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IMPEACHMENT DO PRESIDENTE

Três meses depois da posse de Fernando Collor, em junho de 1990, surgiram as 
primeiras denúncias de corrupção no governo, atingindo naquele momento ape-
nas o segundo escalão. Em outubro, as denúncias passaram a envolver pessoas 
próximas ao presidente e o nome de Paulo César Farias – ex-tesoureiro da cam-
panha de Collor – apareceu, pela primeira vez, como intermediário de negócios 
entre o empresariado e o governo. A partir daí, os escândalos e as denúncias se 
sucederam e, a cada mês, novos nomes eram apontados. Mas foi somente no 
dia 24 de maio de 1992 que as denúncias atingiram diretamente o presidente 
da República. Numa entrevista à revista Veja, Pedro Collor acusou o irmão de 
manter uma sociedade com “PC Farias” (como fi cou conhecido o ex-tesoureiro), 
que seria seu testa-de-ferro nos negócios.

Durante toda a semana seguinte, o Jornal Nacional dedicou grande parte 
de seu noticiário à crise política que se instalara no governo. As denúncias ra-
pidamente tiveram repercussão no Congresso Nacional. No dia 25 de maio, o 
telejornal informou que a Polícia Federal instauraria inquérito para apurar as de-
núncias contra Collor. O presidente, por sua vez, pediu a abertura de uma ação 
penal com base na Lei de Imprensa para responsabilizar o autor das denúncias 
por crime contra a honra.

O procurador-geral da República, Aristides Junqueira, também pediu a 
abertura de inquérito para a apuração de crimes contra a administração pública 
federal, atribuídos ao presidente Fernando Collor, à ex-ministra Zélia Cardoso 
de Melo, a PC Farias e ao piloto de avião Jorge Bandeira de Melo, acusado de 
intermediar a liberação de verbas no Ministério da Ação Social. Naquele dia, o 
presidente divulgou uma carta à nação na qual se dizia profundamente chocado 
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271com as declarações “insensatas e falsas” do irmão Pedro Collor. O documento 
teve alguns de seus trechos divulgados no JN.

Em 27 de maio, Pedro Collor, em companhia da mulher, Tereza, do seu 
advogado e de uma equipe médica, disse em entrevista coletiva que não poderia 
provar todas as acusações contra Fernando Collor e PC Farias que fi zera à revista 
Veja, mas, mesmo assim, estava com a consciência tranqüila. Também tornou 
público o resultado dos exames de sanidade mental a que tinha se submetido. 
Segundo o laudo ele estava apto a realizar todos os atos de responsabilidade civil 
e não apresentava nenhum diagnóstico psiquiátrico.

Naquele mesmo dia, por solicitação de parlamentares do PT, o Congresso 
instaurou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar as denúncias 
contra Paulo César Farias. A Rede Globo acompanhou passo a passo os trabalhos 
da CPI, desde a sua instalação até a leitura do relatório fi nal, 85 dias depois. No dia 
9 de junho, o repórter Álvaro Pereira assistiu às seis horas de depoimento de PC 
Farias no Congresso e apresentou no JN um resumo das suas declarações.

O cerco contra Fernando Collor apertou no dia 28 de junho, quando a revis-
ta IstoÉ publicou uma entrevista do motorista Eriberto França confi rmando que 
a empresa Brasil-Jet, de Paulo César Farias, pagava as contas da Casa da Dinda, 
residência do presidente. A CPI descobriu, então, que a secretária particular do 
presidente, Ana Acioli, recebia depósitos de PC e de seus “fantasmas” (nomes 
fi ctícios de titulares de contas movimentadas pelo “esquema PC”). A prova 
material defi nitiva dos vínculos do presidente com o sistema de corrupção (um 
cheque utilizado na compra do Fiat Elba de Rosane Collor) foi localizada por 
Jorge Bastos Moreno, repórter do jornal O Globo.

