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Notas & Informações

Dois anos depois
de o Supremo
Tribunal Fede-
ral (STF) ter re-
vogado a obriga-
toriedade de di-

ploma de nível superior para o
exercício do jornalismo, senten-
ciando que a exigência era um
“atentado contra a liberdade
de expressão e o direito à infor-
mação”, o Senado aprovou, em
segundo turno, Proposta de
Emenda Constitucional (PEC)
que restabelece essa exigência.
A iniciativa foi apoiada por vá-
rias entidades sindicais, das
quais a mais conhecida é a Fe-
deração Nacional dos Jornalis-
tas (Fenaj) – a mesma que pro-
pôs, há quase dez anos, a cria-
ção de um Conselho Federal de
Jornalismo para “fiscalizar” a
profissão.

Ao justificar a decisão do Se-
nado, o senador Antonio Car-
los Valadares (PSB-SE) alegou
que a finalidade da PEC é en-
quadrar as empresas de comu-
nicação, impedindo-as de con-
tratar profissionais não diplo-
mados em jornalismo por bai-
xos salários. “É preconceito co-
locar uma profissão à margem
da lei”, disse ele. “A obrigatorie-
dade do diploma é a garantia
de que o jornalista deve assu-
mir responsabilidade profissio-
nal naquilo que é específico do
jornalismo. Assim como o que
é específico da medicina tem
de ser realizado por um médi-
co”, afirmou o senador Welling-
ton Dias (PT-PI).

A PEC, que já havia sido apro-
vada em primeiro turno no fi-
nal de 2011, será submetida à

Câmara dos Deputados – e, pa-
ra acelerar a votação, seus de-
fensores pretendem recorrer a
dois expedientes. Um deles é
converter a PEC em substituti-
vo de um projeto semelhante
que já passou por todas as co-
missões técnicas e está pronto
para ser levado a plenário. O ou-
tro expediente é pedir que a
PEC seja analisada por uma co-
missão especial, dispensando
seu exame pelas Comissões de
Constituição e Justiça e de Co-
municação Social.

Como a vida política do País
será dominada pela campanha
eleitoral municipal, os defenso-
res da PEC acham que será pos-
sível aprová-la sem maiores re-
sistências políticas ainda neste
semestre. Se tiverem sucesso, a
profissão de jornalista passará a
constar da Constituição, o que
é um absurdo, pois a Carta Mag-
na deve cuidar de liberdades pú-
blicas e direitos fundamentais –
e não garantir prerrogativas cor-
porativas que, no passado,
eram concedidas por decreto.

Foi justamente o que ocor-
reu com o jornalismo. Para ate-
nuar a oposição do movimento
estudantil, em 1969 a ditadura
militar expandiu o ensino supe-
rior criando cursos que não exi-
giam grandes investimentos
em laboratórios, bibliotecas e
docentes qualificados, como co-
municação social, psicologia e
sociologia. E, para assegurar
emprego para os formandos
desses cursos, baixou um decre-
to impondo a exigência de di-
ploma, para efeitos de obten-
ção de registro profissional.

Além de demagógica, essa exi-

gência era tão absurda, do pon-
to de vista legal, que em 2009 o
Supremo a considerou inconsti-
tucional. Nesse julgamento, a
Corte lembrou que, na hierar-
quia legal, a regulamentação das
principais profissões – como en-
genharia, medicina e agrono-
mia, por exemplo – é feita por
lei ordinária. “O Senado quer co-
locar, pela janela, uma norma da
ditadura que o STF expulsou pe-
la porta. A PEC é uma aberra-
ção. Serve apenas para atender
os donos de faculdades de jorna-
lismo ruins, arapucas que não
ensinam nada e vendem a ilusão
de um futuro profissional, e pa-
ra acolher as pretensões políti-
cas das lideranças sindicais dos
jornalistas, as mesmas que que-
rem instituir o controle social
da mídia”, disse o senador Aloy-
sio Nunes (PSDB-SP) – o único
a discursar contra a proposta de-
fendida pela Fenaj.

Nos países desenvolvidos, o
jornalismo é exercido por
quem se formou em qualquer
área do conhecimento, não ha-
vendo necessidade de diploma
específico. Para o pessoal da
Fenaj, os cursos de jornalismo
garantem “formação crítica”
“credibilidade da informação” e
“disciplinamento ético”. Na rea-
lidade, essas qualificações po-
dem ser supridas por qualquer
curso universitário bem-feito,
ou mesmo pelo esforço de um
autodidata. Converter em nor-
ma constitucional a obrigatorie-
dade do diploma de jornalismo
só atende a interesses ideológi-
cos e corporativos. Também re-
força a triste tradição cartorial
que prevalece no País.

