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Notas & Informações

AC o m i s s ã o d e
Constituição e
Justiça (CCJ) da
Câmara dos De-
putados decidiu
na última terça-

feira que é crime divulgar na
imprensa informações sobre in-
vestigações sigilosas. E o jorna-
lista responsável estará sujeito
à pena de dois a quatro anos de
prisão. O projeto aprovado pe-
la Comissão, de autoria do de-
putado Sandro Mabel, vai ago-
ra à votação em plenário. E en-
tão se saberá até que ponto os
nobres deputados foram real-
mente contaminados pelos efei-
tos de oito anos de pregação lu-
lopetista contra a liberdade de
imprensa, expressa sempre sob
a cínica alegação da necessida-
de de se estabelecer o “contro-
le social” da mídia.

O projeto sancionado pela
CCJ é flagrantemente inconsti-
tucional, pois atropela as garan-
tias dadas pela Carta à liberda-
de de expressão. Além disso, a
ideia de tornar o jornalista que
divulgue informação protegida
em corréu no crime de quebra
de sigilo contraria o mais ele-
mentar bom senso. Ignora que
o jornalista não é responsável
pelo sigilo de coisa alguma, a
não ser aquele necessário à pre-
servação de suas fontes. O res-
ponsável pela divulgação de
uma informação sigilosa é o
agente público que a libera. Se
a publicação dessa informação
eventualmente prejudica al-
guém ou se constitui em calú-
nia ou difamação, é outra ques-
tão, prevista pela legislação ci-
vil e penal. O jornalista, afinal,
está sempre sujeito a uma ação
judicial por parte de quem

quer que se considere prejudi-
cado por notícia publicada.

A decisão dos deputados, por-
tanto, não pode ter sido toma-
da por razões de ordem consti-
tucional ou de justiça, mas sim
pelo espírito revanchista de
quem considera a imprensa um
estorvo. O autor do projeto é
um deputado que já se viu en-
volvido em escândalos denun-
ciados pela imprensa, quando
foi acusado pelas CPIs dos Cor-
reios e do Mensalão de ter ten-
tado subornar uma colega para
que mudasse de partido. Foi ab-
solvido pelo Conselho de Ética
da Câmara, mas isso, pelo vis-
to, não lhe basta.

O relator do projeto na CCJ,
deputado Maurício Quintella
Lessa (PR-AL), em seu parecer
denunciou genericamente uma
“perigosa relação” entre as au-
toridades que investigam e os
veículos de comunicação de
massa e fez considerações ób-
vias sobre a necessidade do sigi-
lo investigatório: “O sigilo legal
tem sua razão de ser pela pró-
pria natureza das investiga-
ções, no sentido de dar eficácia
às ações investigativas até que
se forme o convencimento da
autoridade”. Concluiu lamen-
tando que informações protegi-
das sejam divulgadas com o in-
tuito de “macular a imagem do
investigado”. Na justificativa
da propositura, o deputado Ma-
bel já havia desenvolvido essa
linha de argumentação: “Pouco

adianta para a vida dessas pes-
soas injustamente condenadas
à execração pública que seja
possível depois receber indeni-
zação pelo dano moral ou à
imagem. É preciso impedir o
dano injusto antes que ele
aconteça e a pessoa inocente te-
nha sua vida irremediavelmen-
te prejudicada”. Um raciocínio
que, levado às últimas conse-
quências, resultaria na proibi-
ção absoluta de qualquer notí-
cia sobre investigações ou julga-
mentos criminais até que uma
decisão de última instância tran-
sitasse em julgado. Pura dema-
gogia, portanto.

A reação foi imediata, nos
meios jurídicos e da mídia. Fa-
zendo eco aos protestos, o presi-
dente da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB) foi categórico:
“O texto é flagrantemente in-
constitucional”. E explicou que
o Supremo Tribunal Federal já
deixou claro que o direito à infor-
mação, à expressão e ao pensa-
mento se sobrepõe aos direitos
à intimidade, à vida privada e à
honra, de acordo com os princí-
pios constitucionais. Além dis-
so, “já existe penalização àque-
les que divulgarem algo que atin-
ja a honra e a intimidade das ou-
tras pessoas”. Para o diretor exe-
cutivo da Associação Nacional
de Jornais (ANJ), Ricardo Pe-
dreira, o sigilo de Justiça deve
valer apenas para agentes do Es-
tado: “Se a informação chegou
ao jornalista, ele não pode ser
penalizado por divulgá-la”.