No dia 24 de agosto, a Rede Globo transmitiu, ao vivo, a sessão de leitura 
do relatório fi nal da CPI no Congresso Nacional. Foram lidas na íntegra as suas 
200 páginas, redigidas pelo senador Amir Lando. Além de Paulo César Farias, 
foram apontados como os principais envolvidos Cláudio Vieira, Jorge Bandeira 
de Melo, Rosinete Melanias, Marta Vasconcelos, Ana Acioli, Najun Turner e José 
Roberto Nehring. Eles foram responsabilizados por crimes de corrupção, explo-
ração de prestígio, falsifi cação, sonegação, formação de quadrilha, falso testemu-
nho, entre outros. O relatório apontou as ligações de Fernando Collor com o 
esquema de corrupção. Estimava-se que um total de 6 milhões e 500 mil dólares 
haviam sido transferidos para os gastos pessoais do presidente.

No dia da leitura do relatório, uma parte do Jornal Nacional foi apresen-
tada, ao vivo, do estúdio de Brasília, por Carlos Nascimento. Foi feito um his-
tórico do caso desde as denúncias de Pedro Collor e apresentadas as principais 
conclusões da CPI. Em seguida, mostrou-se a repercussão do fato entre gover-
nadores e outros políticos. Paulo César Farias se disse inocente numa entrevista 
exclusiva concedida ao repórter Francisco José.

Diante das descobertas da CPI, que evidenciavam o envolvimento de Collor 
com PC Farias, o impeachment do presidente tornou-se o tema central dos noticiá-
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272 rios da Rede Globo. Antes mesmo da conclusão do relatório, o Jornal Nacional 
registrou as primeiras manifestações populares exigindo o afastamento do pre-
sidente. Em 16 de agosto, nas principais capitais do país, o povo se manifestou 
vestido de preto contra os atos de corrupção e pela ética na política. Era uma 
resposta a Collor, que havia convocado a população para sair às ruas de verde e 
amarelo, em seu apoio. Dias depois, jovens estudantes de todo o país, pintando 
o rosto de verde e amarelo, também ganharam as ruas em protesto. No dia 21, 
cerca de 100 mil “caras-pintadas”, como fi caram conhecidos, se reuniram numa 
passeata na avenida Rio Branco, no Centro do Rio. 

Marcelo Canellas fazia parte da equipe que cobriu a manifestação dos es-
tudantes. A imagem de uma jovem pintando o rosto do repórter e, em seguida, 
a lente da câmera, tornou-se um ícone desse período e foi repetida em diversas 
ocasiões em que o episódio era recordado.

No dia 1o de setembro, o Jornal Nacional registrou a solenidade de entrega 
do pedido de impeachment, assinado pelo presidente da Associação Brasileira 
de Imprensa (ABI), Barbosa Lima Sobrinho, e pelo presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), Marcelo Lavenère, no Salão Verde da Câmara dos 
Deputados. Vinte e quatro dias depois, as deputadas Irma Passoni e Sandra Star-
ling leriam, na Câmara, o parecer do relator Nelson Jobim pedindo a abertura 
de processo contra o presidente.

Finalmente, em 29 de setembro de 1992, a Câmara dos Deputados aprovou 
o parecer. A Rede Globo transmitiu ao vivo toda a sessão, que durou pouco mais 
de duas horas. Dos 503 deputados, 480 estavam presentes. Eles foram chamados 
um a um, por ordem alfabética, para dar seu voto ao microfone. O momento 
mais emocionante foi quando o deputado Paulo Romano (PFL-MG) disse o “sim” 
decisivo. O pedido de impeachment foi aprovado com 441 votos, muito além das 
previsões da própria oposição, cujos cálculos apontavam 380 votos favoráveis.

O Jornal Nacional desse dia foi inteiramente dedicado à votação na Câmara. 
Cid Moreira e Sergio Chapelin abriram o telejornal, chamando a atenção para a 
importância do fato: “A história do Brasil mudou nesta terça-feira. Pela primeira 
vez, a Câmara dos Deputados autoriza o julgamento de um presidente da Repú-
blica.” Em seguida, Carlos Nascimento apresentou o telejornal, diretamente de 
Brasília, onde estavam os repórteres Alexandre Garcia, Renato Machado, Pedro 
Bial, Delis Ortiz e Heraldo Pereira.

