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As denúncias nesse sentido foram
feitas há mais de um ano pelo opera-
dor do mensalão, o empresário Mar-
cos Valério. Os tentáculos do esque-
ma no exterior foram denunciados
por Valério em depoimento prestado
em setembro do ano passado.

Na ocasião, o empresário acusou
o ex-presidente Lula de ter avaliza-
do empréstimos bancários que paga-
riam parlamentares da base aliada
no Congresso. Ainda segundo Valé-
rio, condenado pelo STF a mais 40
anos de prisão, despesas pessoais do
petista também teriam sido pagas
com esse dinheiro.

A Procuradoria da República no
Distrito Federal decidiu, então,
abrir seis procedimentos de investi-
gação. Ao todo, os procuradores
apontaram oito fatos que pode-
riam, em tese, ser tipificados como
crimes – dois deles já estavam sen-
do investigados em outros inquéri-
tos no âmbito do Ministério Público
Federal. Entre as seis investigações
preliminares restantes, está a supos-
ta doação ilegal de US$ 7 milhões
de uma gigante do setor de telefo-
nia ao PT, com o intuito de irrigar o
caixa da campanha de Lula. A notí-
cia foi publicada na edição desta se-
mana da revista “Veja”.

Ainda de acordo com o depoi-
mento de Valério, o dinheiro fora de-
positado em três contas bancárias e
a operação teria sido acertada por
Lula e os ex-ministros José Dirceu e
Antonio Palocci, além da participa-
ção direta do próprio operador do
mensalão. A “Veja” informa que a
PF e o MPF solicitaram à Justiça a
quebra do sigilo das contas dos su-
postos beneficiários, e o Departa-
mento de Recuperação de Ativos
(DRCI), órgão do Ministério da Justi-
ça, também foi acionado para que
sejam obtidas informações sobre as
contas internacionais.

Segundoa “Veja”, Lula ainda deve-
rá ser convidado pelo Ministério Pú-
blico Eleitoral para prestar esclareci-
mentos sobre outra acusação de Mar-
cos Valério: a doação não declarada
feita por uma siderúrgica no valor R$
1 milhão, montante que também te-
ria alimentado o suposto caixa 2 da
campanha que elegeu o petista presi-
dente da República pela primeira vez.

Em meio à reta final do julgamen-
to no STF, que pode até executar as
primeiras penas antes do fim de ou-
tubro, novas ramificações do escân-
dalo começam a ser investigadas.
Ao que tudo indica, a condenação
de próceres petistas como José Dir-
ceu, José Genoino, João Paulo
Cunha e Delúbio Soares não foi o úl-
timo capítulo desse rastro de corrup-
ção no seio do governo.

Que as autoridades tenham inde-
pendência e serenidade para apurar
as denúncias, sem qualquer ânsia
persecutória, mas imunes a pres-
sões em sentido contrário. Já pas-
sou da hora de o país virar a página
do mensalão, com todas as falca-
truas desvendadas e punição exem-
plar aos envolvidos.

Outros afirmam que o discurso não
passou de ‘jogo de cena’. Cabe-nos,
porém, chamar a atenção para tre-
chos do discurso que não foram alvo
de comentários, mas são cruciais para
o progresso continuado do uso de TI.

Em primeiro lugar é necessário
observar que, graças à existência da
Internet, o processo de espionagem
passou a ser feito de forma remota,
usando redes de computadores —
em vez de colocar em perigo a vida
dos espiões, como acontecia tradicio-
nalmente. A Internet é uma rede glo-
bal, que não respeita as fronteiras
dos estados soberanos.

Concordamos com a Presidente
ao citar a necessidade do desenvolvi-
mento de um esforço para regular o
comportamento, não apenas dos Es-
tados nacionais mencionados, mas
de todos os agentes envolvidos: cida-
dãos e empresas não podem ser ex-
cluídos do processo.

A questão da ‘neutralidade da re-
de’,abordadapelaPresidente,éumas-
pecto considerado crucial pelo setor
de TI: de forma simplificada, trata-se
de garantir que os administradores ou
proprietáriosdas‘infovias’,queconec-
tam fornecedores e consumidores de
informaçãonãopossamcriarmecanis-
mos de priorização do tráfego de da-

dos. Por exemplo, uma operadora de
telecomunicações poderia fazer com
que as informações geradas por uma
empresaquelhepagasseumvaloradi-
cional tivessem prioridade ao trafegar
pelassuas‘infovias’emrelaçãoàinfor-
mações geradas por outras empresas.

Podemos fazer uma analogia com
as concessionárias de rodovias: no
momento da definição da conces-
são, o governo fixa regras para a co-
brança de pedágio — que são objeto
de escrutínio por toda a sociedade -
e definidas para serem permanen-
tes. Seria inaceitável que a concessio-
nária da rodovia pudesse variar o va-
lor do pedágio conforme o patrimô-
nio líquido do proprietário de cada
veículo que circula por ela, ou que al-
guns veículos fossem simplesmente
obrigados a circular a uma velocida-
de mais baixa que os demais por não
pagarem um valor extra.

Por isso a citação presidencial da
necessidade de criar um ‘marco civil
multilateral para a governança e uso
da Internet e de medidas que garan-
tam uma efetiva proteção dos dados
que por ela trafegam’. Esperamos
que a proposta prometida não venha
a sofrer dos mesmos atrasos que a do
marco civil para a Internet no Con-
gresso Nacional.

Para tanto, consideramos que a
participação do Setor de Tecnologia
da Informação, por meio da Federa-
ção Mundial de Entidades do setor
(WITSA), é chave para o sucesso da
empreitada. A Cúpula Mundial é um
evento organizado de forma bianual
por esta Federação.

Esperamos contar com a partici-
pação efetiva da Presidente e sua
equipe, visto que receberemos no
país representantes de governos e da
Indústria de TI.

Novos capítulos do maior
escândalo da República

Dilma na ONU:
além do eleitoral

Quando a sociedade imaginava assistir ao desfecho do mais
grave escândalo de corrupção da história da República, o STF
decidiu acolher os recursos de 12 dos 25 mensaleiros condena-
dos e frustrou a expectativa de que os culpados começassem a
cumprir imediatamente suas penas. O sentimento de decep-
ção diante da morosidade da Justiça se justifica novamente.
Somente agora a Polícia Federal e a Procuradoria Geral da Re-
pública começaram a rastrear as supostas doações ilegais pa-
ra bancar despesas da campanha presidencial do PT em 2002.

Durante o discurso de abertura da Assembleia Geral 2013 da
ONU, a presidente Dilma abordou de forma taxativa o tema da
espionagem desenvolvida pelas agências de inteligência dos
EUA. Analistas políticos afirmaram de imediato que se tratou
de um discurso voltado ao processo eleitoral de 2014. O discur-
so reforçaria a posição na defesa da soberania do país. Há
quem diga que a espionagem acontece há mais de uma déca-
da, e só veio a público em função do vazamento proposital de
informações por parte de ‘desertores’ do sistema americano.

Na reta final do julgamento
dos mensaleiros no STF,
que pode até executar
as primeiras penas
ainda em outubro,
novas ramificações
do escândalo começam
a ser investigadas

Graças à Internet,
a espionagem passou a ser
feita de forma remota, nas
redes de computadores,
sem colocar em
perigo a vida dos
espiões, como acontecia
tradicionalmente
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19, 19 e 20 out. 2013, Mundo, p. 31.
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