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‘Estado’ está
sob censura
há 564 dias

No fim de setembro de 2010,
um relatório do Ministério Pú-
blico de São Paulo sobre orga-
nização criminosa para frau-
des em licitações – que chega-
vam a R$ 615 milhões – citava o
procurador-geral do Estado do
Tocantins, Haroldo Rastoldo,
como suposto beneficiário de
propinas. O texto, de 428 pági-
nas, dava ao procurador peso e
importância iguais aos atribuí-
dos ao ex-governador Carlos

Henrique Gaguim (PMDB-
TO), também investigado.

Oito suspeitos foram presos,
entre eles o empresário José
Carlos Cepera (apontado pela
promotoria como líder da orga-
nização criminosa) e o lobista
Maurício Manduca, amigos e
aliados de Gaguim. Conselhei-
ro do ex-governador, Rastoldo
teve seu nome mencionado
por integrantes da organização
em diálogos telefônicos. Ofi-
cialmente, ele não foi conside-
rado alvo da investigação por-
que detinha prerrogativa de
foro. Mas a vigilância exercida
sobre a cúpula e o segundo es-
calão da organização o pegou

involuntariamente.
“Foram colhidos fortes indi-

cativos de que Cepera realiza-
va remessas de grandes quan-
tias em dinheiro para que o pro-
curador-geral Haroldo fizesse
as intervenções políticas neces-
sárias para acelerar as contrata-
ções de uma das empresas in-
vestigadas”, disse o Ministério
Público. Acusado de ligação
com o esquema de fraudes em
licitações em 11prefeituras de
São Paulo e Tocantins, Ga-
guim recorreu à censura para
evitar que notícias a seu respei-
to fossem usadas pela coliga-
ção de Siqueira Campos
(PSDB), que acabou eleito.

Felipe Recondo / BRASÍLIA

A censura imposta ao Estado e a
mais 83 veículos de comunica-
ção pelo desembargador Libera-
to Póvoa, do Tribunal Regional
Eleitoral do Tocantins, em se-
tembro do ano passado, pode ter
sido comprada. Ofício encami-
nhado pela Polícia Federal ao Su-
perior Tribunal de Justiça em
2010 revela indícios de “comér-
cio de decisões judiciais”, inclusi-
ve no caso da “censura aos meios
de comunicação”.

A liminar, concedida às véspe-
ras das eleições do ano passado,
impedia a publicação de notícias
sobre a investigação do Ministé-
rio Público de São Paulo que cita-
va o então governador Carlos Ga-
guim (PMDB) como integrante
de organização criminosa mon-
tada para supostamente fraudar
licitações. A decisão proibia tam-
bém a publicação de dados sobre
o lobista Maurício Manduca.

Aliado e amigo do então governa-
dor, Manduca foi preso no ano
passado. A censura atingiu 8 jor-
nais, 11 emissoras de TV, 5 sites,
40 rádios comunitárias e 20 co-
merciais. Se a decisão fosse des-
cumprida, seria aplicada multa
diária de R$ 10 mil.

Os indícios de venda dessa de-
cisão e de pelo menos mais ou-

tras seis sentenças levaram o mi-
nistro João Otávio de Noronha,
do STJ, a autorizar a PF a gram-
pear os telefones de Póvoa e do
vice-presidente do TJ do Tocan-
tins, Carlos Luiz de Souza. A in-
vestigação acabou por reforçar
os indícios da venda de decisões
no TJ, em especial para a libera-
ção célere de precatórios milio-

nários, e acabou por chegar tam-
bém à presidente do tribunal,
Willmara Leila de Almeida.

Os indícios poderão se tornar
provas quando a PF receber da-
dos obtidos com a quebra dos si-
gilos bancário e fiscal dos investi-
gados. Será possível identificar
se os desembargadores recebe-
ram um percentual do valor dos

precatórios como forma de agili-
zar a liberação dos recursos.

Para não atrapalhar as investi-
gações e prejudicar a imagem do
Judiciário, a Corte Especial do
STJ determinou, em dezembro,
o afastamento por 180 dias dos
três desembargadores – proibi-
dos também de entrar nos pré-
dios do TJ e do Tribunal Regio-
nal Eleitoral para não atrapalhar
as investigações.

A PF chegou a pedir a prisão
preventiva de Liberato Póvoa e
Carlos Souza. Os investigadores
argumentavam que o suposto es-
quema de negociação de senten-
ças ocorria desde 2007 e que os
investigados mantinham conta-
tos frequentes.

O ministro do STJ avaliou não
haver provas suficientes do su-
posto esquema que envolveria,
além dos desembargadores, ad-
vogados e assessores do órgão.
“As provas obtidas apenas indi-
cam eventual participação dos
desembargadores nas negocia-
ções de decisões judiciais, não
havendo sido definido se o gru-
po formado pelos advogados es-
tá apenas explorando o prestígio
alheio”, disse Noronha. “Se por
um lado os elementos até então
não são suficientes a ensejar o
decreto de prisão, por outro não
se pode olvidar que dão notícias
de situação que, se ocorrente,
abala a estrutura do Judiciário.”

