


A IMAGEM AO LADO é do JornalNa-
cionalQN) de 14 de julho de 2008, um dia 
depois da prisão de Humberto Braz, só
cio do famoso financista Daniel Dantas. 
Braz e Hugo Chicaroni, ex-professor da 
Universidade de São Paulo (USP), foram 
acusados e condenados por tentativa de 
suborno. Teriam oferecido dinheiro de 
Dantas a Protógenes Queiroz, delegado 
da Polícia Federal (PF), condutor da 
também famosa Operação Satiagraha, 
concluída espetacularmente com a prisão 
do financista e de mais uma dúzia de 
pessoas, a 8 de julho daquele ano. 

Retrato do Brasil mostrou essa imagem 
na reportagem "A provação de Braz" 
(edição n° 17, de dezembro de 2008), 
sobre os 30 dias de prisão do sócio de 
Dantas. Nela fizemos uma espécie de 
desmanche da história apresentada pela 
TV Globo, no JN citado, pelo repórter 
César Tralli. São quatro minutos e 40 se
gundos de noticiário, com seis sequências 
de imagens. De uma análise minuciosa 
desse trabalho, concluímos, na época, que 
apenas uma das sequências era do local 
onde teria sido colhida a prova fatal da 
tentativa de suborno: o jantar de Braz e 
Chicaroni com o delegado Vitor Hugo, 
amigo de Queiroz, que serviu de "isca" 
para o suposto flagrante, no restaurante 
El Tranvía, perto da estação de metrô 
Marechal Deodoro, em São Paulo. 

Constatamos que na reportagem da 
Globo havia um dezena de erros fatuais. 
Tipo: Tralli diz que Braz ficou preso 
num local, que, na verdade, é outro; 
diz que a tentativa de suborno foi num 
almoço, mas ela ocorreu num jantar; diz 
que Braz está indo ver documentos ofe
recidos por Vitor Hugo, quando ele está 
voltando; anuncia um flagrante, mas não 
reproduz uma só fala de Braz propondo 
o suborno. 

Em resumo, concluímos que a repor- -
tagem de Tralli era uma "armação". As 
falas e as imagens não tinham umas a ver 
com as outras. Braz e Chicaroni trocam 
de lugar na mesa. Na tela aparece um 
diálogo entre Chicaroni e Vitor Hugo. 
Chicaroni diz: "Já que ele ofereceu 500 
mil, pede 1 milhão de dólares". E, depois: 
"Pra ele chegar em 700, 800." Se fosse 

verdade, se o diálogo e a imagem fossem 
da mesma cena, Chicaroni deveria estar 
diante de Braz, tentando obter, do dele
gado Vitor Hugo, o receptor do suborno, 
que tinha a obrigação legal de não tomar a 
iniciativa, a concordância em extorquir de 
Braz mais dinheiro. A montagem mostra 
uma situação absurda, portanto. Se aquilo 
tivesse existido, a prova não valeria, pois 
as operações controladas para flagrar ten
tativas de suborno têm de ser feitas sob 
estrita vigilância do Judiciário. Um juiz 
precisa ser notificado de todos os passos 
dados e de todos os resultados obtidos. O 
que se apresenta para ser supostamente 
subornado não pode tomar a iniciativa. Se 
o fizer, está cometendo crime de extorsão. 
E a prova não vale. 

A ARMAÇÃO DAS NOTAS 
Outro aspecto da armação: o JN fala 
em cerca de 1,4 milhão de reais, em 
dinheiro vivo, de propina em três etapas. 
E apresenta três imagens de maços de 
notas. Mas sem dizer de quem eram as 
imagens e onde cada uma das filmagens 
foi feita. Ora, a PF tem obrigação de pe-
riciar o dinheiro apreendido de suborno. 
E o delegado Queiroz não tomou essa 
providência. Por indícios desse tipo, a 
certa altura do texto dissemos: "O que 
não se sabe ainda é quanto da armação 
veio pronta da PF e quanto é contribuição 
própria da Globo". 

Isso se sabe agora, graças ao traba
lho feito pela própria PF e ao processo 
aberto na Justiça para julgar os delitos 
cometidos pelo delegado Queiroz em 
sua investigação. Já se sabe, com bastante 
segurança, por exemplo, o que de fato 
ocorreu na cena do suposto suborno, 
no restaurante El Tranvía, a 19 de junho 
de 2008, durante o jantar Braz-Vitor 
Hugo-Chicaroni. 

O leitor preste atenção: na imagem 
ao lado se destacam duas mesas, uma no 
fundo e outra em primeiro plano. Na do 
fundo, estão Braz, Chicaroni e o delegado 
Vitor Hugo. Da mesa em primeiro plano 
é que está sendo filmada a do fundo. Na 
primeira mesa se vê o ombro de uma 
pessoa de camiseta branca. Quem é ela? 
Veja na página seguinte. 



Nas duas imagens abaixo estão dois 
jornalistas da TV Globo: à esquerda, de 
camiseta, com os números 8, 15, 16, 23 
e 42 no peito, William Santos; à direita, 
Robson Cerântula. Santos é a mesma 
pessoa cujo ombro aparece na mesa 
vista em primeiro plano na cena do JN 
mostrada anteriormente. É um auxiliar 
de Cerântula. O delegado Queiroz disse 
que a filmagem retratava a operação de 
flagrante de suborno, que tem de ser 
controlada pelo juiz do processo. Disse 
em juízo que elas tinham sido feitas pela 
PF Mentiu. A filmagem foi feita pelos 
jornalistas da Globo. 

A GRAVAÇÃO EDITADA 
Os desenhos de Santos e Cerântula foram 
produzidos a partir da íntegra da filma
gem feita pelos dois rapazes, apreendida 
numa das moradias do delegado Queiroz, 
no inquérito feito pela PF sobre seu 
trabalho. Queiroz editou o filme antes 
de entregá-lo ao juiz, o que constitui, se
gundo o promotor que o indiciou, crime 
de fraude processual. Na edição, cortou 
a parte em que Cerântula filma Santos. E 
cortou também outra parte, na qual o pró
prio Cerântula aparece: ele foi ao banheiro 
fazer xixi, tirou os óculos, colocou-os na 
pia, lavou o rosto, pegou papel, se viu no 

espelho, atendeu um celular. Filmou tudo 
isso com uma pequena câmera embutida 
numa caneta, que estava provavelmente 
no bolso de sua camisa. Deve ter esque
cido que a câmera estava ligada e apon
tada para frente. Então, filmou a própria 
armação que fez para o delegado e para 
a Rede Globo de Televisão. 

O inquérito sobre a investigação de 
Queiroz foi aberto no dia 24 de julho de 
2008 pelo delegado Amaro Vieira Fer
reira, da PF de São Paulo. Seu relatório 
final foi entregue nove meses depois, 
em 7 de abril do ano passado, ao juiz Ali 
Mazloum, da 7a Vara Criminal de São 
Paulo, onde passou a correr o processo 
correspondente. 