No dia seguinte, Ibsen Pinheiro, presidente da Câmara dos Deputados, en-
tregou pessoalmente o parecer contendo as denúncias contra Fernando Collor 
a Mauro Benevides, presidente do Senado Federal. Em menos de duas horas, o 
documento foi aprovado. À tarde, o pedido de impeachment já estava no ple-
nário do Senado, que se tornou a partir de então o tribunal de julgamento do 
presidente por crime de responsabilidade.

Fernando Collor, como determinava a lei, foi afastado do cargo compulsoria-
mente por 180 dias e substituído, em 2 de outubro, pelo vice-presidente Itamar 
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273Franco. Carlos Nascimento fez a narração, ao vivo, do seu afastamento e cobriu, 
junto com Renato Machado, a posse do novo presidente. Em 29 de dezembro, 
ocorreu o último julgamento de Collor. Antes do fi nal, diante da tendência dos 
senadores de afastá-lo defi nitivamente do cargo e suspender seus direitos polí-
ticos, ele resolveu renunciar. Mesmo com a renúncia, o julgamento prosseguiu 
e o presidente afastado foi condenado, por 76 votos a três, à inelegibilidade e à 
inabilitação por oito anos para o exercício de cargos públicos. 

O CASO PC FARIAS

Indiciado em 41 inquéritos criminais, Paulo César Farias teve a prisão decretada 
alguns meses depois do impeachment do presidente Collor, em 31 de junho de 
1993. No mesmo dia, desapareceu e o Brasil fi cou sem notícias dele até setem-
bro daquele ano, quando o repórter Marcelo Rezende localizou, em Buenos 
Aires, o homem que o ajudou a fugir do país, o chileno José Ramón Irribarra.

PC Farias deixou o Brasil, com o piloto Jorge Bandeira, num bimotor pa-
raguaio. Depois de várias escalas, desembarcou em Buenos Aires, de onde dias 
depois seguiu para um destino desconhecido. Os detalhes de sua fuga foram 
contados por José Ramón Irribarra a Marcelo Rezende no Fantástico de 12 de 
setembro. Cinco dias depois, o repórter daria novo furo ao apresentar no Jornal 
Nacional a revendedora de automóveis de Buenos Aires usada por PC Farias 
para fazer contatos com o Brasil.

O paradeiro de Paulo César Farias, entretanto, continuava desconhecido. O 
tesoureiro da campanha de Fernando Collor só seria localizado em Londres, 130 
dias depois da sua fuga, pelo repórter Roberto Cabrini. A notícia foi divulgada, 
com exclusividade, por Lillian Witte Fibe no Jornal da Globo, em 20 de outubro 
de 1993. No dia seguinte, o encontro de Cabrini com PC, registrado pelo cine-
grafi sta Sergio Gilz, foi exibido no Jornal Nacional.

Onze quilos mais magro, com os cabelos grisalhos e sem os famosos bi-
godes, Paulo César Farias recebeu o jornalista num pequeno apartamento em 
Londres, um dos seus endereços na cidade. Apesar de ter se negado a dar en-
trevista, acabou falando sobre vários assuntos: seu plano de fuga; os riscos por 
que passou; sua vida de fugitivo, primeiro na Argentina e depois em Londres; 
seus contatos com Fernando Collor. Disse que era um arquivo vivo muito im-
portante e que sua vida corria perigo.

Roberto Cabrini conta com detalhes como foi a investigação que permitiu 
localizar Paulo César Farias em Londres: 