Fausto Macedo

Menos de cinco meses depois de
tomar posse na presidência do
Tribunal de Justiça do Estado, o
desembargador Antonio Carlos
Vianna Santos adquiriu um apar-
tamento na Rua José Maria Lis-
boa, Jardins, ao preço de R$ 1,4
milhão.

Segundo anotação do 13.º Car-
tório de Registro de Imóveis da
Capital, o imóvel de 320,38 me-
tros quadrados de área privativa
e três vagas na garagem foi com-
prado em 26 de abril de 2010 –

ele assumira o TJ em janeiro.
Viana morreu na madrugada

de 26 de janeiro passado, em ca-
sa, quatro dias depois de deixar
o Hospital do Coração, onde ha-
via ficado internado cerca de 10
dias. Ele era diabético, sua saú-
de estava muito fragilizada. O
corpo foi submetido a uma au-
tópsia. Preliminarmente, a cau-
sa da morte foi um enfarte agu-
do do miocárdio. O laudo do Ins-
tituto Médico Legal ainda não
foi concluído.

A evolução patrimonial do ma-
gistrado é alvo de procedimento
preparatório de inquérito civil
do Ministério Público, aberto
com base em denúncia que apon-
ta detalhes sobre bens adquiri-
dos por ele.

O imóvel da José Maria Lis-
boa, no edifício Marc Chagall, foi
vendido pela família Talans, se-
gundo a matrícula 19971, a Viana
e sua mulher – Maria Luiza Perei-
ra Viana Santos, advogada, casa-
dos sob regime de separação
obrigatória de bens em 3 de outu-

bro de 2009 –, “na proporção de
50% para cada um, pelo preço de
R$ 1,4 milhão”. O valor venal do
apartamento, no exercício fiscal
de 2010, era de R$ 660.522.

A compra do imóvel é citada
em carta à Polícia Federal, com
cópia para a Receita, TJ e Minis-
tério Público. Há menção à aqui-
sição de um Porsche Cayenne
preto, 2011, avaliado em R$ 340
mil. No dia 7 de janeiro, Viana
transferiu o veículo para o nome

de sua mulher.
O Ministério Público trabalha

com cautela, mas considera que
a denúncia contém dados “bas-
tante consistentes”. Promoto-
res anotam que a compra de um
apartamento nos Jardins não sig-
nifica prova de irregularidade ou
envolvimento do magistrado
em atos ilegais. As condições do
negócio estão sendo verificadas
porque a denúncia fala em acrés-
cimo patrimonial superior aos

rendimentos de Viana na corte.
Pessoas próximas ao desem-

bargador, que tinha 42 anos de
carreira, indicam que para fe-
char a transação ele teria vendi-
do um imóvel de sua proprieda-
de, na Rua Bela Cintra, e usado o
valor apurado como parte para
a compra do apartamento da Jo-
sé Maria Lisboa. Um outro imó-
vel, na Alameda Itu, onde o ca-
sal residia, não foi incluído na
operação.

Juízes experientes, amigos de
Viana, relatam que ele vivia mo-
destamente e enfrentava dificul-
dades financeiras. Ultimamente
andava “muito triste, amargura-
do”. “O Viana era um homem sé-
rio, não pode haver nenhuma
suspeita sobre sua integridade”,
atesta o desembargador Eduar-
do Pereira Santos.

A advogada Maria Luiza, viúva
do ex-presidente do TJ, não res-
pondeu aos contatos do Estado.

Evolução patrimonial
do magistrado, morto
em 26 de janeiro, é alvo
de investigação do
Ministério Público

PARA LEMBRAR

PF vê indícios de crime em caso de censura

Após 5 meses à frente
do TJ, Viana comprou
imóvel de R$ 1,4 mi
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DIVULGAÇÃO

Abusos e
violência
ameaçam
imprensa
Comitê de Proteção a Jornalistas divulga
relatório sobre riscos na América Latina

Gabriel Manzano

Em seis semanas de 2011, cin-
cos jornalistas já foram assas-
sinados, um deles na recente
rebelião da Tunísia e outro
dias depois, no Egito. Outros
145 estão presos, em todo o
mundo. Por toda parte, a cen-
sura aperta o cerco contra re-
pórteres. É com esse pano de
fundo que o Comitê de Prote-
ção dos Jornalistas, de Nova
York, apresenta hoje, em São
Paulo, o relatório Ataques à
Imprensa em 2010 – que traz
como um dos destaques a cen-
sura imposta pela Justiça do
Distrito Federal ao Estado,
hoje em seu 564.º dia.