Em resumo, o delegado Ferreira diz 
que Queiroz contou com amplos recur
sos. Durante meio ano, incluiu, entre seus 
auxiliares, de modo totalmente estranho 
e informal, 82 colaboradores da Agência 
Brasileira de Inteligência (Abin). Somados 
os recursos oficiais recebidos, teve mais 
de 850 mil reais, quase 100 mil por mês: 
466 mil da PF e 381 mil da Abin, sem 
computar os custos do pessoal envolvido. 
Foram cerca de 30 pessoas, por mês: uns 
dez dos quadros da PF, ao longo de todo 
o tempo, e mais 20, em média, por mês, 
da Abin, fornecidas pelo então diretor-

geral, Paulo Lacerda, a partir de outubro 
de 2007, conforme depoimento deste à 
Comissão Parlamentar de Inquérito das 
Escutas Telefônicas (também chamada de 
CPI do Grampo) instalada pela Câmara 
dos Deputados. (Lacerda, aliás, afastado 
da Abin em função desses acontecimen
tos, declarou ao Jornal do Brasil de 18 de 
novembro de 2008 que considerava a 
cessão de funcionários da agência à PF 
uma coisa normal, tendo em vista ser "o 
alvo do perfil de Daniel Dantas". Disse 
ainda que, "se ele [Queiroz] tivesse pedido 
300 [funcionários], seriam 300"). 

O FRANCO-ATIRADOR 
Queiroz acabou agindo como um franco-
atirador, por fora da estrutura de coman
do da PF. Desobedeceu ao seu chefe, 
o delegado Daniel Lorenz. Em março, 
segundo depoimento no inquérito diri
gido por Ferreira, Queiroz foi advertido 
quando Lorenz flagrou um funcionário 
da Abin em área reservada da PF, local 
onde fica o comando do "Guardião". 
E foi proibido de continuar com essa 
prática. Mas funcionários da Abin não 
identificados por Lorenz continuaram, 
sob comando de Queiroz, no local. O 
"Guardião" é uma espécie de BigBrother. 
é o sistema de grampo policial oficial, 



que se infiltra na rede de telefonia e de 
internet com o objetivo de escutar e 
gravar conversas e mensagens de núme
ros de telefone e endereços na internet 
cujos segredos tenham sido derrubados 
pela Justiça. 

Ferreira, indiretamente, mostra que 
Queiroz usou mais gente na investigação, 
pessoas de fora da PF e da Abin. Merece 
destaque no seu relatório o papel de 
jornalistas da Rede Globo de Televisão, 
em especial o repórter César Tralli. As 
evidências para isso são inúmeros tele
fonemas entre o jornalista e o delegado, 
descobertos a partir da quebra do sigilo 
dos celulares de Queiroz. 

E a prova maior da relação do de
legado com o jornalismo da Globo é 
o arquivo da gravação do jantar no El 
Tranvía, sem cortes, encontrado na busca 
policial do dia 5 de novembro de 2008, 
num dos locais onde o delegado vivia, o 
apartamento 2.508 do hotel Shelton Inn, 
em São Paulo. 

De acordo com a declaração de bens 
que fez, em meados de julho de 2010, à 
Justiça Eleitoral, ao se registrar como can
didato a deputado federal pelo PCdoB, o 
delegado Queiroz tem seis imóveis: duas 
casas no estado do Rio de Janeiro — uma 
em Niterói e outra em São Gonçalo — e 

apartamentos em Brasília, Rio de Janeiro, 
Guarujá (SP) e Foz do Iguaçu (PR). A PF 
o procurou em outros três apartamentos 
frequentados por ele — dois no Rio, um 
no Jardim Botânico e outro no Méier, 
e um em São Paulo, o do Shelton Inn. 
Quando Ferreira comandou as buscas 
e apreensões nos seus locais de mora
dia, Queiroz estava no apartamento do 
hotel, no centro paulistano. O delegado 

Na operação, 
o delegado 
falava com o 
repórter a 
cada 15 minutos 
Ferreira ouviu Tralli, Cerântula, Santos e 
o motorista que os levou. Ouviu Ama
deu Bellomusto, escrivão da PF e o mais 
próximo auxiliar do delegado Queiroz na 
operação Satiagraha. Bellomusto, num 
primeiro depoimento, mentiu, diz Ferrei
ra. Tentou assumir ser o autor do trabalho 
de filmagem do encontro no restaurante 
El Tranvía. Teria usado uma pequena 
câmera, um transmissor, um receptor 

e um aparelho de reprodução MP4. "A 
verdade só veio à luz com a apreensão 
das gravações originais e a revelação in
conteste de que a filmagem foi realizada 
por repórteres da Rede Globo. Isso fez 
com que Bellomusto mudasse de versão 
e confessasse ter feito os contatos com 
a Globo e ter acompanhado a realização 
das filmagens", diz Ferreira. Posterior
mente, Bellomusto também confessou, 
diz o relatório de Ferreira, que recebeu as 
gravações, editou-as de modo a suprimir 
evidências de participação dos jornalistas 
e ajudou a encaminhá-las para a instrução 
processual. 

É PROVA " INCONTESTE" 
Finalmente, diz o delegado, considerando 
a análise dos extratos das ligações telefô
nicas efetuadas e recebidas por aparelhos 
de uso de Queiroz, em especial nos dias 
19 de junho de 2008, data do jantar no El 
Tranvía, e 8 de julho, data das prisões de 
Dantas e outros, revelam, "de modo in
conteste", os intensos contatos dele com 
os jornalistas da Globo. Ferreira contou 
74 telefonemas; diz que Queiroz entrou 
em contato com Tralli primeiro às 5h09 
do dia 8 de julho, antes de as equipes da 
PF saírem para as prisões. E continuou 
falando com Tralli praticamente a cada 
15 minutos. O arquivo com as imagens 
feitas pela Globo no El Tranvía estão, em 
versão integral, no peu drive de 2 gigabytes, 
apreendido em posse de Queiroz duran
te a busca realizada no Shelton Inn. A 
gravação da Globo foi feita a partir das 
20h52, do dia 19, e repassada para o pen 
drive do delegado seis dias depois, dia 25, 
às 13hll . 

Ferreira ressalta em seu inquérito que 
o caso não é novo, é uma reincidência. 
Tralli também esteve com Queiroz, graças 
a informações privilegiadas, na cobertura 
de dois outros casos famosos: o da prisão 
do filho do deputado Paulo Maluf e o 
da prisão do árbitro de futebol Edilson 
Carvalho, que integraria uma "máfia do 
apito". 

