
%HermesFileInfo:A-8:20131022:

A8 Política TERÇA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2013 O ESTADO DE S. PAULO

Novo procurador-geral da
República, Rodrigo Janot si-
nalizou mudança na interpre-
tação da Lei da Anistia: em
manifestação ao Supremo
sobre o caso de extradição de
um ex-policial argentino liga-
do à ditadura daquele país,
ele observou que os crimes
contra a humanidade, como
tortura e morte de opositores
políticos, são imprescritíveis.

Jornalista
promete novas
revelações

Beatriz Bulla

O ministro do Supremo Tribu-
nal Federal Marco Aurélio Mello
afirmou ontem que é possível a
Corte rediscutir a validade da
Lei de Anistia. Segundo ele, ain-
daque oSupremo játenha sema-
nifestadopelaconstitucionalida-

de da lei, a composição do STF
atual é diferente da anterior.

“É possível rediscuti-la? É.
Depende de provocação. Mas o
Supremo já disse que ela é cons-
titucional. Agora, o Supremo de
ontem era um, o de hoje é ou-
tro”, disse o ministro, ao ser
questionado sobre o assunto.

Ele observou que no proces-
so do mensalão houve, por
exemplo, mudança de posicio-
namento da Corte quanto à cas-
sação de mandatos de parla-
mentares, depois da aposenta-
doria dos ministros Cezar Pelu-
so e Carlos Ayres Britto.

A Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) prepara uma nova
ação para questionar a Lei da
Anistia no STF. A discussão so-
brea legislaçãofoinovamentele-
vantada depois da recente mani-
festação do procurador-geral da
República, Rodrigo Janot, sobre
o tema em parecer sobre o pedi-
dodeprisãopreventivaeextradi-
ção do ex-policial argentino Ma-
noel Alfredo Montenegro.

Em julgamento em 2010, o Su-
premo negou a revisão da Lei de
Anistia. No caso do ex-policial
argentino, porém, Janot se ma-
nifestou ao STF pela imprescri-
tibilidade dos crimes chama-
dos de lesa humanidade, como
tortura e morte praticadas por
agentes do Estado.

“A premissa para deferir-se
uma extradição é saber se, prati-
cado o crime no Brasil, seria o
extraditando alvo da persecu-
ção (perseguição) criminal. No
Brasil não seria. Porque há a lei

de anistia”, disse Marco Aurélio.
Segundooministro,oprocedi-

mento do STF nos casos de pedi-
dodeprisãopreventivaédeman-
terosigiloatéqueoacusadoeste-

jasobcuidadodapolíciaparaevi-
tar fugas. “Ele (Janot) talvez não
tenha percebido essa repercus-
são que, ao veicular matéria, ele
estaria de certa forma alertando

o extraditando quanto à existên-
ciadeummandadodeprisãoque
está na rua para ser cumprido”,
disse o ministro sobre a publici-
dade do parecer do procurador.

Marcelo Portela
BELO HORIZONTE

O advogado Rogério Lanza To-
lentino, ex-sócio do empresário
Marcos Valério Fernandes de
Souza, foi denunciado à Justiça
Federal em Minas Gerais por so-
negar R$ 6,9 milhões em Impos-

to de Renda de Pessoa Física.
Segundo o Ministério Público
Federal, Tolentino sonegou in-
formações relativas a honorá-
rios e rendimentos que transita-
ram em contas espalhadas por
cinco bancos entre 2002 e 2005.

O advogado foi condenado
no processo do mensalão que
tramita no Supremo Tribunal
Federal a seis anos e dois meses
de prisão. Ele também responde
a processo na Justiça Federal no
caso do chamado mensalão mi-
neiro – denúncia de esquema de
desvio de recursos de estatais e
de fraudesfinanceiras paraa ree-

leição do então governador de
Minas e atual deputado federal
Eduardo Azeredo (PSDB).