Opadrão de in-
c o m p e t ê n c i a
do governo fe-
deral na gestão
do Programa de
Aceleração do

Crescimento (PAC) tem na
transposição do Rio São Fran-
cisco talvez sua face mais dra-
mática. Financiado inteiramen-
te com recursos públicos, o pro-
jeto, que é o mais caro do PAC,
foi alardeado como a salvação
dos nordestinos acossados pe-
la seca, mas tornou-se um ma-
nancial de irregularidades –
das quais agora nem o Exército
parece ter escapado.

A ideia da transposição é des-
viar parte das águas do rio, por
meio de canais de concreto, pa-
ra irrigar o semiárido de Per-
nambuco, Paraíba, Ceará e Rio
Grande do Norte. O projeto es-
tá dividido em dois eixos, o
Norte e o Leste. Na semana
passada, como mostra o jornal
Valor, o TCU concluiu uma au-
ditoria no Eixo Norte e consta-
tou que houve superfaturamen-
to na parte desse trecho que es-
tava entregue ao 2.º Batalhão
de Engenharia do Exército,
num montante estimado em
mais de R$ 7 milhões. A audito-
ria sustenta que a irregularida-
de, em Cabrobó (PE), ocorreu
em razão da “fiscalização inade-
quada por parte do Exército”.

Problemas desse tipo não
são incomuns quando se trata
da transposição do São Francis-
co, cujo Eixo Leste deveria ter
sido inaugurado no segundo se-
mestre de 2010, mas que agora
deve ficar pronto, se Deus qui-
ser, só em dezembro de 2014.

O Eixo Norte, esperado para es-
te ano, pode ser concluído em
2015. Além disso, há várias sus-
peitas de superfaturamento e
desvio de recursos. O mais re-
cente relatório do TCU a res-
peito apontou sobrepreço de
R$ 29 milhões em trechos no
Ceará e mandou rever os cus-
tos. Além disso, o tribunal cons-
tatou indícios de irregularida-
des na desapropriação de imó-
veis para as obras – teria havi-
do avaliação muito acima dos
preços de mercado, e locais em
péssimo estado de conservação
foram considerados “em bom
estado”. Não é à toa que a previ-
são de custo da transposição te-
nha saltado de R$ 4,7 bilhões
para R$ 8,2 bilhões, e fica difícil
acreditar na presidente Dilma
Rousseff quando ela diz, como
fez em fevereiro passado, que o
governo tem “uma clara pers-
pectiva de fazer com que essa
obra entre em regime de cruzei-
ro e não tenha nenhum proble-
ma de continuidade”.

Causa espécie, porém, a notí-
cia de que pode ter havido irre-
gularidades até em obra tocada
pelo Exército, instituição que
costuma estar acima de qual-
quer suspeita. Os militares têm
sido uma espécie de esteio dos
programas de infraestrutura do
governo federal, porque cum-
prem prazos e economizam re-
cursos. O Exército está hoje em
25 obras do PAC. Atua na terra-
plenagem do novo terminal do
Aeroporto de Guarulhos, além
de ter oferecido à Infraero pro-
jetos de engenharia para a ex-
pansão dos aeroportos de Vitó-
ria, Goiânia e Porto Alegre.

No caso do Aeroporto de
Guarulhos, a competência da
“empreiteira militar” foi ampla-
mente comprovada: o prazo pa-
ra a entrega da terraplenagem
foi antecipado em 15 meses, e o
custo, antes orçado em R$ 417
milhões, caiu 25%. É o exato
oposto do que acontece na
maioria das obras do PAC – in-
clusive, agora se sabe, em uma
das que estavam sob incumbên-
cia do Exército.

O próprio TCU acaba de cons-
tatar que houve desvio de pelo
menos R$ 36,4 milhões na obra
da Ferrovia Norte-Sul entre Pal-
mas (TO) e Uruaçu (GO), co-
mo mostrou a Folha (4/8). Entre
outras irregularidades, foram
comprados trilhos e dormentes
que acabaram não sendo usa-
dos. Além disso, o empreendi-
mento tem erros de execução
que geraram superfaturamento
de R$ 20,7 milhões e que po-
dem comprometer a própria se-
gurança da operação ferroviária.