No dia 10 de junho de 2010, no Fó
rum de São Paulo, na sala de audiências da 
7a Vara Criminal, Queiroz, acompanhado 
de seus advogados, compareceu perante o 
juiz Mazloum e, depois de uma declaração 
sobre os méritos de sua carreira, negou co
nhecimento de todas as acusações que lhe 
foram feitas. Disse, por exemplo, que não 
sabia esclarecer o motivo dos telefonemas 
entre seus aparelhos e os de funcionários 
da Rede Globo de Televisão. • 
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A INVESTIGAÇÃO E D I T A D A 
Queiroz editou os "grampos": fez montagens, 
criou interpretações delirantes, desprezou indícios 
incríveis 

O relatório de Amaro Ferreira sobre 
o trabalho do delegado Queiroz cita 
uma centena de telefonemas de seus 
aparelhos para os da empresa Nexxy, 
de Luiz Roberto Demarco, talvez o 
mais aguerrido dos inimigos de Daniel 
Dantas. Registra telefonemas para José 
Roberto Santoro, advogado da Brasil 
Telecom (BrT), que também pode ser 
incluído na lista dos inimigos de Dantas, 
como se verá mais tarde. Esses e outros 
materiais foram desentranhados do 
processo que corre na 7a Vara e deram 
origem a outro processo, na 3a Vara, 
também da Justiça Criminal de São Paulo. 
Mas um abuso desse tipo — de envolver 
no inquérito policial público pessoas em 
disputa comercial com o investigado - é 
apenas um dos muitos desmandos que 
uma análise cuidadosa dos relatórios do 
delegado revela. 

Nas reproduções desta página estão 
transcrições do grampo de uma con
versa entre Daniel Dantas e Humberto 
Braz. Uma das transcrições consta das 
páginas 71 e 72 do relatório final do 
delegado Queiroz. A conversa começa 
com Braz dizendo "alô", após a extensa 
numeração que identifica o grampo no 
Sistema Guardião da PF: número do 
telefone (no caso, 2181288143) seguido 
do ano, do dia, da hora, dos minutos e 
dos segundos e de um número de código 
de arquivo eletrônico do tipo wav, de 
gravação sonora. 

No pé da página 71, em negrito, 
aparece uma referência a Protógenes, 
escrita em maiúsculas. Perto do final da 
72, há uma frase, também em negrito, 
que termina por "entrar em contato". 
Essas duas páginas foram usadas pelo 
delegado para convencer o juiz Fausto 

De Sanctis de que Dantas mandou 
procurar Queiroz para suborná-lo. O 
repórter ouviu o grampo. No site de 
RB , o leitor pode acessar o áudio dessa 
gravação (www.retratodobrasil.com/es-
candalodanieldantas) e tirar suas próprias 
conclusões. Percebe-se, nitidamente, que 
são dois assuntos distintos, separados 
por uma pausa grande. O primeiro se 
refere a Queiroz. O segundo tem a ver 
com um tal de Otávio, nome escrito em 
maiúsculas no alto da página 72. Quem 
é Otávio? 

O HOMEM DA TELEMAR 
Otávio é Otávio Azevedo. Ele foi o 
homem da Telemar que comandou as 
negociações para a compra do controle 
da Brasil Telecom (BrT). A empresa 
pertencia, então, a três fundos: um do 
Opportunity, gerido por Dantas, um do 
Citibank e outro de grandes fundos de 
pensão das estatais. Na conversa Dantas-
Braz grampeada, o contato a ser feito 
é com Otávio. Por quê? Desde 2000, 
Dantas, Citi, fundos de pensão das esta
tais e a Telecom Itália (TI), que também 
fazia parte da empresa, tinham travado 
diversas guerras judiciais na disputa pelo 

http://www.retratodobrasil.com/es-


controle da BrT. À época da conversa 
grampeada, em meados do segundo 
trimestre de 2008 a TI já teria desistido 
da disputa e vendido sua parte aos três 
fundos citados. Eles continuavam em 
guerra nos tribunais. Eram mais de 70 
processos de uns contra os outros na 
Justiça. Mas todos estavam de acordo em 
desistir dessas ações para poder vender 
a BrT — "limpa" — à Telemar, sem os 
contenciosos judiciais. 

Na conversa do grampo, Dantas se 
referia a um contato de Braz com Otávio 
Azevedo. Braz era velho conhecido de 
Azevedo. Antes de trabalhar com Dan
tas, fora funcionário do grupo Andrade 
Gutierrez. Dantas queria que Azevedo, 
que passaria a mandar na BrT logo de
pois de a Telemar ser comprada, falasse 
com os advogados da companhia. Eles 
iam ficar sem trabalho, pois recebiam da 
BrT, em boa parte, pelo chamado êxito, 
isto é, a vitória nas disputas judiciais, que 
seriam encerradas com o acordo. 

Um dos advogados da BrT era 
José Roberto Santoro, o mesmo que é 
citado no relatório do delegado Amaro 
Ferreira como um dos contatos com o 
delegado Queiroz nas vésperas da prisão 
de Dantas. Santoro fora colocado no 
departamento jurídico da BrT logo que 
os fundos e o Citi conseguiram afastar o 
Opportunity da gestão da companhia. E 
desse posto comandou uma enxurrada 
de processos contra Dantas. Santoro é 
uma espécie de especialista em ações des
se tipo. O procurador ficou conhecido, 
pois foi o responsável pela ação da PF 
que derrubou Roseana Sarney de suas 
pretensões de ser candidata a presidente 
da República, em 2002. 

O delegado Queiroz eliminou a parte 
do grampo na qual se dizia que o contato 
— no caso, com os advogados — já tinha 
sido feito e sem sucesso. Isso pode ser 
visto na transcrição completa da conver
sa feita por perícia técnica juntada nos 
autos pela defesa (veja na página ao lado, 
a reprodução à direita). Na perícia está 
explícita a divisão da conversa em duas 
partes bem distintas, exatamente como 
o repórter pôde perceber. 

Na transcrição dos grampos, Queiroz 
fez uma espécie de limpeza dos fatos que 
não lhe interessavam. Um bom exemplo 
desse tipo de manipulação está na página 
525 do documento que junta os vários 
relatórios parciais com os quais o delega
do conseguiu, por sucessivas prorroga
ções, um ano e meio de quebra de sigilo 

telefônico e de comunicações de 
internet de algumas dezenas de 
pessoas. Refere-se ao grampo de 
um telefonema de Braz para Luiz 
Eduardo Greenhalgh, advogado 
muito conhecido no País por seu 
trabalho em defesa dos presos 
políticos e, na ocasião do grampo, 
atuando na defesa de Dantas. 