“A imprensa do continente vi-

ve um momento preocupante”,
disse Carlos Lauria, coordena-
dor do relatório sobre o conti-
nente, ao chegar ontem a São
Paulo. “Primeiro, pela violência
crescente com que atua o crime
organizado, e o México de hoje é
um exemplo extremo dos riscos
que correm os repórteres”, diz
ele. “Outro problema são as deci-
sões judiciais politizadas” – caso
específico da censura imposta
ao Estado. Em terceiro, ele men-
ciona “os recursos de que se va-
lem os governos, de forma arbi-
trária, em diferentes regiões, pa-
ra impedir que jornalistas e fon-
tes façam seu trabalho”.

O evento começa às 9h30, no
Blue Tree Jardins Capcana, nos
Jardins, e foi promovido em con-

junto pelo CPJ e pela Associação
Brasileira de Jornalismo Investi-
gativo (Abraji). Lauria, um argen-
tino que vive em Nova York des-
de 1994, fará a exposição do capí-
tulo sobre o continente. Em se-
guida, haverá comentários do
presidente da Abraji, Fernando
Rodrigues.

A censura sofrida pelo Esta-
do, impedido de divulgar infor-
mações sobre irregularidades
praticadas pelo empresário Fer-
nando Sarney, filho do presiden-
te do Senado, José Sarney
(PMDB-AP), é a abertura e um
dos episódios analisados deta-
lhadamente no texto.

O capítulo sobre América Lati-
na é apenas parte do levantamen-
to global do Comitê, que tem
mais de 400 páginas. Ele traz
uma análise, caso a caso, das
pressões sofridas pela imprensa
em dez países, entre eles Brasil.
“Países como México, Argenti-
na, Honduras e Equador vivem
momentos difíceis”, destaca o
coordenador. Numa segunda
parte, o documento registra epi-
sódios contra jornalistas em ou-
tros nove países.

Unesco. No relatório global,
que também está sendo divulga-
do, o presidente do Comitê, Joel
Simon, faz uma forte cobrança à
Unesco – o principal órgão das
Nações Unidas dedicado à liber-
dade de imprensa – e à Organiza-
ção dos Estados Americanos
(OEA). “Haverá uma menção
contra Unesco e OEA por seu pa-
pel débil no combate às arbitra-
riedades cometidas contra a im-
prensa no continente”, adianta
o coordenador do CPJ.

As razões para criticar a
Unesco são conhecidas. Em
2010, ela pretendia dar um prê-
mio ao “presidente eterno” da
Guiné Equatorial, Nguema Mba-
sogogo, um dos maiores inimi-
gos da liberdade de imprensa do
mundo. Mbasogogo, no poder
há 30 anos, havia feito uma doa-
ção a um projeto científico em
seu país. Ao longo de 2010,várias

organizações tiveram de promo-
ver uma campanha mundial para
que a Unesco desistisse da pre-
miação. A OEA é cobrada por
não se envolver de modo eficaz
na luta contra abusos praticados
contra jornalistas no continente
americano.

Velho defensor da liberdade
de imprensa na Argentina, Lau-
ria observa, com alívio, que a ba-

talha entre o governo Kirchner e
os jornais El Clarin e La Nación
perdeu um pouco o vigor, “a si-
tuação está mais descomprimi-
da”. “Havia uma confrontação
que chegou em 2010 ao seu pon-
to culminante”, disse. Sua expec-
tativa é que a disputa pela empre-
sa que controla o papel de im-
prensa na Argentina tenha uma
saída melhor, daqui por diante.

Esquema agiria
no Tocantins e em
11 cidades de SP

Desde 29 de janeiro de 2010, o Es-
tado aguarda definição judicial
sobre o processo que o impede de
divulgar informações sobre a
Operação Boi Barrica, pela qual a
PFinvestigouaatuaçãodoempre-
sário Fernando Sarney. A pedido
do empresário, que é filho do pre-
sidente do Senado, José Sarney
(PMDB-AP), o jornal foi proibido
pelo TJ do Distrito Federal, em
julhode 2009,de noticiarfatosre-
lativosàoperaçãodaPolíciaFede-
ral. Em dezembro de 2009, Fer-
nando Sarney desistiu da ação
mas o Estado não aceitou seu ar-
quivamento. No dia 29 de janeiro
de 2010, o jornal manifestou ao
tribunaldoDFsuapreferênciape-
lo prosseguimento da ação, para
que o mérito seja julgado.

5 jornalistas
foram mortos em todo o mundo
desde janeiro, um desses profis-
sionais no dia 4, no Egito, e outro
em 17 de janeiro, na Tunísia.

145
estão presos sem informações de
como será resolvido seu caso

850
foram mortos, em todo o
mundo, desde 1992

545
desses crimes continuam
sem punição

60%
dos mortos desde 1992 atuavam
na imprensa escrita e 40%
para rádio e televisão

60%
dessas vítimas apuravam fatos
ligados à política

Escritura. Valor da compra foi dividido entre Viana e a mulher O apartamento. Imóvel de 320 m2 adquirido por R$ 1,4 mi

Ameaças. Lauria: censura ao ‘Estado’ é destaque em seu relato

Decisão que impediu a
divulgação de denúncias
contra Carlos Gaguim,
ex-governador do TO,
pode ter sido comprada

● Notícias perigosas
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