“Em dezembro de 1992, quando estava sendo votado o impeachment do Collor, Paulo 
César Farias saiu do país. Ele ainda não era fugitivo da Justiça, mas ninguém sabia do 
seu paradeiro. Como ainda não tomava tantas precauções, deixou alguns rastros que 
me possibilitaram chegar até ele, juntamente com a equipe da Globo no Brasil. Dando 
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274 vários telefonemas, a gente chegou à conclusão de que ele estaria possivelmente em 
Barcelona, no Hotel Ritz. Então, lá fui eu. No hotel, me informaram que não tinha 
ninguém registrado com esse nome. Conversei com alguns funcionários e um garçom 
descreveu uma pessoa com características semelhantes, que estaria no sétimo andar. 
Pensei: ‘Só tem um jeito de constatar isso: me hospedando aqui.’ Consegui um lugar 
no mesmo andar dele. Do meu quarto, liguei para o tal hóspede. A pessoa que atendeu 
falou um ‘alô’ em nosso bom e velho português, e aí eu acelerei ao máximo: ‘Sr. Paulo 
César Farias, como vai?’, ‘Como? Com quem estou falando?’. Aí eu vi que era ele 
mesmo, ou não responderia dessa forma: ‘Sr. Paulo César, meu nome é Roberto Cabri-
ni, eu sei que o senhor não está querendo ser localizado, mas eu preciso falar com o 
senhor.’ Ele disse: ‘Não tem problema. É que eu não deixo o nome lá embaixo, porque 
a imprensa fi ca me assediando. Mas terei o máximo prazer em atendê-lo.’ Fui ao quar-
to dele. Logo depois, chegou um português, chamado Fernando, e ligou um tal de 
Raul. Eram pessoas da Sanal, uma empresa baseada em Paris, que dá assessoria a bra-
sileiros: providencia aluguel de táxi, arruma reservas em hotel etc. Então, prestei 
atenção naqueles nomes. Consultei PC para ver se ele me daria uma entrevista quan-
do o impeachment do Collor fosse devidamente julgado pelo Congresso. Ele falou: 
‘Ligue para mim.’ E me deu dois telefones de pessoas ligadas à Sanal. Gravei a entre-
vista, saí que nem um louco, mas peguei congestionamento e cheguei atrasado ao sa-
télite. Eu tinha um furo de reportagem na mão e só consegui gerar para o Brasil às 
nove da noite, quando o Jornal Nacional já tinha terminado. Como só eu sabia onde 
estava Paulo César Farias, a gente resolveu guardar esse material e pôr no ar no dia 
seguinte. Mas, umas dez ou onze horas, a Folha de S. Paulo conseguiu localizar o PC e 
publicou uma matéria no dia seguinte. Foi a maior frustração que eu tive na minha 
vida, mas o episódio me deu a energia de que eu precisava. A frustração serviu de 
combustível para eu investigar com uma força de vontade que talvez eu não tivesse 
em outra circunstância. Seis meses depois, Paulo César Farias se tornou um fugitivo 
da Justiça. Acompanhei avidamente todo o noticiário. Eu tinha algo que pouquíssimas 
pessoas tinham na época: os contatos dele na Europa. Passei a ligar para a Sanal e 
notei uma atitude estranha das pessoas, especialmente desse Raul. Ele era muito resis-
tente: ‘Eu não sei de nada. Por favor, não me ligue mais.’ E ele passou a não mais 
atender ao telefone. Até que consegui o número da casa dele e continuei ligando. Essa 
foi uma vertente da investigação. Aí surgiu um outro detalhe também importante: 
havia uma empresa de turismo em Londres onde trabalhava uma brasileira, chamada 
Bia. Ela ligou para a embaixada e para vários jornalistas. Dizia que, dias antes, o dono 
dessa empresa a tinha procurado para fazer uma reserva em condições e característi-
cas que ela nunca tinha feito: o nome do inquilino não poderia aparecer; tinha que ser 
um prédio que tivesse conexão com a garagem, porque a pessoa não podia ser vista; 
precisava alugar uma limusine com vidro escuro; conseguir vários celulares. Ela achou 
estranho: ‘Deve ser alguém que está tentando fugir da Justiça, de repente até o PC.’ 
Mas ninguém prestou atenção. Quando ela me contou isso, eu resolvi marcar um en-
contro com ela. Combinamos que ela conseguiria o endereço do prédio e passaria 
para mim. Eu, paralelamente, continuava atrás da Sanal. Até que um dia a Bia conse-
guiu o endereço. O prédio chamava-se Europa House e fi cava na Randolph Avenue. 
O primeiro dia em que eu fui lá, fi quei uma hora e conversei com várias pessoas. Num 
determinado dia, Bia me contou que uma empresa de limusine tinha sido rejeitada 
pelo tal inquilino porque tinha motoristas brasileiros. Consegui localizar essa empresa 
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275e eles realmente me confi rmaram a história. Mas só passei a fazer plantão mesmo em 
frente ao prédio quando conseguimos levantar o nome, que estava escrito a lápis no 
