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Negócios da China
A presidente Dilma Rousseff resolveu exigir dos chi-

neses trocas comerciais mais complementares e menos
concorrentes. As relações com a China, que o Brasil re-
conheceu como uma “economia de mercado”, a partir de
agora serão tratadas de Estado para Estado, mesmo que
os trades brasileiros que lucram com as importações e
nossos exportadores para o Império do Meio não gos-
tem dessa interferência. 

Na quarta-feira, coube ao vice-presidente da Repú-
blica, Michel Temer, transmitir o recado do Palácio do
Planalto ao vice-premier chinês, Wang Qishan, duran-
te o segundo encontro da Comissão Sino-Brasileira de
Alto Nível de Concentração e Cooperação (Cosban).
No primeiro encontro, Qishan havia se queixado do
cancelamento de um encontro da delegação chinesa
com os grandes empresários brasileiros pelo ministro
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
Fernando Pimentel, também por determinação da
Presidência.

Os líderes chineses são conscientes do poder político
e econômico que têm. Com o retraimento da economia
norte-americana e a crise europeia, jogam pesado para
conquistar os mercados da África e da América Latina.
Estão sendo bem-sucedidos. A indústria brasileira (cal-
çados e têxtil, principalmente), porém, entrou em xeque
com a concorrência chinesa. A presidente Dilma Rous-
seff se queixou do fato na visita que fez à China, mas de
nada adiantou. Sua resposta, então, foi a elevação dos
impostos sobre os automóveis importados. Os chineses
reclamam. No fundo, têm mais cartas na manga do que
o Brasil.

O cara
O presidente da China, Hu Jintao, considerado o ho-

mem mais poderoso do mundo pela revista Forbes
(desbancou o presidente dos Estados Unidos, Barack
Obama, após a vitória dos republicanos nas eleições pa-
ra a Câmara dos Representantes), virá ao Brasil em ju-
nho para participar da Rio+20. Seu encontro com a pre-
sidente Dilma Rousseff balizará o futuro da indústria
brasileira.

Superavit
Desde 2009, a China é o maior parceiro comercial do

Brasil. Em 2011, as trocas bilaterais alcançaram US$ 77,1
bilhões, com superavit brasileiro de US$ 11,5 bilhões, o
equivalente a 14,9% do total

Sírios
A embaixadora do Brasil na Organização das Nações

Unidas (ONU), Maria Luiza Ribeiro Viotti, repudiou on-
tem a violência e as violações de direitos humanos na Sí-
ria. “O governo brasileiro está profundamente preocu-
pado com a rápida deterioração da situação”, disse.

De papel
O senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB, ex-governa-

dor de Pernambuco, criticou a presidente da República,
Dilma Rousseff, por causa do atraso nas obras de trans-
posição das águas do Rio São Francisco. Para o parla-
mentar, “a transposição é prioridade só no papel”. Em
2011, apenas 13% dos recursos previstos no Orçamento
Geral da União foram destinados à obra.

Martelo
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já avisou

aos líderes petistas que não quer marola contra a alian-
ça com o prefeito Gilberto Kassab (PSD), que deve indi-
car o vice do ex-ministro da Educação Fernando Had-
dad (PT) na disputa pela prefeitura de São Paulo. Lula
tem pressa no acordo e Kassab também, por causa de
uma eventual e cada vez mais provável candidatura a
prefeito do ex-governador tucano José Serra (PSDB). Na
cabeça do líder petista, o apoio de Kassab agrega mais
votos do que tira. Falta combinar com a senadora Marta
Suplicy (PT).

Corrida
A propósito, o ex-governador Alberto Goldman (PS-

DB) negocia com o governador de São Paulo, Geraldo Al-
ckmin (PSDB), os termos da entrada em cena de José
Serra na disputa pela prefeitura da capital. O maior pro-
blema são as prévias para a escolha dos candidatos, que
têm quatro tucanos em campanha aberta: os secretários
Andrea Matarazzo (Cultura), Bruno Covas (Meio Am-
biente) e José Aníbal (Energia), além do deputado fede-
ral Ricardo Tripoli. Serra, porém, mantém o suspense
sobre a candidatura. 

