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‘Estado’ está
sob censura
há 641 dias

Liberdade de
imprensa tem
fórum em SP

Peluso propõe
cobrar mais de
quem recorre

Marcelo Portela
BELO HORIZONTE

A Justiça mineira determinou a
expedição de mandado para noti-
ficar o Estado de Minas Gerais, o
senador Itamar Franco (PPS-
MG), representantes da GTech
do Brasil Ltda., a ex-procurado-

ra-geral de Minas Misabel Derzi
e ex-presidentes da Loteria Mi-
neira. Acusados de uma série de
irregularidades em contratos en-
tre o governo estadual e a empre-
sa, o Ministério Público Esta-
dual (MPE) quer que eles sejam
obrigados a devolver R$ 414,9 mi-
lhões aos cofres públicos.

Os promotores responsáveis
pela ação pediram ainda liminar
para a quebra do sigilo bancário
e a indisponibilidade de bens
dos acusados, mas a Justiça ain-
da não se manifestou. A GTech é
a mesma empresa acusada de en-
volvimento em irregularidades

em contratos com a Caixa Econô-
mica Federal (CEF) nos gover-
nos dos ex-presidentes Fernan-
do Henrique Cardoso e Luiz Iná-
cio Lula da Silva, como mostra-
ram investigações do Tribunal
de Contas da União (TCU) e da
Comissão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) do Bingos, em 2005.

Em Minas, a empresa partici-
pou, em 1994, de uma licitação
para adotar o sistema de capta-
ção de apostas da Loteria Minei-
ra e gestão de jogos online da au-
tarquia no valor estimado de R$
40 milhões. De acordo com o Mi-
nistério Público, a empresa des-

cumpriu várias cláusulas do edi-
tal. A ação, assinada pelos sete
representantes da Promotoria
de Defesa do Patrimônio Públi-
co do MP mineiro, ressalta que,
apesar da “flagrante inadimplên-
cia da concessionária com suas
obrigações contratuais”, o gover-
no assinou aditivos ao contrato
atendendo pedidos da GTech.

Pena revogada. O Ministério
Público ressalta que relatório da
própria Loteria Mineira mos-
trou que o atraso com relação
aos prazos definidos no edital
causou prejuízo de R$ 286,2 mi-

lhões à autarquia. O descumpri-
mento das cláusulas levou a dire-
ção da Loteria Mineira a aplicar à
GTech, em 2000, uma multa de
R$ 29,3 milhões, pena revogada
por ato do então governador Ita-
mar Franco (PMDB). A decisão
teria sido baseada em parecer do
procurador do Estado Cleber

Reis Greco, “com a concordân-
cia expressa” da então chefe da
Procuradoria, Misabel Derzi. Os
dois já haviam concordado com
a multa, segundo o MPE.

O órgão afirmou ainda que o
caso, “em tese”, caracterizaria
improbidade administrativa,
mas que houve prescrição, já que
os acusados deixaram os cargos
há mais de cinco anos – a ação foi
proposta à Justiça em abril deste
ano. Procurado pelo Estado, o
senador Itamar Franco infor-
mou, por meio de sua assessoria,
que não foi notificado sobre o
processo. No antigo endereço da
GTech, a informação é a de que a
empresa foi desfeita. Misabel
Derzi e Cleber Greco não foram
localizados.

MP mineiro cobra dívida do governo Itamar

Candidatos à PGR
criticam Justiça lenta
Eleição de procuradores para lista tríplice que será entregue à presidente
Dilma Rousseff ocorre amanhã; o novo titular do cargo assume em julho
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R$ 286,2 mi
foi quanto perdeu a Loteria Minei-
ra com o descumprimento do con-
trato por parte da Gtech. A multa
de R$ 29,3 milhões, aplicada à
empresa, foi revogada por ato do
então governador Itamar Franco

Desde 29 de janeiro de 2010, o
Estado aguarda definição so-
bre o processo que o impede de
divulgar informações sobre a
Operação Boi Barrica, pela qual a
Polícia Federal investigou o em-
presário Fernando Sarney. A pe-
dido do empresário, que é filho
do presidente do Senado, José
Sarney (PMDB-AP), o jornal foi
proibido pelo Tribunal de Justi-
ça do Distrito Federal (TJ-DF),
em julho de 2009, de noticiar fa-
tos relativos à operação.

No dia 18 de dezembro de
2009, Fernando Sarney desistiu
da ação, mas o Estado não acei-
tou. No dia 29 de janeiro de 2010,
apresentou ao TJ-DF manifesta-
ção em que sustenta a preferên-
cia do jornal pelo prosseguimen-
to da ação, a fim de que ela tenha
seu mérito julgado.

Gabriel Manzano

Marcado por seminários e deba-
tes em muitos países, o Dia Mun-
dial da Liberdade de Imprensa
reúne hoje, em São Paulo, mili-
tantesde direitos humanos, cien-
tistas políticos, economistas e
jornalistas no 2.º Fórum Demo-
cracia e Liberdade – que o Institu-
to Millenium promove na Faap,
em Higienópolis, entre 9 e 18 ho-
ras. A iraniana Mina Ahadi, co-
nhecida por sua defesa da compa-
triota Sakineh Ashtiani – que es-
teveameaçada demorrerporape-
drejamento – é uma das convida-
das ilustres. Lá estará, além dela,
o presidente da Human Rights
Foundation, Javier El-Haje.

Os dois participam, ao lado do
presidente do instituto, Paulo
Uebel, do painel Democracia, Li-
berdade & Direitos Humanos. É
a primeira vez que a advogada
iraniana – que vive exilada na Ale-
manha – vem ao País, mas ela já
deixou sua marca ao dizer o que
pensa da presidente Dilma Rous-
seff: ela “ melhorou a posição bra-
sileira” sobre o Irã, mas “pode
fazer muito mais”.

