeto tem um caráter clientelista 
e fisiológico, na medida em que efetiva no quadro 
de servidores federais advogados indicados por 
critérios políticos e de amizade dos parlamentares 
governistas e dos próprios dirigentes governamen
tais. Esse caráter clientelista e fisiológico desse 
projeto é tão evidente que a Associação dos Pro
curadores da Fazenda Nacional, por meio de seu 
presidente, divulgou um veemente protesto contra 
as pretensões do ministro Saulo Ramos. 

De acordo com o presidente dessa entuiacjfe, o 
advogado paulista Luiz Machado Fracaroli, o 
projeto de lei enviado pelo ministro da Justiça ao 
Congresso Nacional é flagrantemente inconstitu
cional, pois incorpora sem concurso público de 
provas e títulos profissionais contratados a título 
precário. Trata-se, em outras palavras, de uma 
medida que contraria expressamente o parágrafo 
2P do artigo 131 da Constituição em vigor, segun
do o qual "o ingresso nas classes iniciais das car
reiras da instituição de que trata este artigo 
far-se-á mediante concurso público de provas e tí
tulos". Além disso, esse projeto também seria fa
lho por não estabelecer, como regra básica para a 
formação dos quadros da Advocacia Geral da 
União, critérios mínimos de competência e de es
pecialização, o que contraria o "caput" do artigo 

O que este caso nos mostra é que, neste proces
so de transição entre o fim do governo Sarney e o 
início do governo Collor de Mello, serão inúmeras 
as tentativas de se aproveitar o "vácuo" de poder 
no âmbito do Executivo para se criar fatos consu
mados, ou seja, para assegurar contratações feitas 
à última hora, para efetivar funcionários sem con
curso público e para consagrar vantagens, mordo
mias e privilégios. Segundo o presidente da Asso
ciação dos Procuradores da Fazenda Nacional, 
somente os novos ministro da Justiça e consul-
tor-geral da República é que teriam a autoridade 
necessária para enviar ao Congresso um projeto 
de lei regulando o artigo 131 da Constituição em 
vigor, uma vez que os atuais ocupantes desses car
gos estariam apenas e tão-somente "acomodan
do" a situação daqueles que foram contratados 
neste governo. 

Até o momento, os advogados concursados da 
União, especialmente os procuradores da Fazenda 
Nacional, estão procurando resistir de todas as 
formas possíveis contra mais essa tentativa de se 
promover o clientelismo escancarado à custa dos 
contribuintes e de se prejudicar a imagem de um 
corpo especializado de profissionais que ingressa
ram nos quadros da União após difíceis exames de 
seleção. Eles já conseguiram até mesmo o auxílio 
de um deputado federal que, recentemente, apre
sentou um outro projeto de lei sobre o mesmo pro
blema, exigindo a seleção dos novos integrantes da 
Advocacia Geral da União mediante concurso pú
blico e assegurando a especialização das carreiras. 
"A nossa intenção é manter o bom senso e a lógi
ca", afirmou o presidente da Associação dos Pro
curadores da Fazenda Nacional. 

É por esse motivo que, nos próximos dois meses 
e meio, haverá a necessidade de uma intensa fisca
lização sobre os atos dos atuais integrantes de um 
governo em final de mandato, a fim de que não 
deteriorem ainda mais uma máquina governamen
tal minada pelo fisiologismo, pela corrupção e pe
lo tráfico de influência. 
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