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A Justiça Federal arquivou in-
vestigação sobre o suposto se-
questro relâmpago de que teria
sido vítima o ex-juiz Paulo Ha-
milton Siqueira Junior, do Tri-
bunal Regional Eleitoral. O ar-
quivamento foi requerido pelo
Ministério Público Federal que
argumentou não existir provas
“que permitam concluir que o
sequestro ocorreu ou não”.

Hamilton integra lista trípli-
ce em poder da presidente Dil-
ma Rousseff (PT) para cadeira

de magistrado eleitoral efetivo
em São Paulo na classe jurista,
reservada exclusivamente para
advogados. Ele atuou por dois
mandatos consecutivos como
substituto, até 20 de junho.

Em setembro de 2012, a um
mês das eleições, ele declarou à
Polícia Federal que foi seques-
trado por dois homens que o
obrigaram a dirigir seu carro até
a Rua Haddock Lobo onde pos-
tou correspondências conten-
do ameaças a si e a uma colega.

A PF examinou imagens de câ-
meras de segurança de prédios
e levantou suspeita sobre a ver-
são de Hamilton. Relatório de
investigação sugeriu que o ex-
juiz praticou falsa comunica-
ção de crime, mas a PF não in-
vestigou os motivos que o te-
riam levado a forjar a história –
na ocasião, ele detinha foro pri-
vilegiado perante o Superior
Tribunal de Justiça (STJ).

“De um lado, existe a palavra
da vítima, narrando com porme-

nores como se deu o sequestro
e, de outro lado, as percepções
do agente da Polícia Federal
que realizou as investigações e
concluiu pela sua incoerência”,
diz a procuradora da República
Marta Pinheiro de Oliveira Se-
na no pedido de arquivamento.

“É certo que não se pode des-
merecer a experiência e a com-
petência do agente responsá-
vel pelas investigações, com co-
locações que são razoáveis, sob
o prisma de investigação crimi-

nal. Por outro lado, no sentir
do MPF, a conclusão de que a
vítima estava ou não com me-
do, ou que poderia ou não ter
fugido, diante das circunstân-
cias concretas são de cunho
eminentemente subjetivo.”

A procuradora observa que
“a dificuldade de se alcançar
uma conclusão precisa sobre a
ocorrência ou não do sequestro
resta ainda maior diante da
enorme estranheza dos fatos in-
vestigados”. Ela pondera.
“Qual seria o interesse do se-
questrador em determinar que
o próprio magistrado postasse
correspondências para si pró-

prio e para a colega? Qual o inte-
resse do magistrado em inven-
tar toda uma história?”

Ela ressalta que para configu-
ração da falsa comunicação “é
necessário que o agente provo-
que a ação da autoridade, comu-
nicando-lhe a ocorrência de cri-
me ou contravenção que sabe
não ter se verificado”. Para Mar-
ta, “forçoso reconhecer que
não há provas que permitam
concluir, com a firmeza necessá-
ria, que o sequestro não ocor-
reu, tampouco que ele existiu”.

Hamilton não respondeu ao
pedido de entrevista feito pelo
Estado. / FAUSTO MACEDO

Governo cobra Canadá
sobre espionagem
Embaixador canadense no Brasil foi convocado; Itamaraty declarou ‘repúdio’
ao que chamou de ‘grave e inaceitável violação da soberania nacional’

Justiça arquiva inquérito sobre ex-juiz do TRE

● A presidente Dilma Rousseff
afirmou em entrevista ao Progra-
ma do Ratinho, do SBT, exibida na
noite de ontem, que informou ao
presidente americano, Barack Oba-
ma, que não tinha “condições polí-
ticas” de realizar a visita de Estado
a Washington, prevista para este
mês. Dilma reiterou que durante a
reunião do G-20, em São Peters-
burgo, cobrou de Obama um pedi-
do de desculpas pelos episódios
de espionagem dos EUA. Segundo
ela, Obama não deu garantias de
que os casos não se repetiriam.
Dilma afirmou que não estava bra-
va com o presidente americano.
“Não é uma questão pessoal. Não
estou brava, nem mansa.” A entre-
vista foi gravada na quinta-feira
passada, no Palácio do Alvorada.
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Presidente relata
conversa com Obama