Toalha
O deputado Stepan Nercessian (PPS-RJ) desistiu da

candidatura a prefeito do Rio de Janeiro e já negocia
uma aliança com o prefeito Eduardo Paes (PMDB), can-
didato à reeleição. O PPS apoia o governo de Sérgio Ca-
bral (PMDB).

Greve
Presidente da Comissão de Segurança Pública e Com-

bate ao Crime Organizado (CSPCCO), o deputado fede-
ral Mendonça Prado (DEM-SE) se reuniu ontem com as
esposas dos policiais militares presos no Rio de Janeiro
em razão da greve que haviam convocado. Elas reivindi-
cam que os presos sejam transferidos do presídio de
Bangu I para seus respectivos quartéis. A comissão é um
reduto pró-aprovação da PEC 300. 

Prejuízo
O Banco Votorantim, comprado pelo Banco do Brasil,

que tem metade das ações, fechou o quarto trimestre
com R$ 656 milhões de prejuízo e perdas no ano de R$
210 milhões. O negócio custou ao BB R$ 4,2 bilhões e es-
tá sendo questionado na cúpula do governo.
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P
reocupado com o
escasso tempo que
terá para sustentar
a acusação contra
36 dos 38 réus no

julgamento do mensalão, o
procurador-geral da Repúbli-
ca, Roberto Gurgel, age nos
bastidores para reverter esse
quadro no Supremo Tribunal
Federal (STF). O regimento da
Corte prevê o prazo máximo
de uma hora para que o procu-
rador faça a sustentação oral
em ações penais, e também de
uma hora para que o advoga-
do de cada réu apresente a de-
fesa em plenário.

Gurgel justifica que a sua
preocupação está centrada no
fato de haver 38 réus. Ou seja,
cada um terá uma hora para se
defender, totalizando 38 ho-
ras, enquanto o procurador te-
rá apenas 60 minutos para
apresentar a acusação contra
todos. “O próprio ministro
Celso de Mello (do STF) me
disse que fez uma conta e no-
tou que se mantiver uma hora,
eu vou ter só um minuto e
pouco para cada réu, o que
evidentemente inviabiliza a
atuação do Ministério Públi-
co”, afirmou Gurgel.

Em julho do ano passado, o
procurador-geral apresentou
as suas alegações finais no
processo do mensalão. Na
ocasião, ele pediu a absolvição
de dois dos 38 réus: Luiz
Gushiken, ex-ministro da Se-
cretaria de Comunicação da
Presidência da República, e
Antonio Lamas, ex-assessor
do deputado Valdemar Costa
Neto (PR-SP), também réu na
ação penal do mensalão.

Roberto Gurgel avalia que
há clima na Suprema Corte
para que o julgamento ocorra

neste primeiro semestre do
ano. “O que se fala no Supre-
mo é que seria em meados de
maio. Agora, há uma grande
dúvida lá quanto a como fazer.
Hoje se estima que teríamos
de três a quatro semanas, de
segunda a sexta-feira, das 9h
às 21h. Assim, o tribunal para-
ria e a Procuradoria-Geral
também”, destacou.

Tradicionalmente, o Supre-
mo realiza duas sessões plená-
rias semanais, as quartas e
quintas-feiras à tarde. Para se
adequar à dimensão do pro-
cesso do mensalão, o tribunal
definirá uma nova agenda de
trabalho. Para Gurgel, apesar
dos inconvenientes, o ideal se-
ria adotar o modelo que ele ci-
tou, com a realização de cinco
sessões por semana em horá-

rio integral. “Acho que talvez
seja a melhor forma, apesar
dos contratempos que isso vai
trazer. A outra solução seria fa-
zer só alguns dias na semana.
Mas isso prolongaria o julga-
mento por meses. Seria pior.”

ESTRATÉGIA. O presidente do
STF, Cezar Peluso, já relatou a
pessoas próximas que o Supre-
mo terá de montar uma agen-
da especial para o julgamento.
Entretanto, ele não estará no
comando da Corte quando o
julgamento for iniciado, uma
vez que seu mandato termina
em abril. Procurada, a assesso-
ria de imprensa do Supremo
informa “que as decisões rela-
tivas ao julgamento do mensa-
lão serão tomadas no momen-
to oportuno”.