MANIPULAÇÃO GROSSEIRA 
O grampo é de 26 de março de 
2008. Como pode ser visto na 
reprodução do trecho do relató
rio, nesta página, depois de um 
curtíssimo resumo do conteúdo 
do grampo há uma longa inter
pretação que pode ser resumida 
como na notícia do diário O 
Globo, ao qual o prato feito do 
delegado foi evidentemente ser
vido: Braz e Greenhalgh estariam 
buscando para si uma comissão 
de 260 milhões de dólares. 

O repórter ouviu o grampo 
(o áudio também está disponí
vel em (www.retratodobrasil. 
com/escandalodanieldantas). A 
gravação tem 12 minutos e 27 
segundos. Braz e Greenhalgh 
estão, evidentemente, conver
sando sobre a negociação para a 
venda da BrT à Telemar e não tratando 
de uma comissão para eles mesmos. Essa 
negociação foi feita, ao longo de muitos 
dias, num escritório do Rio de Janeiro, 
com representantes de todos os fundos 
e, ainda, acompanhada por advogados 
do Citi em Nova York. 

Editores de 
O Globo 
transformaram 
interpretação 
de má-fé em fato 

No dia do telefonema de Braz 
a Greenhalgh, no escritório do Rio, 
percebe-se pelo grampo, estão todas 
as partes — o Opportunity, os fundos 
de pensão e o Citi. E está Otávio, o 
mesmo Otávio Azevedo, o homem da 
Telemar, cujo nome se ouve no grampo 
citado anteriormente. Braz saiu da sala e 
ligou para Greenhalgh para contar como 
estava indo a negociação. 

A transcrição apresentada no relató
rio Queiroz é, evidentemente, uma mani
pulação grosseira. Não diz que conversa 
é aquela. Omite todos os nomes citados. 
Diz que é uma conversa entre Braz e 
"Gomes", como se Greenhalgh estives
se usando um apelido para se disfarçar. 
Inventa, sem mais nem menos, que os 
dois estão buscando uma comissão de 
260 milhões de dólares para garantir que 
o negócio seja autorizado pelo governo 
federal. E essa gigantesca comissão vira 
fato porque, como se vê na matéria de 
O Globo, editores de jornal se prestam ao 
papel de transformar esse trabalho de 
evidente má-fé em uma notícia na qual 
o escândalo esconde o absurdo. 

Outra referência que Queiroz omi
tiu, citada duas vezes no grampo Braz-
Greenhalgh, é a feita a um tal "Gute". 
É Alberto Guth, um dos dirigentes da 
Angra Partners. Essa foi a empresa de 
gestão de recursos que assumiu o papel 
que era do Opportunity, quando os fun
dos de pensão e o Citibank derrubaram 
Dantas do comando da BrT. A sede da 
Angra foi vasculhada pela PF, assim como 
a do Opportunity no dia 8 de julho de • 
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2008. No material apreendido na Angra 
há um caderno no qual estão registradas 
minuciosamente as atividades de Guth. 

Os documentos, em mídia eletrônica, 
foram liberados para consulta de todos 
os envolvidos na Satiagraha. Tal decisão 
se deu a partir de sentença do ministro 
Eros Grau, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), depois que ele, em 3 de dezembro 
do ano passado, intimou o juiz De Sanc-
tis, que se opunha à liberação, a enviá-los 
a Brasília, "sob pena de desobediência", 
em 48 horas "improrrogáveis". Os mate
riais, embalados em 12 caixas, chegaram 
num caminhão, três dias depois, ao STF, 
em Brasília. 

AS ANOTAÇÕES DE GUTH 
Se o delegado Queiroz tivesse mesmo 
interesse em desvendar os segredos dessa 
intrincada história, e haja vista a mania 
de sua equipe de assessores de construir 
hipóteses espetaculares até mesmo a 
partir do nada, com os materiais da An
gra ele estaria diante de um prato cheio. 
No caderno de Guth as brigas judiciais 
são praticamente contabilizadas. A certa 
altura, Guth anota, para "três casos": 
"êxitos: R$ 1.500 em cada". E acres
centa: "acordo por baixo ou acordo por 
cima". Em outro ponto, escreve: "STJ, 
Reforço?" E detalha: "Reforçar acesso 
aos Ministros". E: "Custos + R$ 10M -
informar clientes". Noutro dia, escreve: 
"Carta". E abre três linhas. Numa diz: 
"FIA comprou juiz via advogados". 

O delegado Queiroz poderia ter per
guntado: seria isso mesmo? Teria custado 
"R$ 10M" — supostamente 10 milhões 
de reais — um "reforço de acesso" a 
ministros do "STJ", o Superior Tribunal 
de Justiça? O "FIA", fundo formado 
pelos fundos de pensão das estatais, 
teria comprado um juiz via advogados? 
A dúvida seria apropriada para um bom 
investigador, pois, posteriormente à data 
das anotações de Guth, no dia 18 de 
maio de 2005, o então presidente do STJ, 
Edson Vidigal, cassou uma liminar que 
restaurava o Opportunity no comando 
do FIA e inviabilizaria o controle da BrT 
pelo bloco Citi mais fundos. 

E ainda: na documentação encontra
da na Angra está um e-mail classificado 
pelo seu emitente — um jornalista brasi
leiro que o escreveu em inglês — como 
"strictly confidential" (estritamente con
fidencial), que, traduzido, diz o seguinte: 
"no dia 27 de junho de 2005, ou seja, 
pouco depois de ter dado a sentença 



contra o Opportunity, o ministro Vidigal, 
aborrecido e preocupado com as ativida
des da PF, que estaria prendendo gente, 
como fizera com a direção da cervejaria 
Schincariol, sem o devido processo legal, 
e por achar que o seu telefone estaria 
sendo grampeado, tinha lhe dito que o 
estavam procurando para escrachá-lo na 
imprensa. E dizia que em duas ocasiões 
tinha sido capaz de matar ("to kill") as 
histórias". 

O MINISTRO ASSUSTADO 
Ainda em relação a Vidigal, Guth recebe 
carta datada de 30 de agosto de 2005, 
de advogado que, tendo recebido 500 
mil reais por esforços feitos para man
ter a liminar de Vidigal concedida em 
maio, cobra mais 1 milhão de reais por 
vários esforços feitos para impedir que 
o Opportunity, na Justiça, conseguisse 
retornar ao comando da BrT. E conta em 
detalhes um desses esforços. Diz que foi 
avisado, na noite do dia 14 de junho, de 
que o ministro Vidigal considerava que 
uma liminar concedida ao Opportunity, 
em Brasília, de resultados danosos para 
a Angra em assembleia a ser realizada no 
dia seguinte à tarde, poderia ser cassada. 
Para isso, ele, então como presidente do 
tribunal, precisava receber um recurso. 
O advogado diz que preparou o recurso, 
argumentando que a liminar contrariava 
a própria decisão de Vidigal emitida em 
maio. Vidigal o recebeu às 8h30. Às 
10h45 cassou a liminar. 