Em outro caso exemplar do
descalabro do PAC, revelado pe-
lo Estado (5/8), as obras de
construção da refinaria cearen-
se Premium 2, tida como priori-
tária pela Petrobrás, não foram
nem sequer iniciadas, por pro-
blemas fundiários. O lugar é ape-
nas mato, nada menos que 18
meses depois do lançamento da
pedra fundamental por um orgu-
lhoso presidente Luiz Inácio Lu-
la da Silva, que logo em seguida
passaria a faixa a Dilma Rous-
seff, a quem apelidou de “mãe
do PAC”. Há apenas restos do
palanque ali montado para mais
uma sessão do prometido “espe-
táculo do crescimento”.
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A defesa dos réus
no julgamento do
mensalão tem insis-
tido na tese de que
as provas obtidas
pela CPI dos Cor-
reios e pela Polícia
Federal, usadas pe-

la Procuradoria-Geral da República
na acusação, não têm valor no pro-
cesso, porque seriam meramente
testemunhais e teriam sido arrola-
das “sem o contraditório” – isto é,
sem que os advogados dos acusados
pudessem contestá-las. Agora mes-
mo, a defesa de José Dirceu, aponta-
do pela Procuradoria como o men-
tor da quadrilha, encaminhou me-
morial ao Supremo Tribunal Federal
(STF) para rebater os argumentos
apresentados pelo procurador-geral
Roberto Gurgel, invocando o princí-
pio da “ampla defesa e do contradi-
tório” – como se isso já não tivesse
ocorrido, nesta fase do processo, na

longa sustentação oral em plenário.
Pois na última quinta-feira o minis-
tro Joaquim Barbosa, relator do pro-
cesso no STF, tratou de lembrar que
o contraditório tem dois lados, ao in-
quirir um dos advogados sobre a ver-
são que ele estava apresentando pa-
ra os fatos.

Em atitude até então inédita por
parte do relator, Barbosa fez pergun-
tas a Marthius Sávio Cavalcante Lo-
bato, defensor de Henrique Pizzola-
to, ex-diretor de Marketing do Ban-
co do Brasil. Acusado de peculato,
corrupção passiva e lavagem de di-
nheiro, Pizzolato, ligado ao PT, é
apontado como responsável pela
aprovação do repasse de R$ 73 mi-
lhões do Fundo Visanet, que tem
participação do Banco do Brasil, pa-
ra a agência de publicidade DNA, de
Marcos Valério, considerado o ope-
rador do mensalão. Segundo o Mi-
nistério Público Federal, esse dinhei-
ro era público. Além disso, Pizzola-

to recebeu um envelope com R$ 326
mil de Marcos Valério, em dinheiro
vivo.

Em sua exposição, Lobato disse
que Pizzolato não tinha poder para
autorizar sozinho o repasse e que os
recursos eram privados. Sobre o enve-
lope com dinheiro, saiu-se com a se-
guinte história: ele recebeu um telefo-
nema da secretária de Valério pedin-
do-lhe que viesse buscar uma “enco-
menda”; sem querer saber o que ha-
via no pacote, Pizzolato disse ter fei-
to o que Valério pediu e repassou o
envelope a um emissário do PT no
Rio – como se fosse um office-boy.

Ao final da sustentação oral de Lo-
bato, o ministro Joaquim Barbosa in-
terpelou o advogado. Quis saber de
mais detalhes sobre o mecanismo de
transferência do dinheiro do Fundo
Visanet para a DNA e perguntou tam-
bém quem, no Banco do Brasil, dava
a ordem para a liberação dos recur-
sos para os projetos de marketing. A

essa indagação, Lobato respondeu di-
zendo que não era uma única pessoa
que decidia a questão, e, sim, o comi-
tê de marketing. No entanto, em
2003 e 2004, anos em que ocorreram
os repasses, o tal comitê era compos-
to por seis executivos da Diretoria de
Marketing do banco, além do diretor
– o próprio Pizzolato. A investigação
da Polícia Federal mostra que, nessa
condição, Pizzolato autorizou o paga-
mento.