contrato, de uma pessoa que iria efetuar os pagamentos desse imóvel. O nome era 
Raul, justamente para quem eu ligava na Sanal. Passei a dar plantão em frente ao 
prédio. Era inverno, fazia muito frio, e eu fi cava na rua, indo de um lado para o outro. 
E foi se aproximando a época de eu ir para o Japão, porque eu cobria Fórmula 1. Eu 
estava pressionado porque ia fi car 20 dias fora. Na véspera da viagem, decidi: vou para 
o ‘tudo ou nada’. O meu vôo saía às dez e meia da manhã. Pensei: ‘Vou passar a ma-
drugada aqui, mas vou ver se alguém chega.’ E ninguém chegava. Duas pessoas do 
escritório se revezavam comigo na vigília: o arquivista Antonio Silva e o produtor 
Edson Nascimbeni. Naquela noite, intensifi quei o turno de vigia, porque queria ter 
uma defi nição. Combinei com esses dois amigos. Quando eu cheguei lá para pegar o 
meu turno, Antonio me contou que tinha visto alguém que parecia ser o Paulo César 
Farias. Só que eu fi quei em dúvida porque ele não enxergava bem, usava uns óculos 
enormes. Fui para o escritório, liguei para a casa do Raul, ele atendeu o telefone, e mais 
uma vez me garantiu que não sabia de nada. Voltei para o ponto de observação. Acho 
que quando era uma da manhã, eu estava do outro lado da esquina quando vi duas 
pessoas voltando e, de longe, uma delas me pareceu ter as características físicas do 
Paulo César Farias. Eu me aproximei a passos largos, mas eles entraram no edifício. 
Quando cheguei, já estavam no fi m do corredor, e iam fazer uma curva para tomar o 
elevador. Eu os vi numa fração de segundos, mas tive a nítida impressão que um deles 
era o PC. Tentei interfonar, não obtive sucesso. Fiquei mais um tempo, não aconteceu 
nada. Pensei: ‘Será que eu estou sugestionado?’ Porque eu estava há muito tempo 
pesquisando, tinha a frustração em relação à matéria de Barcelona, o negócio do nome 
escrito no contrato, do motorista brasileiro rejeitado e a reação estranha das pessoas 
da Sanal. Voltei para casa e disse: ‘Preciso dar um xeque-mate.’ Às oito e quinze da 
manhã, eu liguei para o Raul. Ele próprio atendeu e eu falei: ‘É o seguinte: eu estou 
ligando porque o jogo acabou. Eu sei onde está Paulo César Farias. Já tenho uma ma-
téria pronta.’ ‘Que história é essa?’, ele respondeu. Eu senti que estava no caminho 
certo e falei o seguinte: ‘Olha, a matéria está entrando no Jornal Nacional hoje, mas 
acho que ele merece a chance de se manifestar’, ‘Então, você sabe onde ele está? Fala 
o endereço’, Quando dei o endereço, ele perdeu a voz. Eu por dentro gritei: ‘Gol!’ Aí 
ele falou assim: ‘Fique calmo. Não põe essa matéria no ar, pelo amor de Deus, que ele 
vai te dar uma entrevista’, ‘Que garantias eu tenho?’, ‘A garantia da minha palavra, eu 
sou uma pessoa de bem, ele vai falar contigo. Qual seu número?’. Dei o número. ‘Ele 
vai falar com você hoje.’ E desligou o telefone. Pensei: ‘Esse homem vai fugir.’ Eu li-
guei para o Edson Nascimbeni, que morava mais próximo da Randolph Avenue: ‘Ed-
son, você vai agora para aquele endereço, porque eu acabei de confi rmar: é o PC e ele 
vai fugir!’ Ele foi correndo e eu fi quei num nervosismo muito grande. Duas horas 
depois, Raul me liga: ‘Paulo César Farias está abalado, irritado, mas falou que lembra 
de você de Barcelona. Fique tranqüilo. Eu estou indo para Londres porque eu vou 
ajudar a coordenar isso daí.’ Eu, evidentemente, não embarquei para o Japão. De ma-
drugada, fui encontrar PC num outro prédio diferente daquele que eu tinha achado 
– fi quei sabendo que ele tinha dois apartamentos em Londres. Tive que ir sozinho e 
parar nuns cinco lugares diferentes para alguém ver se eu não estava sendo seguido 
pela polícia. Quando cheguei ao local do encontro, Paulo César Farias me entregou 
uma carta me cumprimentando por tê-lo localizado: ‘Isso aqui é uma prova que você 
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ter que fazer 20 minutos de matéria para o Jornal Nacional, como eu vou falar 20 mi-
nutos de uma carta?’ Aí consegui convencê-lo a deixar o cinegrafi sta fi lmar. Liguei para 
o Sergio Gilz. Ele passou no escritório, pegou a câmera e, em pouco tempo, já estava lá. 
O PC se recusou a dar uma entrevista ofi cialmente, mas foi falando comigo e eu fui 
anotando. Eu nem podia me comunicar com Gilz, porque o português e o Raul estavam 
me vigiando o tempo todo, mas pensei: ‘Se ele é esperto, vai fi lmar tudo.’ Só quando PC 
saiu – a imagem mostra ele indo embora num táxi – é que pude fi nalmente conversar 
com Sergio Gilz: ‘Você fi lmou tudo?’ ‘Filmei’, me respondeu. Foi um alívio!”