Para o presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil
(OAB), Ophir Cavalcante, o Su-
premo precisará construir
uma estratégia para conduzir
o julgamento, que promete ser
o mais longo da história da
Corte. “Vai ter que ser cons-
truída uma solução, porque é
completamente diferente de
tudo aquilo que o Supremo até
hoje fez em termos de julga-
mento”, disse. Ophir, porém,
avalia que não haverá solução
para que o procurador-geral se
pronuncie por mais tempo em
plenário. “Não há dúvida de
que o tempo de apenas uma
hora é prejudicial para a acu-
sação. Entretanto, essa é a re-
gra existente hoje. Justa ou in-
justa, é preciso sempre respei-
tar a lei.”

JUSTIÇA - Supremo estuda realizar sessões de segunda a sexta, em horário
integral, no julgamento do processo, previsto para começar em maio 

DA REDAÇÃO

O escândalo do mensalão veio à tona em
junho de 2005, após uma denúncia feita pelo
ex-deputado federal Roberto Jefferson, hoje
presidente do PTB. Em abril de 2006, o então
procurador-geral da República, Antonio Fer-
nando de Souza, apresentou denúncia ao Su-
premo Tribunal Federal (STF) contra 40 sus-
peitos de envolvimento com o esquema de
compra de apoio no Congresso ao governo do
então presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Somente em agosto de 2007, o STF abriu
a ação penal do mensalão, ocasião em que
os acusados passaram à condição de réu.
Dentre eles, estão os ex-deputados petistas
José Dirceu e José Genoino, além de Roberto
Jefferson e dos deputados federais João Pau-
lo Cunha (PT-SP) e Valdemar Costa Neto

(PR-SP). No ano seguinte à abertura da
ação, o ex-secretário-geral do PT Silvio Pe-
reira fez um acordo com a Procuradoria-
Geral da República para substituir uma
possível condenação pela prestação de ser-
viços comunitários. Já em setembro de
2010, morreu o ex-deputado federal José Ja-
nene (PP). Assim, o processo do mensalão
passou a contar com 38 réus.

O relator do processo do mensalão, mi-
nistro Joaquim Barbosa, encerrou a fase de
depoimento das testemunhas de acusação
em 2008. Dois anos depois, foram concluí-
dos os interrogatórios da defesa. O STF deve
julgar a ação neste primeiro semestre de
2012. A marcação do julgamento depende
da conclusão do voto de Barbosa e do térmi-
no do relatório de revisão, que é preparado
pelo ministro Ricardo Lewandowski.

Ação foi aberta em 2007

ENTENDA O CASO

Ritmo diferenciado 
para julgar o mensalão

■ JULGAMENTO

MARCELO PORTELA
DA AGÊNCIA ESTADO

O empresário Marcos Valé-
rio Fernandes de Souza, acu-
sado de ser o operador do es-
quema do mensalão, foi con-
denado novamente pela Justi-
ça Federal em Minas Gerais.
Dessa vez, o Judiciário impôs
uma pena de prisão ao acusa-
do e a seus ex-sócios na agên-
cia de propagandas SMP&B,
Cristiano de Mello Paz e Ra-
mon Hollberbach Cardoso.
Eles foram acusados de sone-
gação tributária e falsificação
de documento público. Em
2007, a sonegação foi calcula-
da em R$ 90 milhões.

É a segunda pena imposta
a Valério e Paz, condenados
no ano passado a penas de
seis anos e dois meses e de
quatro anos e oito meses, res-
pectivamente, por crime con-
tra o sistema financeiro. As-
sim, como na primeira con-
denação, a Justiça permitiu
que os réus recorram da sen-
tença em liberdade. A mulher
de Valério, Renilda Maria San-
tiago Fernandes de Souza,
também foi acusada, mas te-
ve a absolvição pedida pelo
Ministério Público Federal
(MPF) por falta de provas.

Segundo o MPF, os acusa-
dos usaram "diversas condu-
tas fraudulentas" para sone-
gar tributos entre 2003 e
2004. Ainda de acordo com o
MPF, quando estourou o es-
cândalo do mensalão, em
2005, os acusados, cientes de
que a empresa seria alvo de
uma devassa fiscal, fizeram
uma retificação da Declara-
ção de Rendimentos da Pes-
soa Jurídica (DIPJ) para de-
clarar receitas que não ha-
viam sido informadas, mas
"não apresentaram nova De-
claração de Débitos e Crédi-

Valério é condenado, de novo
tos Tributários Federais, nem
efetuaram os recolhimentos
correspondentes".