Até o final de 2005, mostra a docu
mentação da Angra, a saída preferencial 
dos fundos ainda era vender a BrT para 
a TI Nas anotações de Guth, no dia 7 
de outubro de 2005, constam, no alto 
do canto direito do caderno de tamanho 
grande no qual ele registrava suas tarefas, 
o seguinte — primeiro: "Lula", acompa
nhado de "-16/10, na Sardenha c/ Sílvio 
Berlusconi e Provera". Depois: "Pauta 
SR antecipar", seguido de quatro pontos. 
No ponto com numeração 1: "houve 
negócios". No ponto 2 aparece um sinal 
delta e "=10%". No 3 "fizemos última 
proposta". E, no 4, "dia 20", seguido de 
uma ou duas palavras ilegíveis. 

Segundo a agenda do presidente 
Lula, de fato ele esteve na Itália em 16 de 
outubro, para participar de um seminário 
intitulado "Destino Brasil: novas opor
tunidades para as empresas italianas". E 
esteve com o presidente italiano, Berlus
coni, em almoço que ofereceu "em sua 
homenagem". 

O que esses fatos significam? Não 
poderíamos esperar que o delegado 
Queiroz lhes tivesse dado uma boa 
interpretação. Ele ignorou o material 
da Angra, embora tivesse-o mandado 
apreender. O juiz De Sanctis também 
ignorou a documentação. Um dos ar
gumentos que deu a um dos acusados 
por Queiroz, para não liberá-la, foi o de 
que não a utilizou em sua sentença. Não 
disse que não sabia de sua existência. 
Disse, a rigor, que não teve interesse em 
examiná-la. 

Segundo o relatório do delegado 
Amaro Ferreira, em poder de Queiroz 
foi encontrado também um dossiê sobre 
a ministra Dilma Rousseff. De onde o 

Um dossiê Dilma 
foi apreendido 
pela PF nos 
locais de moradia 
de Queiroz 
delegado tirou esse material? Em seus 
relatórios, o delegado escreveu diversas 
vezes que estava perseguindo três qua
drilhas: uma, que seria comandada por 
Dantas; outra, que seria do financista 
Naji Nahas e uma terceira, que estaria 
no Palácio do Planalto. 

É certo que Queiroz passou a inves
tigar, desde meados de 2007, a ministra 
chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, 
que coordenava, a mando do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, o esforço do 
governo federal de viabilização da venda 
da BrT à Telemar, com o objetivo de criar 
o que se chamava então de uma "tele 
verde-amarela". 

No início de agosto de 2007, o en
tão ministro das Comunicações, Hélio 
Costa, tinha declarado aos jornais que 
o presidente Lula apoiava o negócio. E 
que tinha decidido formar um grupo 
interministerial para levar adiante a ideia. 
Na época, Costa citou, inclusive, três 
nomes que já teria indicado à ministra 
da Casa Civil, responsável pela criação 
da comissão. A ministra, de fato, foi 
a intermediária das negociações. E há 
indícios de que pelo menos um dos nú
meros telefônicos da Casa Civil estivesse 
grampeado a pedido de Queiroz. Isso se 
percebe ouvindo o áudio de um grampo 
que deveria ser de um dos celulares de 

Greenhalgh. A gravação é de um tele
fonema da Casa Civil para o advogado. 
O que se ouve inicialmente é uma voz 
feminina repetindo o número do celular 
de Greenhalgh para outra pessoa, com 
ruídos de fundo. A seguir ouve-se como 
que o toque de uma chamada telefônica. 
Alguém atende. A voz feminina pergunta 
se é o doutor Luiz Eduardo. Uma voz, a 
dele, responde que sim. E a voz femini
na diz que vai transferir para o "doutor 
Giles", Giles Azevedo, o então secretário 
executivo da Casa Civil. 

GRAMPO NA CASA CIVIL 
É um telefonema de 18 de junho de 
2008, ocorrido às 15hl2min, que dura 
pouco mais de dois minutos. O fato de 
a gravação ter sido iniciada a partir do 
instante em que a pessoa que ligou para 
Greenhalgh tirou o telefone do gancho 
indica que não só o dele, mas também 
o número de origem estava grampeado. 
Isso porque o sistema de grampea-
mento da PF atual utiliza os aparelhos 
telefônicos como microfones locais de 
escuta. No caso dos aparelhos comuns 
de telefonia fixa, basta que sejam tira
dos do gancho. Greenhalgh diz que a 
gravação começou antes mesmo de ele 
ter atendido a chamada em seu celular, 
pois pode ser ouvido o que se diz perto 
do aparelho telefônico da Casa Civil, 
depois de ele ter sido tirado do gancho, 
e mesmo o ruído da chamada para o 
seu aparelho. 

Queiroz, como se viu, "editou" o 
trabalho de grampeamento. Retirou as 
referências ao negócio em curso, da 
compra da BrT pela Telemar, com apoio 
oficial, coordenado pela ministra Dilma. 
Fez um "dossiê Dilma" talvez para usar 
em outra ocasião. Deixou a Telemar de 
lado. Engatou a referência a Protógenes 
no grampo Braz-Dantas com o contato 
que Dantas buscava com os advogados 
da BrT, via Azevedo, sem citar o homem 
da Telemar. 

De fato, com informação é assim 
mesmo: as pessoas selecionam as que 
lhe interessam. A figura do financis
ta orelhudo, capaz de espionar todo 
mundo, e capaz de construir estruturas 
societárias nas quais mandava graças 
a poderes malignos, foi construída a 
partir de interesses. O delegado Queiroz 
e a imprensa, conscientemente ou não, 
representavam esses interesses. Que 
interesses são esses? É o tema de nosso 
próximo capítulo. • 



O ESCÂNDALO D E C I F R A D O 
Como foi criada e a quem interessou a construção 
da figura demoníaca de Daniel Dantas, o homem 
do Opportunity 

Pata muitos, a privatização do sistema 
de telecomunicações estatal brasileiro foi 
uma jogada de mestre do governo liberal 
de Fernando Henrique Cardoso, quase tão 
espetacular quanto seu plano de estabili
zação monetária. O Plano Real teria dado 
ao País uma moeda estável, respeitada 
internacionalmente. A venda do controle 
estatal das empresas de telefonia fixa e ce
lular, em 1998, teria aberto caminho para 
a maravilha de todo o povo brasileiro, ter 
acesso a uma linha telefônica hoje. 

São dois enganos: 
A estabilidade da moeda brasileira 

se deve a uma anomalia: a um fluxo de 
capitais especulativos para o País, mantido 
graças ao fato de as taxas de juros daqui 
serem as maiores do mundo desde 1992, 
quando o Banco Central brasileiro as co
locou nesses níveis, com brutais prejuízos 
para o desenvolvimento nacional. 