Está aberto, como se vê, mais
um episódio da campanha de in-
timidação da imprensa que po-
de se apresentar sob vários pre-
textos e títulos, mas só tem um
objetivo e um nome: mordaça.

O governo reco-
nheceu, afinal,
que era impres-
cindível a parti-
cipação do se-
tor privado pa-

ra que os grandes aeroportos
brasileiros apresentem condi-
ções condizentes com o desen-
volvimento do País, e não ape-
nas para atender às necessida-
des da realização da Copa do
Mundo em 2014 e dos Jogos
Olímpicos em 2016. Houve, fi-
nalmente, nesta semana, na se-
quência da reunião da presi-
dente Dilma Rousseff com os
governadores e os prefeitos
das cidades-sede da Copa, o co-
meço de uma definição clara
do papel que o setor privado e
o Estado devem desempenhar
para a modernização dos termi-
nais aeroportuários.

A partir do segundo semes-
tre de 2012, os Aeroportos de
Guarulhos, de Viracopos e de
Brasília passarão a ser adminis-
trados e operados por empre-
sas privadas, sendo aberta a
participação do capital estran-
geiro. Falta ainda a modela-
gem das licitações, que devem
ser realizadas em dezembro
deste ano, mas ficou estabeleci-
do que serão criadas Socieda-
des de Propósito Específico
(SPE), nas quais a Infraero te-
rá participação minoritária, li-
mitada em até 49%. Em uma se-
gunda etapa, a privatização de-
verá abranger os Aeroportos
do Galeão, no Rio, e de Con-
fins, em Belo Horizonte.

A decisão não significa que a
Infraero deixará de fazer os in-
vestimentos previstos. Bem ao
contrário. A estatal, que deve
passar por um “choque de ges-

tão”, segundo disse a presiden-
te Dilma Rousseff, poderá des-
travar as verbas previstas no or-
çamento e que vêm sendo mui-
to menos utilizadas do que era
esperado. Segundo dados do
Ministério do Planejamento e
Gestão, levantados pelo portal
Contas Abertas, de janeiro a
abril deste ano, dos R$ 2,2 bi-
lhões disponíveis, a Infraero só
utilizou R$ 144 milhões.

Para a estatal, será um teste. A
previsão de investimentos pela
empresa até 2014 é de R$ 5,6 bi-
lhões, dos quais R$ 2,2 bilhões
de sua responsabilidade e R$
400 milhões da iniciativa priva-
da. A privatização não é motivo

para alterar a estimativa de in-
vestimentos da estatal, que po-
de vir a contar com financia-
mento do BNDES. Esses investi-
mentos podem ser feitos conco-
mitantemente com os aportes
privados. O desafio para a In-
fraero é o de demonstrar capaci-
dade e eficiência para atrair os
investidores e poder abrir o seu
capital mais adiante, como ago-
ra se prevê.

A expectativa é de que, quan-
do forem privatizados os gran-
des aeroportos, uma boa parte
das obras já esteja em adianta-
do estágio de construção, caben-
do aos investidores privados,
em parceria com a estatal, con-
cluir a estrutura básica no me-
nor lapso de tempo possível e
investir em sua ampliação. O
movimento dos primeiros três

aeroportos a ser privatizados já
alcança 43,7 milhões de passa-
geiros por ano e, com o cresci-
mento das viagens aéreas no
País, terão de passar por adapta-
ções frequentes.

Isso para não falar no trans-
porte de cargas por via aérea,
que também vem crescendo na
razão direta do crescimento da
corrente de comércio interna-
cional do País. O Aeroporto de
Viracopos, por exemplo, foi pro-
jetado para ser um terminal de
cargas e funcionar como alter-
nativa para aviões de passagei-
ros com destino a São Paulo. Ho-
je, aquele terminal recebe car-
gas em volume muito além de
sua capacidade e um fluxo cres-
cente de passageiros. Como a
construção de uma terceira pis-
ta em Guarulhos é tida como in-
viável, o governo resolveu trans-
formar Viracopos no maior cen-
tro aeroportuário do País. Isso
faz sentido sob o ponto de vista
da estimativa de receitas, das
quais dependerá o interesse das
empresas em administrar aero-
portos e neles investir.