No mesmo período, a Re-
ceita Federal também detec-
tou indícios de fraudes na
movimentação feita pela
SMP&B em diversos bancos.
Pela denúncia do MPF, "vulto-
sos recursos", passaram pelas
contas da empresa, quase to-
dos lançados como emprésti-
mos para o PT, mas foram re-
gistrados incorretamente na
contabilidade da agência de
publicidade.

Durante o processo, a defe-
sa dos acusados alegou que
não houve sonegação, já que
a DIPJ foi retificada antes de a
empresa ser alvo de fiscaliza-
ção. No entanto, o juiz substi-
tuto da 11ª Vara da Justiça Fe-
deral em Minas, Henrique
Gouveia da Cunha, entendeu
que houve uma manobra. "A
retificação constitui confissão
das fraudes anteriormente
encetadas para se lograr a so-
negação obtida", afirmou o
magistrado. Para o juiz, os
acusados só fizeram a retifica-
ção quando "tinham certeza
plena de que seriam alvo de
intensa fiscalização e investi-
gação".

FALSIFICAÇÃO. Além disso, o
juiz acatou as alegações do
MPF de que os acusados falsi-
ficaram Autorizações para
Impressão de Documentos

Fiscais (AIDFs) da prefeitura
de Rio Acima, na região me-
tropolitana de Belo Horizon-
te, para justificar a emissão de
notas fiscais frias. Segundo o
Ministério Público, o grupo
abriu uma filial da empresa
no município, mas falsificou
as assinaturas do prefeito e de
uma servidora e adulterou AI-
DFs para, por exemplo, impri-
mir 15 mil notas fiscais ao in-
vés de 5 mil.

A prefeitura não reconhe-
ceu a documentação que, de
acordo com o MPF, teve a fal-
sificação comprovada por pe-
rícia do Instituto Nacional de
Criminalística (INC). Para o
magistrado, a fraude foi feita
para tentar "regularizar" a so-
negação. "As notas fiscais im-
pressas a partir das AIDFs fal-
sas, embora emitidas no ano
de 2003 e utilizadas para dar
suporte ao recebimento efeti-
vo de recursos de clientes di-
versos não foram registradas
na contabilidade original da
SMP&B", sentenciou. "Essas
notas fiscais foram impressas
sem a autorização e conheci-
mento do órgão fazendário
competente, com o claro pro-
pósito de omitir receita tribu-
tável,  compondo o que se
convencionou chamar de
’caixa-dois’ da empresa",
acrescentou o magistrado.

DEFESA. O advogado Marcelo
Leonardo, que defende Mar-

cos Valério nas dez ações que
tramitam contra o empresá-
rio na Justiça Federal em Mi-
nas, afirmou ao Estado que a
defesa vai recorrer da senten-
ça junto ao Tribunal Regional
Federal da 1ª Região (TRF1).
"Os sócios entendem não ter
praticado fraude ou sonega-
ção, uma vez que a empresa,
em junho de 2005, antes de
qualquer fiscalização, fez
uma retificação de suas decla-
rações na receita informando
todos os rendimentos", disse.
"É um procedimento legal do
contribuinte que quer regula-
rizar sua situação. No Brasil,
dever tributo não é crime. So-
negar informação, sim", com-
pletou.

Leonardo lembrou que o
contador Marco Aurélio Pra-
ta, acusado pelo MPF dos
mesmos crimes, foi absolvi-
do. "A Justiça absolveu Marco
Aurélio reconhecendo que
ele, que fez a retificação para
informar espontaneamente
(as receitas), fez um procedi-
mento regular, seguindo
orientação de um auditor. Os
sócios da empresa se limita-
ram a dar a ordem para ser
feito o procedimento, infor-
mando todos os rendimen-
tos", declarou. Para o advoga-
do, há "má vontade" com os
acusados por causa do men-
salão. "Eles são vítimas de
perseguição desde o escânda-
lo do mensalão", disparou.
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 15  fev. 2011, Primeiro Caderno, p. A7.