Agora, o advogado é acusado
de ter declarado valores bem
menores do que os que realmen-
te transitaram por suas contas.
Segundo a denúncia, ao ser inti-
mado pelo Fisco para explicar
as movimentações, Tolentino
alegou que os recursos eram
provenientes de contratos de
empréstimo com a SMPB, mas
menos de um terço dos valores
tiveram a origem comprovada.

Ainda de acordo com a Procu-
radoria da República, o acusado

também prestou informações
falsas ao afirmar que parte do
dinheiro seria da distribuição
de lucros de sua empresa, Lanza
Tolentino & Associados. A em-
presa, porém, disse que os recur-
sos eram honorários pagos pelo
Banco Rural e que o valor foi de-
positado em contas de Tolenti-
no, masas investigações mostra-
ram que os recursos foram pa-
rar na conta de Marcos Valério.

O advogado de Tolentino,
Paulo Sérgio de Abreu e Silva,
afirmou que não poderia co-
mentar o caso porque não teve
acesso ao teor da denúncia. Na

Lanza Tolentino & Associa-
dos ninguém atendeu o tele-
fone na tarde de ontem.

Mensalão. Ontem, o minis-
tro do STF Marco Aurélio
Mello disse em São Paulo que
o fim do processo do mensa-
lão precisa ocorrer ainda no
primeiro semestre de 2014
para não coincidir com o pe-
ríodo eleitoral. “O relator é
muito ágil. O ministro Luiz
Fux, penso que dará o proces-
so por aparelhado para julga-
mento no máximo em abril”,
afirmou./ COLABOROU B.B.

Para Marco Aurélio,
STF pode rediscutir
Lei da Anistia

Ex-sócio de Valério é acusado de sonegar imposto de renda

● A legalização da produção e
comercialização da maconha nos
Estados americanos de Colorado
e Washington pode ser um mode-
lo para movimentos semelhantes
na América Latina, segundo parti-
cipantes de painel sobre o assun-
to realizado ontem na Assem-
bleia Geral da Sociedade Intera-
mericana de Imprensa, em Den-
ver. Pela legislação aprovada em
dezembro de 2012, a produção
doméstica e o consumo de maco-
nha já são permitidos no Colora-
do. Roberto Rock, do jornal mexi-
cano El Universal, lembrou que
60% das mortes no continente
americano estão relacionadas à
questão das drogas. Segundo
Ethan Nadelmann, da Drug Policy
Alliance, a legalização da maco-
nha poderá reduzir de maneira
significativa a violência na região.

Governos tentam
regular produção
jornalística, diz SIP
Para presidente da entidade, países da América Latina fazem cerco à
imprensa sob o argumento de se tratar de serviço de utilidade pública
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O cerceamento à livre ex-
pressão na América Latina é
imposto cada vez mais sob o
princípio da “utilidade pú-
blica”, que equipara a pro-
dução jornalística a um ser-
viço que deve ser regulado
pelo Estado, afirmou ontem
o presidente da Sociedade
Interamericana de Impren-
sa (SIP), Jaime Mantilla, du-
rante a 69.ª Assembleia Ge-
ral da entidade, em Denver
nos Estados Unidos.

Segundo ele, a “novidade”
converte uma imprensa “inde-
pendente, plural e livre” em um
“serviço público” que deve ser
controlado pelo governo.

Mantilla, que é equatoriano,
encerra hoje o seu mandato à
frente da entidade. Ele disse
que a mais recente manifesta-
ção dessa tendência é justa-
mente a Lei de Comunicação
do Equador, que submete a pro-
dução jornalística à supervisão
do Estado, permitindo a censu-
ra e a interferência oficial no
conteúdo de notícias.

Na avaliação do presidente
da SIP, a lei, aprovada em ju-
nho, representa “o mais grave
retrocesso das liberdades na
América” e serve de inspiração
a outros governos da região in-
clinados a impor controles se-
melhantes sobre a imprensa.

Na Argentina, o conceito de
“utilidade pública” está sendo
usado pelo governo de Cristina
Kirchner para justificar seu pro-
jeto de estatizar a produção de
papel jornal, que colocaria sob
controle do governo a fabrica-
ção e distribuição de um insu-
mo essencial da imprensa.