A questão do Banco do Brasil e do
Fundo Visanet é central no caso do
mensalão, porque seria esse o duto
pelo qual teria passado o dinheiro pú-
blico que, segundo a acusação, ali-
mentou o esquema. O ministro Bar-
bosa quis saber do advogado Lobato
justamente qual era a origem dos re-
cursos repassados à DNA. Segundo o
advogado, tratava-se de um porcen-
tual das compras feitas pelos clientes
dos cartões de bandeira Visa. Mas a
Polícia Federal sustenta que o dinhei-

ro vinha dos “incentivadores” do fun-
do na proporção de sua participação
acionária – portanto, o Banco do Bra-
sil, como acionista, entrou com os re-
cursos públicos.

Sem emitir nenhuma opinião ou co-
mentário, Barbosa deu-se por satisfei-
to. As contradições estavam expos-
tas, e agora certamente os advogados
dos demais réus estão cientes de que
suas arengas terão de ir além dos ar-
gumentos que imputam ao julgamen-
to qualificativos depreciativos como
“terrorismo”, “ilusionismo jurídico”
e “construção mental”.

A intervenção de Barbosa está pre-
vista no regimento do Supremo. Por-
tanto, não há de que se queixarem os
advogados. A atitude do relator ser-
viu para lembrar que o julgamento
não é uma mera declamação de argu-
mentos, e, sim, a exposição mais am-
pla possível das divergências de narra-
tiva sobre um fato – que, no caso do
mensalão, são imensas.
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Enfim, o contraditório

“O País está refém das
‘cobras criadas’ pelos
petistas. Quem dorme com
cobras amanhece picado,
diz o ditado. Mas quem
dorme com elas é o povo
‘burro’ que acredita nesses
criadores de cobras!”

ARIOVALDO BATISTA / SÃO
BERNARDO DO CAMPO, SOBRE
AS GREVES FEDERAIS
arioba06@hotmail.com

“Para alegria dos advogados
dos mensaleiros, só falta
o STF entrar em greve”

ADEMAR MONTEIRO DE MORAES /
SÃO PAULO, IDEM
ammoraes57@hotmail.com

Dízimo

Sobre o editorial: o PT “peteti-
zou” e cobrou dízimo do primei-
ro, do segundo, do terceiro, do
quarto, do quinto e não sei de
quantos mais escalões de servido-
res públicos. Agora se preocupa
com movimentos grevistas. Por
acaso se esqueceu de que quem
paga tem o direito de reclamar?
SERGIO S. DE OLIVEIRA
ssoliveira@netsite.com.br
Monte Santo de Minas (MG)

O BRASIL NA OLIMPÍADA
Fez bonito no vôlei e no boxe

O Brasil está de parabéns pela
grande Olimpíada que fez no vô-
lei e no boxe. Após massacrar Ja-
pão e Itália nas semifinais com so-
noros 3 x 0, somos o único país
que está na grande final olímpica
do vôlei masculino e feminino.
No boxe, depois de 44 anos de je-
jum, já garantimos três medalhas
e faremos a nossa primeira final

olímpica na modalidade, graças
ao lutador Esquiva Falcão. Pena
que o atletismo tenha passado
em branco e a natação, trazido só
um bronze. Se os mesmos traba-
lho sério, organização e planeja-
mento do vôlei, boxe e judô fos-
sem adotados nas demais modali-
dades esportivas, certamente o
Brasil teria um desempenho mui-
to superior nestes Jogos. Talen-
to, dedicação e grandes atletas te-
mos de sobra. O que falta é políti-
ca pública de esporte e apoio efe-
tivo do Estado aos nossos atletas.
RENATO KHAIR
renatokhair@uol.com.br
São Paulo

Pouco garimpo

Pelo dinheiro gasto, o número de
medalhas é pequeno. Presumo
que os dirigentes não estejam
preocupados, até porque a grana
saiu do bolso dos contribuintes.
VIRGÍLIO MELHADO PASSONI
mmpassoni@gmail.com
Jandaia do Sul (PR)

A volta do diploma de jornalistaAté o Exército

● “Justo, que entrem realmente somente os melhores!”
RODRIGO MOREIRA

● “Claro! Assim se perpetua a elite no Brasil. Rico continua rico
e o pobre continua pobre e sem chances de ascensão profissio-
nal. Mas, tratando-se de militares, era de esperar a atitude.”
JOÃO RICARDO RIBAS DE MORAIS

● “E mesmo assim tem um vestibular que é ministrado pelo Mi-
nistério da Educação. Famosa história pra boi dormir...”
JANSEN SANTOS
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A3.