Os detalhes da privatização
só serão conhecidos quando for
publicado o edital de licitação,
mas um ponto já chama a aten-
ção. Quando esteve no Brasil
em março, o presidente da Asso-
ciação Internacional de Trans-
porte Aéreo (Iata), Giovanni Bi-
signani, defendeu as conces-
sões de aeroportos à iniciativa
privada no Brasil, mas advertiu
que isso não deveria levar a au-
mento de tarifas, como ocorreu
em outros países. Para evitar es-
sa distorção, segundo ele, é pre-
ciso que exista uma agência re-
guladora forte e independente,
como se espera que seja a Anac.

1.402

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL:

estadão.com.br

As virtudes da con-
tenção verbal no
comportamento hu-
mano são louvadas
nas mais diferentes
culturas. Exemplo
disso é o ditado “o
silêncio é de ouro”,

que os brasileiros compartilham
com muitos outros povos. Mas, em
relação ao silêncio de que se fala
sem parar no País de duas semanas
para cá, a evocação do nobre metal é
despropositada. Se é para associar
ao reino mineral a mudez do minis-
tro Antonio Palocci sobre o seu estu-
pendo enriquecimento entre a sua
saída do Ministério da Fazenda, no
governo Lula, em 2006, e até pouco
antes de assumir a chefia da Casa Ci-
vil da sucessora, Dilma Rousseff, em
janeiro último, a comparação certa é
com a pirita, o ouro dos tolos, por
sua enganadora cintilação.

De tolo, o ministro não tem nada.

Por isso mesmo, a sua recusa a expli-
car ao País, convincentemente, co-
mo fez fortuna de forma limpa e éti-
ca levou a uma situação-limite as
suas condições de continuar no Pla-
nalto. Tanto por desfigurar a positi-
va imagem pública que a sua chefe vi-
nha construindo nos meses que ante-
cederam a crise quanto por expô-la
ao desmedido apetite da alcateia
com que tem de se haver no Congres-
so. Além disso, cada vez mais inquie-
to com a perspectiva de novos danos
ao governo, o partido já não se limita
a manter profilática distância do es-
cândalo – como, aliás, fez a presiden-
te Dilma logo na sua irrupção.

Nos bastidores, parcela talvez
substancial dos companheiros tam-
pouco fica apenas no chamamento
do ministro às falas. A demanda tem
sido a sua substituição – e nomes já
correm para o seu cargo. A manifes-
tação mais comentada foi a da sena-
dora Gleisi Hoffmann. No almoço

da bancada com o ex-presidente Lu-
la, semana passada, quando ele se
abalou a Brasília para aplacar os atri-
tos entre Dilma e a caciquia do
PMDB, ela teria pedido a cabeça do
ministro. Esposa do ministro das Co-
municações, Paulo Bernardo, que es-
tá na lista dos eventuais sucessores
de Palocci, teria argumentado que
uma coisa era amparar os petistas en-
volvidos com o mensalão – que, afi-
nal, operavam em benefício do parti-
do –, outra é defender quem se dedi-
cou a engordar o próprio patrimô-
nio. Gleisi desmente.

Quando também se reuniu com os
companheiros senadores, Palocci
disse que os seus serviços de consul-
toria consistiam em palestras, análi-
ses de alternativas de investimentos
financeiros e assessoria para empre-
sas interessadas em fusões. Decerto
não esperava que um de seus ouvin-
tes, Eduardo Suplicy, viesse a reve-
lar candidamente que o ministro

contara ter recebido R$ 1 milhão por
seus conselhos a uma empresa em
processo de fusão. O ministro, de to-
do modo, insistiu em que não prati-
cou nenhuma ilegalidade – e acusou
a oposição de fabricar pretextos pa-
ra desestabilizar o governo Dilma.
Para não se prestar a esse jogo, a ba-
se aliada faz bem em impedir as ten-
tativas de convocá-lo a depor no
Congresso.