A telefonia no Brasil, com a privatiza
ção, tornou-se uma espécie de indústria 
automobilística piorada: oferece a mais 
gente um bem sofisticado que, no en
tanto, é produzido, como os carros, sem 
nenhum avanço da tecnologia local. O 
Brasil não tem a indústria de produção 
de chips básicos para a telemática e para 
a construção dos celulares. E, por esse 

motivo, no saldo desse setor, há um déficit 
anual de mais de 10 bilhões de dólares. 
E por estarem hoje, na sua maior parte, 
sob o controle de capitais estrangeiros, os 
serviços de telecomunicações do País são 
um dos setores responsáveis pelo extraor
dinário aumento das remessas de lucros 
e dividendos para o exterior, que saíram 
do patamar de 3 a 4 bilhões de dólares, 
no final dos anos 1990, para os cerca de 
30 bilhões de dólares atuais. 

A demonização de Dantas contribuiu 
para confundir a discussão desses dois 
grandes problemas. E foi criada em di
versos passos, em conjunturas específicas. 
Quando começou a ser preparado o edital 
de privatização das empresas do sistema 
Telebrás, no início de 1998, o País corria 
desesperadamente atrás de dólares. Em 
fins de 1997, a crise que há três anos, 
abalava as finanças internacionais chegou 
aos EUA, com a quebra do Long Term 
Capital Management, um fundo organiza
do por expoentes do mercado financeiro 
global. A repercussão aqui foi imediata: as 
contas do País, que se equilibravam graças 
a um grande fluxo de dólares, atraídos pe
los juros recordes estabelecidos no plano 
de estabilização monetária, começaram 
a piorar mês a mês. Até que, no final de 

1998, o País quebrou e se internou no 
Fundo Monetário Internacional, onde 
permaneceu recebendo ajuda de sucessi
vos pacotes até 2002. 

Antes de quebrar, no entanto, fez 
um enorme esforço para atrair dólares. 
Mudou, por exemplo, as regras da priva
tização das teles. No leilão da Banda B 
da telefonia celular em 1997, quando não 
foram vendidas empresas, mas licenças 
para operação, o consórcio comprador da 
autorização só podia ter 49% de capital 
estrangeiro. A regra para o leilão a ser feito 
em julho de 1998 mudou: permitiu nos 
consórcios 100% de capital estrangeiro. 
O pagamento pela empresa leiloada não 
precisou mais ser à vista, mas com uma 
entrada de 40% e mais duas parcelas de 
30%. 

FHC QUERIA DÓLARES 
A compreensão dessa nova conjuntura 
é essencial para que seja entendido o 
primeiro episódio do chamado "Es
cândalo Dantas", o da divulgação das 
fitas do "grampo do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES)". Nas transcrições dessas fitas 
feitas pelos jornais e revistas, aparece 
uma nítida predileção de financistas do 
governo, então no comando do Minis
tério das Comunicações e do BNDES, 
pelo Opportunity, em detrimento da 
associação formada pelo grupo coman
dado por Carlos Jereissati com o grupo 
Andrade Gutierrez, no leilão da Tele 
Norte-Leste Participações, controladora 
da Telemar S/A. 

Não houve favorecimento ao Oppor
tunity, no entanto. O governo, de fato, 
preferia o consórcio de Dantas. Ele é que 
traria dólares: do Citi, do Opportunity, 
dos dois fundos de Cayman, ambos geri
dos pelo "demoníaco" financista, e mais 
dólares da TI. Mas quem efetivamente 
comprou o controle da Telemar foi a 
sociedade Jereissati-Andrade Gutierrez. 
E com maciça ajuda do governo — o 
BNDES foi o sócio com o maior capital 
no consórcio vencedor. 

Outro passo para entender o escân
dalo é compreender as regras do leilão de 
29 de julho de 1998, que vendeu as quatro 
empresas de telefonia fixa e as oito de 
telefonia celular do governo federal Essas 
regras, publicadas em 10 de junho de 1998 
no Diário Oficial da União, permitiram a 
formação dos consórcios para a compra 
do controle das empresas a serem leiloa
das. Seria vendido, por exemplo, o controle 
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acionário da Telesp Participações (TelPar) 
pelo preço mínimo de 3,52 bilhões de re
ais, a mais valiosa das companhias a serem 
leiloadas. Iria ser vendida a maioria das 
suas ações ordinárias, as com direito a voto 
no comando da companhia. C) governo 
federal tinha pouco mais de 50% dessas 
ações; portanto, podia vender o seu con
trole. Mas tinha apenas 21,4% do total das 
ações da companhia — as ações restantes, 
tanto ordinárias como preferenciais (sem 
direito a voto, mas com direito preferencial 
aos lucros), estavam com outros proprie
tários e não foram vendidas. Além disso, 
a TelPar tinha uma estrutura de empresas 
subordinada a ela. Tinha 71,4% do capital 
total da Telecomunicações de São Paulo 
S/A, a então popular Telesp, a empresa 
que, de fato, operava a telefonia fixa pau
lista. A Telesp, por sua vez, tinha 56,2% 
do capital total da CTBC — Companhia 
Telefônica da Borda do Campo. 

Os consórcios organizados para a 
disputa construíram outras e complexas 
estruturas societárias para mandar nas 
controladoras. Voltando à Telesp: ela era 
o principal objetivo da TI, que a disputou 
em dois consórcios. Num, com a Globo, 
tinha 70% do consórcio. No outro, só 
podia ter 19%, porque o edital do go
verno impunha esse limite para qualquer 
empresa que quisesse participar de mais 
de um consórcio. De fato, considerada 

a questão em um prazo mais longo, no 
segundo consórcio a TI tinha 38%. No 
curto prazo, tinha os 19% exigidos no 
edital do leilão. Como se realizou essa 
mágica? 

V E J A DEU A PARTIDA 
Pode-se entendê-la a partir da primeira 
grande matéria sobre "o maligno" Dan
tas, publicada pela revista Veja em sua 
edição de 2 de agosto de 2000, na qual 
se denunciava a sociedade "incrível" que 
ele teria formado para comprar a BrT por 
uma bagatela — em função de seus dons 

Dantas não 
tinha sócios 
que se pudesse 
chamar de 
imbecis 
infernais. Na realidade, supor que Dantas 
tivesse tais poderes era equivalente a achar 
que os seus sócios nesse empreendimento 
- Citibank, TI, Previ, Perros, Funcef, entre 
outros — eram imbecis, como se pode 
verificar no relato a seguir. 