O fórum será aberto por Ro-
bert Civita, presidente do Grupo
Abril e conselheiro do Instituto
Millenium. O programa inclui
um debate sobre jornalismo ho-
je, que reunirá Claudio Weber
Abramo, da ONG Transparência
Brasil, os jornalistas Roberto
Gazzi, diretor de desenvolvimen-
to editorial do Estado, e Eugênio
Bucci, além do empresário Hélio
Beltrão, do Instituto Mises. Mais
três painéis abordarão temas co-
mo “capitalismo de Estado e li-
berdade”, o “modelo” brasileiro
e a cidadania, tendo debatedores
como Paulo Roberto de Almeida,
Alexandre Schwartsman, Demé-
trio Magnoli e Roberto daMatta.

‘Repressão online’. Para come-
morar a data, o Comitê para a
Proteção dos Jornalistas (CPJ)
divulgou ontem, em Nova York,
um detalhado estudo – As 10 Fer-
ramentas dos Opressores da In-
ternet – em que denuncia “os as-
sombrosos níveis de sofistica-
ção” que governos autoritários
estão utilizando contra sites,
programas de computador e blo-
gueiros. O levantamento deta-
lha casos em países como Irã, Bie-
lo-Rússia, China, Etiópia e Cuba.
“Vemos, talvez, apenas o início
da repressão online”, diz o autor
do estudo, Danny O’Brien.

Disputa. O procurador-geral Roberto Gurgel tenta a reeleição

Daiene Cardoso
AGÊNCIA ESTADO

O presidente do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) e do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), Ce-
zar Peluso, defendeu ontem o au-
mento do valor das custas pro-
cessuais como forma de inibir a
solicitação de recursos em ins-
tâncias superiores da Judiciário.

De acordo com Peluso, o au-
mento do custo dos recursos pa-
ra os maiores litigantes deu cer-
to em Portugal e poderia dar cele-
ridade ao Judiciário brasileiro.
“Aqueles acostumados a vir ao
Judiciário vão pagar muito mais.
Quanto mais recurso se usa,
mais se paga”, sugeriu o minis-
tro, na abertura do seminário Os
100 Maiores Litigantes, promo-
vido pelo CNJ.

No levantamento sobre as 100
entidades que mais recorrem, di-
vulgado pelo CNJ, o Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS)
lidera com 22,3% dos processos
em tramitação, seguido pela Cai-
xa (8,5%) e a Fazenda Nacional
(7,4%). No total, o setor público
federal e o sistema bancário res-
pondem cada um por 38% dos
processos, o setor público esta-
dual representa 8% dos casos.

Irregularidades em
contratos entre Minas e
a empresa Gtech somam
R$ 414,9 milhões que
terão de ser devolvidos

Vannildo Mendes / BRASÍLIA

Com críticas à lentidão da Jus-
tiça e ao foro privilegiado, qua-
tro candidatos ao cargo de pro-
curador-geral da República
abriram ontem, em debate de
mais de três horas, o processo
eleitoral para escolha do chefe
da instituição no biênio entre
julho de 2011 a junho de 2013.
Amanhã, 922 procuradores de
todos os ramos do Ministério

Público Federal vão às urnas
eleger uma lista tríplice, da
qual a presidente Dilma Rous-
seff escolherá o novo titular
do cargo.

Considerado favorito, o atual
procurador-geral, Roberto Gur-
gel, disputa a reeleição contra os
subprocuradores Ela Wiecko de
Castilho, Rodrigo Janot Montei-
ro de Barros e Antônio Carlos
Fonseca. O perigo para Gurgel é
se ele não for o mais votado, por-

que a presidente tem uma incli-
nação natural por colocar uma
mulher na função pela primeira
vez, o que poderia favorecer Ela
Wiecko. Legalmente, porém, Dil-
ma não tem obrigação de esco-
lher o mais votado.

Gurgel defendeu a moderniza-
ção do Ministério Público e medi-
das para ampliar o papel da insti-
tuição como autoridade central
em investigações demandadas
por tratados internacionais dos

quais o Brasil é signatário, como
as de combate à corrupção, tráfi-
co de drogas e de seres humanos,
crime organizado e lavagem de
dinheiro. Mas em tempos de ar-
rocho fiscal, ele não quis se com-
prometer a assumir compromis-
sos com aumento de salários, ge-
ração de despesas e concessão
de benefícios corporativos.

Ela Wiecko defendeu maior
protagonismo do MP junto à so-
ciedade no combate à corrupção
e na defesa dos direitos huma-
nos. Janot, que já foi presidente
da Associação Nacional dos Pro-
curadores (ANPR), mais identifi-
cado com as causas corporati-
vas, prometeu um choque de ges-
tão no órgão e dotá-lo de papel
mais proativo na questão da se-
gurança pública do País. Fonse-
ca, que corre por fora, prometeu
um planejamento de ação mo-
derno, com foco em resultados.

A subprocuradora posicionou-
se contra o projeto de lei, em tra-

mitação no Congresso, que
transfere do Executivo para o
Congresso a missão de nomear o
procurador-geral, que seria o
obrigatoriamente o mais votado
pela categoria. Gurgel e Fonseca
também descartaram a ideia. Só
Janot a apoiou. Para Gurgel, o fo-
ro privilegiado pode ser equacio-

nado dotando tribunais de estru-
tura para investigar e punir os
políticos e autoridades. Ele en-
tende que o processo do Mensa-
lão, ao contrário de outros, “é
um exemplo de celeridade”, por-
que se trata de um caso com ele-
vada complexidade “A lentidão
decorre da complexidade.”
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