Mas, anteontem, prova da desarti-
culação política da coalizão dilmista,
a base “engoliu vergonhoso frango”
– para usar a retórica de Lula – ao
deixar passar uma daquelas iniciati-
vas na Comissão de Agricultura da
Câmara. Alheio à agenda de sessões
na Casa e esquecido de que a oposi-
ção não desistira de aproveitar todas
as brechas disponíveis para requerer
a oitiva de Palocci, o Planalto mar-
cou um encontro do Conselho Políti-
co com a presidente na mesma quar-
ta-feira em que as comissões dos de-

putados se reúnem rotineiramente.
Na de Agricultura, a convocação de
Palocci foi aprovada a toque de cai-
xa, em circunstâncias controversas.
O presidente da Câmara, o petista
Marco Maia, sustou a decisão. Não o
terá feito por Palocci, mas por dever
de ofício – a oposição não pode pre-
valecer sobre o governo, ponto.

O ministro já tinha feito saber que
se pronunciaria assim que o procura-
dor-geral da República, Roberto Gur-
gel, desse o seu parecer, previsto pa-
ra ontem, sobre as representações
oposicionistas contra ele e as suas ré-
plicas por escrito. A situação se com-
plicou quando o procurador não se
contentou com as explicações dadas
até agora e pediu ao acusado esclare-
cimentos adicionais. Mas não é por
aí que se decidirá a atual crise. Em to-
dos os lados, as reservas de boa von-
tade com Palocci parecem esgota-
das. Cabe à presidente Dilma lavrar
a sentença final.

TEMA DO DIA

Situação-limite

● “Como paulistano, quero São Paulo longe da Copa, que só ser-
ve para enriquecer empresários à custa de nossos impostos.”
MANOEL SOLILOQUIO

● “Esta notícia não é novidade. É apenas confirmação! Todo
mundo já sabia que o problema é de origem política!”
FERNANDO AMOEDO

● “Não acho que seria boa ideia construir um estádio bancado
com dinheiro público para um evento de 30 dias.”
MARÍLIA CASTILHO

“O PT revelando a sua
autofagia: come a si
próprio na substituição
de Palocci. Bom apetite!”

HONYLDO ROBERTO PEREIRA
PINTO / RIBEIRÃO PRETO, SOBRE A
COBIÇA DO CARGO DO MINISTRO
honyldo@temfoto.com.br

“Ministro que não
deve não teme”

EDUARDO MARCONDES FRUTIG /
SÃO PAULO, SOBRE A SUSPENSÃO
DA CONVOCAÇÃO DE PALOCCI
PARA EXPLICAR SUA FORTUNA
NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
emfrutig@gmail.com

“Se Palocci tivesse alguma
explicação, já teria dado”

PAULO RIBEIRO DE CARVALHO
JR. / SÃO PAULO, IDEM
paulorcc@uol.com.br

nha. É o caso de impeachment!
JOÃO CARLOS CARCANHOLO
jccarcanholo@hotmail.com
São Paulo

CENSURA
Benéfica?!

Será que a censura de quase dois
anos ajudou nas investigações?
Depois vem a CCJ da Câmara, co-
mandada por um mensaleiro,
com essa ladainha toda...
RICARDO MARIN
s1estudio@ig.com.br
Osasco

GREVE
Transportes públicos

A greve em São Paulo é mais uma
canalhice dos sindicalistas contra
as pessoas mais humildes que uti-
lizam transportes públicos. Nun-
ca mais vote num sindicalista!
NELSON PEREIRA BIZERRA

nepebizerra@hotmail.com
São Paulo

Pelegos

É revoltante ver que esses sindica-
listas que apoiam os partidos di-
tos de esquerda (PT, PCdoB,
PSTU), quando lhes convém, fa-
zem essas greves em São Paulo,
prejudicando milhões de passagei-
ros, só para atingir o prefeito Kas-
sab e o governador Alckmin, já vi-
sando as eleições de 2012. Não vi
nenhum sindicato vir a público
defender os trabalhadores que
aplicaram o seu FGTS na Petro-
brás e perderam dinheiro, por in-
competência da administração
petista, e na Vale, por interferên-
cia do mesmo incompetente PT.
Como é o PT não fazem nada,
mas nós estamos vendo. São Pau-
lo não aceita esse peleguismo!
TANIA TAVARES
taniatma@hotmail.com
São Paulo

Já vem aí nova tentativa
de manietar a imprensa,
intimidar jornalistas
e abafar maracutaias

Mordaça aprovada na CCJ

O governo começa
a reconhecer que
não pode prescindir
do setor privado

A privatização dos aeroportos

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 3 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A3.