Depois de meses de discussão e 
acertos antes do leilão de julho de 1998, 

esses sócios tinham assinado inúmeros 
acordos para comprar o controle da Tele 
Centro Sul Participações (TCS Par), a 
controladora da empresa de telefonia fixa 
leiloada pelo governo federal que depois 
seria chamada de BrT. Formaram as so
ciedades Zain, Invitel, Techold e Solpart 
com esse propósito, todas elas "empresas 
de papel", ou seja, empresas cujo papel é 
controlar empresas reais. 

A TCS Par já era uma "empresa de 
papel": o governo a formara ao desmem
brar o sistema de telefonia fixa estatal 
real — com seus fios, cabos, estações 
operadoras — para vender seu controle 
em pedaços. A TCS Par controlava a 
Tele Centro Sul S/A, um dos quatro pe
daços em que a telefonia fixa estatal foi 
retalhada (os outros eram: a Telesp S/A, 
a Tele Norte Leste S/A, depois Telemar 
e a Embratel S/A). -

O objetivo das empresas de papel do 
grupo ao qual pertencia Dantas era con
trolar a TCS Par. A Solpart desempenhava 
esse papel. Mas a Solpart era controlada 
pela Techold, que era controlada pela 
Invitel, que era controlada pela Zain. Por 
que tantas empresas de papel? Se não 
se pode atribuir essa complicação aos 
poderes demoníacos de Dantas, a quem 
atribuí-la, então? 

Em primeiro lugar, a uma situação 
mais geral: ao fato de a legislação • 
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societária brasileira permitir — ao con
trário de outras, como a americana, por 
exemplo — o controle das sociedades 
pelos detentores da maioria de suas ações 
ordinárias, mesmo que, como no caso das 
teles privatizadas, essas ações ordinárias 
representem pouco mais do que 20% do 
capital total. E, em segundo lugar, ao fato 
de que, com esse modelo, ao se criar uma 
empresa controlada pela controladora, 
pode-se admitir mais sócios, ter mais 
capitassem perder o controle. No caso, 
os controladores da Zain — um fundo do 
Citi em Cayman, outro do Opportunity, 
também em Cayman, e um terceiro, no 
Brasil, formado por capitais de fundos 
de pensão das estatais — controlavam 
toda a estrutura, de alto a baixo. Com a 
Zain controlavam a Invitel, com esta, a 
Techold, e, com ela, a Solpart. E, assim, 
sem perder o controle, admitindo sócios 
nos diversos níveis da estrutura, passaram 
de um capital de cerca de meio bilhão de 
reais para os 2 bilhões de reais necessários 
para comprar o controle da BrT. 

Acordos e estruturas societárias desse 
tipo não foram montados apenas para o 
que se chamou de a "privataria" da venda 
das teles estatais em 1998. Eram e conti
nuam sendo não a exceção, mas, antes, a 
regra nas empresas brasileiras de capital 
aberto. A essência do chamado "Escândalo 
Dantas" reflete um desentendimento entre 
os sócios em função dos seus interesses, 
alterados pela dramática conjuntura do 
setor de telecomunicações global, que 
perdeu cerca de meio trilhão de dólares 
na grande crise iniciada pouco mais de um 
ano após os leilões brasileiros. 

BOMBARDEIO DE ACORDOS 
Esses sócios começaram, então, a bombar
dear os acordos que eles próprios tinham 
assinado. Não porque eram idiotas, mas 
porque seus interesses tinham sido atingi
dos. E atacaram os acordos primeiro por 
meio da mídia. A matéria da Veja citada é, 
digamos, a primeira peça jornalística para 
a construção do "Escândalo Dantas". 
Diz a revista: "Na compra da atual Brasil 
Telecom (...) os fundos de pensão pagaram 
1.000 reais por ação sem direito a voto. 
Enquanto isso, uma empresa controlada 
pelo pai de Daniel Dantas pagou 1 real por 
ação com direito a voto e comprou 62% 
da companhia". De fato, o absurdo não 
existia. Primeiro, porque a revista mentia 
ao dizer que a tal empresa, a Timepart, era 
controlada pelo pai de Dantas. De fato, 
Raymundo Dantas era uma das pessoas de 

confiança dos sócios controladores; havia 
outras duas, uma representando o Citi, 
outra, os fundos de pensão — e cada uma 
tinha cerca de 33,3% das ações ordinárias 
da Timepart Segundo, esses 62% de ações 
ordinárias que a Timepart tinha da Solpart 
se transformavam, ao cabo de 5 anos, em 
0% de ações ordinárias e 0,2% de ações 
preferenciais. Esses cinco anos representa
vam o prazo legal necessário para o sócio 
TI ser liberado da imposição de só ter 
19% no consórcio. Findo esse prazo, em 
2003, a TI trocou ações preferenciais por 
ordinárias na base de 1 para 1000 e ficou 
com os 38% de controle da Solpart. 

A venda da BrT à Telemar foi con
sumada em 25 de abril de 2008, com o 
acordo dos fundos de pensão, do Citi e de 
Dantas de venda das suas partes ao grupo 
Jereissati-Andrade Gutierrez. Ao lado do 
contrato de venda, as três partes, fundos 
de pensão, Opportunity e Citi, assinaram 
também listas de suspensão de 74 ações 
de uma parte contra a outra, ajuizadas por 
várias pessoas e empresas de cada lado. O 
que afinal provava que não eram brigas as
sim tão sérias. Eram negócios, nada mais 
que negócios. Como essa briga comercial 
se transformou em diversas operações 
da Polícia Federal contra Dantas? Agora 
também já se sabe como. 

Pode-se afirmar que foi a TI, com a 
cobertura do governo brasileiro, que re
baixou, do campo político para o policial, 
o nível da luta pelo controle da BrT. O 
momento-chave dessa metamorfose — que 
permitiria, depois, por parte da mídia, pre
gar em Dantas mais outros xingamentos, 

como o de "orelhudo", no sentido do que 
espiona, ouve ilegalmente os outros — foi 
10 de agosto de 2004. Nessa data, Ângelo 
Jannone, da segurança da TI, acompanha
do de um cônsul da Itália, entregou, em 
Brasília, ao delegado da PF, Elzio Vicente 
da Silva, um CD com o que seriam provas 
das atividades ilegais de Dantas, o adversá
rio da empresa italiana. O material continha 
um relatório da Kroll, a empresa líder no 
mercado mundial de investigação em dis
putas comerciais. Fora contratada por Dan
tas para tentar localizar o que ele acreditava 
ser um sobrepreço, uma propina, paga 
pela BrT, sob pressão da TI e do governo 
brasileiro, em 2000, pela compra da Com
panhia Riograndense de Telecomunicações 
(CRT). Jannone disse na PF que o CD teria 
sido recebido anonimamente em Milão. Na 
realidade, tinha sido obtido pelos serviços 
ilegais de espionagem da TI no Brasil. A 
empresa italiana já vinha pagando cerca de 
um milhão de euros por mês, desde abril 
de 2002, ao financista Nahas para que ele 
interviesse a seu favor na disputa com 
Dantas. Duas semanas antes da entrega do 
CD à PF em Brasília, a TI tinha entregado 
também uma cópia à Folha de S.Paulo, que 
publicara matéria de capa na qual Dantas 
aparecia como o patrono de um trabalho 
de espionagem. 