No dia seguinte à exibição da matéria de Cabrini no Jornal Nacional, Paulo 
César Farias – que até então tinha passado incógnito em Londres – foi descober-
to pela imprensa inglesa. Nesse mesmo dia, o governo brasileiro pediu sua extra-
dição. Como não havia um acordo ofi cial entre Brasil e Inglaterra, especulava-se 
sobre a possibilidade de PC ser trocado por Ronald Biggs, o famoso assaltante 
que vivia no Rio foragido da polícia britânica. O governo inglês descartou essa 
hipótese e, no dia 3 de novembro, aceitou o pedido de extradição. A polícia lon-
drina tentou então capturar PC Farias, mas não conseguiu localizá-lo. Ele tinha 
fugido para a Tailândia.

Paulo César Farias foi preso em Bangcoc no dia 29 de novembro, devido 
à denúncia de um turista brasileiro que o viu andando pelas ruas. O repórter 
Roberto Cabrini foi enviado especialmente à cidade e descobriu onde estava 
hospedada Elma Farias, a mulher de PC. Ela lhe concedeu uma entrevista exclu-
siva e fez um desabafo emocionado, acusando Fernando Collor de ser o “chefe 
maior” de todo o esquema montado por seu marido. Disse que o ex-presidente 
sairia impune de toda a história, enquanto PC Farias pagaria por todos os crimes 
sozinho. Pediu que as autoridades brasileiras agissem com justiça e afi rmou que 
temia pela vida do marido. “Eu vi empresários, vi empreiteiros, vi políticos almo-
çando e jantando na minha casa”, afi rmou ela, “mas os grandes do Brasil não têm 
interesse na vida de Paulo César.”

PC Farias foi extraditado para o Brasil. Julgado, foi condenado a quatro anos 
de prisão por sonegação fi scal e a sete por falsidade ideológica. Cumpriu um ter-
ço da pena e, em 28 de dezembro de 1995, recebeu liberdade condicional. Seis 
meses depois, no dia 23 de junho de 1996, foi assassinado. Seu corpo foi encon-
trado ao lado do corpo da namorada, Susana Marcolino, em sua casa de praia, em 
Maceió. Elma Farias morrera um ano antes, de um ataque do coração.

O PLANO REAL E A ELEIÇÃO DE FHC

Depois do impeachment de Fernando Collor, Luiz Inácio Lula da Silva tornou-se 
o favorito para as eleições presidenciais de 1994. Até maio daquele ano, o can-
didato do PT liderava as pesquisas, obtendo quase a maioria absoluta da prefe-


