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O presidente do Senado, 
José Sarney (PMDB-AP), afir-
mqu ontem que não indicará 
os integrantes da CPI dos 
Bingos. Justificou que essa é 
uma atribuição dos partidos. 

Foi mais uma demonstra
ção do alinhamento do PMDB 
ao governo e de que o PT pode 
contar com Sarney. O medo 
do PT é que o ex-assessor 
parlamentar do Planalto, 
Waldomiro Diniz, se torne o 
principal alvo das investiga
ções, o que poderia resvalar 
no chefe da Casa Civil, minis
tro José Dirceu. Foi, por outro 
lado, um banho de água fria 
em velhos conhecidos do pre
sidente da Casa, caso dos se

nadores Pedro Simon (PMDB-
RS) e Arthur Virgílio (PSDB-
AM), que faziam questão de 
afirmar que não acreditavam 
em uma omissão de Sarney. 
"Não penso que ele vá se recu
sar a fazer", dizia Virgílio. 

"Estou na Casa há muitos 
anos e nunca vi o presidente se 
sobrepor às lideranças partidá
rias, atropelando-as e indicando, 
em nome delas, qualquer pessoa 
para as devidas comissões. Eu 
cumprirei o regimento do Sena
do", disse José Samey, ratifican
do a decisão da base aliada, to
mada para enterrar a CPI. 

Para Sarney o Regimento 
do Senado não é omisso, con
forme constatou uma nota téc

nica elaborada pela Consulto
ria Legislativa da Casa. "O re
gimento não tem nenhuma 
omissão. As decisões do Senado 
são colegiadas. O regimento diz 
isso", respondeu. A oposição, e j 
alguns senadores da base, caso í 
de Simon, tentam convencer 
Sarney a assumir as indicações 
à CPI com base no Regimento 
Comum do Congresso. 

Autor do requerimento 
que cria a CPI do caso Waldo
miro Diniz, o senador Antero 
Paes de Barros (PSDB-MT) 
também cobrou. Pediu que 
Sarney respeite a Constitui
ção, que determina um terço -
27 senadores - para a criação 
de uma CPI. 

PRÓXIMOS PASSOS 
ca A oposição espera vencer o 
prazo regimental de 48 horas 
para que os líderes indiquem os 
integrantes da CPI. O prazo 
termina na terça-feira 

a Os partidos da base aliada já 
prometeram que não vão 
indicar os nomes. Como os 
aliados são donos da maioria 
das vagas da CPI, a comissão 
fica esvaziada, mesmo que a 
oposição faça suas indicações 

o Confirmada a ausência de 
representantes da base, a 
oposição recorre à Comissão de 
Constituição e Justiça. Alega 
que o Regimento Comum 
determina que o presidente 
do Senado, José. Sarney, 
indique os nomes. Por ser 
minoria na CCJ, a oposição 
perde o recurso 

D Resta então o Supremo 
Tribunal Federal (STF). No 

recurso, a oposição vai 
argumentar que a CPI já está 
criada e não depende da 
indicação dos líderes 

• Nesse caso, a base é a 
Constituição, que determina um 
terço - 27 senadores - para criar 
uma CPI 

a O STF não deve se 
pronunciar para respeitar a 
independência dos poderes 