CHACAL VIRA MENSALÃO 
O "escândalo", a grande repercussão da 
matéria da Folha, levou a PF a escalar o 
mesmo delegado Silva para fazer a Opera
ção Chacal, com a qual se conseguiu auto
rização judicial para invadir, em outubro, 
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a sede dos negócios de Dantas no centro 
do Rio. Em perspectiva, a TI acertou em 
cheio. Em 2006, a Chacal transformou-se 
numa investigação dos eventuais vínculos 
entre o "mensalão", o escândalo político 
do primeiro governo Lula, e as eventuais 
atividades ilícitas do Opportunity Fund 
de Cayman. Depois, no início de 2007, 
a nova investigação tornou-se Operação 
Satiagraha. 

A prisão de Dantas e outros acusados 
de compor sua "quadrilha", em 8 de ju
lho de 2008, foi, para muitos, o golpe de 
mestre para ir fundo em duas das tramas 
diabólicas do financista. Uma das tramas 
seria a do "mensalão". Os "arapongas" 
do delegado Queiroz procuraram de
nodadamente o nome de José Dirceu, o 
ex-chefe da Casa Civil de Lula apontado 
como o comandante da "quadrilha" do 
mensalão, nos seus grampos. Chegaram a 
construir uma espécie de hit do besteirol 
do relatório do delegado. Transformaram 
um "Giba", que aparece numa conversa 
de Braz, em Gilberto Carvalho, chefe do 
gabinete do presidente Lula. E, a partir 
de um "ele" e de uma "Ponta do Curral" 
do diálogo Braz-Giba, viram José Dirceu 
e um pagamento que lhe seria destinado 
em uma "conta curral", que só poderia 
ser um pagamento no exterior. Ou seja: 
a investigação do "mensalão" a partir da 
Satiagraha foi inútil. 

Em relação à movimentação irregu
lar de dinheiro no Opportunity Fund, 
de Cayman, em 17 de agosto passado, 
o serviço de imprensa da PF de São 
Paulo anunciou o encerramento de uma 
"Operação Mammon", que finalizaria 
"inquérito policial relativo à presença de 
cotistas residentes no Brasil no Oppor
tunity Fund". Teriam sido indiciadas 43 
pessoas como incursas no crime de evasão 
de divisas, sendo duas delas também pelo 
crime de lavagem de dinheiro, e um ad
ministrador do fundo no Brasil por crime 
de gestão fraudulenta, evasão de divisas 
e formação de quadrilha. Foram ouvidas 
80 pessoas, aproximadamente, diz a PF: 
doleiros, ex-funcionários do Opportunity 
e supostos cotistas. 

Na nota da PF cita-se também a CPI 
do Banestado. Essa CPI contou com os 
dados enviados ao Brasil, em meados de 
2003, pelos serviços de segurança dos 
EUA, preocupados com terroristas árabes 
que poderiam estar em Foz do Iguaçu 
(PR), onde ficava a agência do banco por 
meio do qual foram feitas as remessas. 
Os americanos abriram o sigilo fiscal 

das contas nos E U A dos doleiros que 
haviam enviado o dinheiro pela agência 
do Banestado em Foz. Abertas essas 
contas chegou-se a uma lista enorme de 
nomes. Com dados obtidos da polícia e 
do Ministério Público, a Receita Federal 
tinha aplicado, já em junho de 2004, 214 
bilhões de reais em multas. Não se fez 
nenhum escândalo. As pessoas foram 
sendo chamadas para explicar as remes
sas e sendo multadas quando flagradas 

As estruturas 
"diabólicas", 
mesmo sem 
o maligno Dantas, 
continuam 
em delitos passíveis de serem punidos 
dessa forma. 

Parecia que era isso que estava sendo 
feito, em agosto, na Operação Mammon: 
voltar a uma investigação anterior. Ou seja, 
nesse ponto, também a Satiagraha teria 
sido inútil. Para concluir a história real, em 
28 de julho deste ano, Otávio Azevedo, 
então presidente da Andrade Gutierrez, 
anunciou o acordo da Telemar Participa
ções com a Portugal Telecom (PT). No 
lugar da "tele verde-amarela" surgia "a 
grande tele de língua portuguesa". 

O governo, como vimos, havia tido 
um papel central para criar a "supertele 
nacional" 18 meses antes. Além do papel 
político, da decisão do presidente Lula e 
do acompanhamento da negociação pela 
ministra Dilma, o BNDES tinha injetado 
13,6 bilhões de reais para criar a compa

nhia. Uma preocupação de Azevedo, na 
sua exposição, foi prometer que a empresa 
continuaria nacional. Mas, pelo que se 
soube, nenhuma cláusula garantia que 
esse controle não pudesse ser alterado 
segundo a vontade dos sócios. 

O mesmo ocorrera na compra da BrT 
pela Telemar. O governo tinha cogitado 
uma golden share, uma ação especial que lhe 
daria poder de veto em certas decisões da 
companhia, mas então Carlos Jereissati veio 
a público, no começo de agosto de 2007, 
para atacar violentamente a proposta — e, 
assim, ela não foi incluída no negócio. 

E é certo também que as tais "incrí
veis estruturas societárias" com as quais 
o "demoníaco Dantas" comandava a BrT 
continuam de pé na "grande tele de língua 
portuguesa". No grupo que controla a 
companhia, os que mandam mais são a La 
Fonte Telecom, dos Jereissati, e a Andrade 
Gutierrez Telecom, das famílias com o 
mesmo nome, ambas com apenas 0,9% 
do total das ações da BrT. E é certo tam
bém que os dois grupos tenham recebido 
uma recompensa em dinheiro bastante ra
zoável nas estruturas societárias acima da 
BrT, que, por sua vez, são controladas por 
eles. A PT entrou na sociedade, pesada
mente, com 8,4 bilhões de reais: 1,6 bilhão 
na Telecom dos Jereissati e outro tanto 
na dos Andrade Gutierrez; 1,5 bilhão em 
ações na Telemar Participações; 2 bilhões 
na Tele Norte Leste Participações e mais 
1,7 bilhão na Telemar S/A. E ficou como 
a maior acionista do bloco controlador, 
com 10,4% do capital total da empresa. 
No futuro, vai querer mandar ou não? A 
PT, por ser dos portugueses, que, afinal, 
descobriram o Brasil, é também "verde-
amarela"? Parece estranho. Mas isso já é 
outra história. 
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