Dados. Lobão e Graça Foster: ele diz que reforçará segurança

Tânia Monteiro / BRASÍLIA

O governo pediu ontem ao
embaixador do Canadá no
Brasil, Jamal Khokhar, expli-
cações sobre a denúncia de
que a agência canadense de in-
teligência teria espionado o
Ministério de Minas e Ener-
gia. O embaixador canadense
foi convocado pelo ministro
das Relações Exteriores, Luiz
Alberto Figueiredo, que aten-
deu a uma determinação da
presidente Dilma Rousseff.

No encontro, de acordo com
o Itamaraty, o chanceler mani-
festou a Khokhar o “repúdio” do
governo brasileiro ao que cha-
moude“graveeinaceitávelviola-
ção da soberania nacional e dos
direitos de pessoas e de empre-
sas”. Mais cedo, em mensagens
pelo Twitter, a presidente Dilma
Rousseff disse que as novas de-
núncias de espionagem “confir-
mam as razões econômicas e es-

tratégicas por trás de tais atos”.
Reportagem exibida anteon-

tem pelo programa Fantástico,
da TV Globo, apresentou novos
documentos secretos revela-
dos pelo ex-técnico da Agência
Nacional de Segurança (NSA,
na sigla em inglês), Edward
Snowden. Segundo a reporta-
gem, as comunicações de com-
putadores, telefones fixos e ce-
lulares do ministério foram ma-
peadas pela agência de espiona-
gem do Canadá. O ex-agente te-

ria tido acesso às informações
em uma reunião das agências
de inteligência do Canadá, Esta-
dos Unidos, Reino Unido, Aus-
trália e Nova Zelândia.

Dilma afirmou na rede social
que “a reportagem aponta para
interesses canadenses na área
de mineração” e que “tudo indi-
ca que os dados do NSA são
acessados pelos cinco gover-
nos e pelas milhares de empre-
sas prestadoras de serviços
com amplo acesso a eles”.

Apesar de afirmar que o Mi-
nistério de Minas e Energia pos-
sui “bom sistema proteção de
dados”, a presidente determi-
nou ao ministro Édison Lobão
“rigorosa avaliação e reforço
da segurança desses sistemas”.
O ministro Édison Lobão disse
que o sistema do ministério “é
bom e confiável”, mas reconhe-
ceu que é possível “melhorá-lo
ainda mais”. “Para evitar que
bisbilhoteiros entrem em nos-

sos arquivos.”
O ministro afirmou que as de-

núncias de espionagem não
atrapalham a realização dos lei-
lões promovidos pela pasta, co-
mo o do campo de Libra no pré-
sal, previsto para o dia 21 de ou-
tubro. “Nossos leilões são pú-
blicos, tudo às claras e não acha-
mos que essa espionagem impo-
nha dificuldades à realização
do processo”, afirmou. “Petró-

leo é energia e soberania, e ener-
gia sempre motiva o interesse
mundial. O Brasil tem grandes
reservas e isso motiva a curiosi-
dade. Mas, independentemen-
te da espionagem, o importan-
te é nossa capacidade técnica
de produzir”, disse a presiden-
te da Petrobrás, Graça Foster.

Mais tarde, durante reunião
com os líderes dos partidos da
base aliada na Câmara, a presi-

dente Dilma aproveitou para pe-
dir a aprovação do marco civil
da internet e avisou que quer
discutir o assunto com os parla-
mentares em uma outra reu-
nião, na próxima segunda-feira.
“Nossa pressa agora é o marco
civil da internet na próxima se-
mana”, disse o líder do PT na
Câmara, José Guimarães (CE).
/ COLABORARAM ANNE WARTH e

EDUARDO RODRIGUES

● Mineração
“Reportagem aponta para
interesses canadenses na
área de mineração. Tudo
indica que os dados da NSA
são acessados por governos
(Canadá, EUA, Reino Unido,
Austrália e Nova Zelândia)”
Dilma Rousseff, pelo Twitter
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A9.