Mantilla lamentou o fato de
que os cidadãos latino-ameri-
canos não tenham reagido aos
ataques contra a liberdade de
imprensa na região registrado
em anos recentes, por meio da

imposição de controles à atua-
ção de jornalistas e à veicula-
ção de notícias.

A “asfixiante” propaganda
oficial, a concessão de subsí-
dios ou benefícios econômi-
cos a setores da população e
certos grupos empresariais, se-
gundo ele, tornam mais remo-
ta a possibilidade de que cida-
dãos comuns se manifestem

contra as crescentes restri-
ções, ponderou Mantilla.

O presidente da SIP ressal-
tou que situação se deteriorou
ainda mais em outros países da
região, em especial Argentina e
Venezuela, mas também na Ni-
carágua, Bolívia e Panamá. Em
todos, afirmou, há uma ofensi-
va para cercear a liberdade de
imprensa, calar opositores e am-
pliar a influência dos detento-
res do poder a todas as institui-
ções, incluindo o Judiciário.

A SIP também criticou o mo-
vimento liderado por Bolívia,
Equador, Nicarágua e Venezue-
la de “destruir” o Sistema Inte-
ramericano de Direitos Huma-
nos, em especial a comissão que
se dedica a relatar casos de viola-
ção à liberdade de imprensa e
de expressão.

No dia 10 de setembro, a Ve-
nezuela anunciou sua saída do
organismo multilateral, sob o
argumento de que ele repre-
senta os interesses do imperia-
lismo americano e do sistema
capitalista. “A imprensa do con-
tinente tem suportado um tre-
mendo ataque sem que a cidada-
nia tenha reagido como esperá-
vamos”, observou Mantilla.

Segundo ele, parte significati-
va dos equatorianos apoia a Lei
de Comunicação, mesmo sem
supostamente conhecê-la.

Mandato. O presidente da SIP
conclui hoje seu mandato de
um ano frente à entidade. Ele
será substituído pela americana
Elizabeth Ballantine, do jornal
The Durango Herald, do Colora-
do. Atual vice-presidente da en-
tidade, Ballantine terá também
um mandato de um ano.

A SIP também elegeu ontem
20 dos 60 integrantes do conse-
lho da entidade. A cada ano, um
terço dos integrantes é renova-
do e assumem com mandatos de
três anos. A assembleia será en-
cerrada hoje, com a aprovação
dos relatórios sobre cada país.

Asinalização do
procurador-geral

Assembleia debate
legalização da
maconha nos EUA

Nova composição. ‘Supremo de hoje é outro’, disse ministro

Embora Supremo já tenha
se manifestado pela
constitucionalidade, a
composição atual da Corte
é diferente, diz ministro

Retrocesso. Mantilla conclui mandato na SIP denunciando ofensiva contra livre expressão

● Cidadania

Condenado no mensalão,
Rogério Tolentino
declarou rendimentos
muito inferiores aos que
circularam em sua conta

DENVER

Trabalhar em conjunto com veí-
culos de diferentes países é a es-
tratégia do jornalista americano
Glenn Greenwald para ampliar
o impacto da divulgação dos do-
cumentos sobre o sistema de es-
pionagem dos Estados Unidos
entregues a ele pelo ex-técnico
daAgênciaNacional de Seguran-
ça americana (NSA) Edward
Snowden. O mais recente refle-
xodessa orientaçãofoi apublica-

ção ontem de informações so-
bre a atuação da NSA na França,
fruto de colaboração de Green-
wald com o jornal Le Monde.

“Muitas outras reportagens
virão”, afirmou o jornalista em
videoconferência realizada on-
tem durante a Assembleia Ge-
ral da Sociedade Interamerica-
na de Imprensa (SIP), em Den-
ver, nos Estados Unidos.

Greenwald lembrou que a tá-
tica já havia sido utilizada no
Brasil, quando ele se associou à
TV Globo para divulgar os do-
cumentos que revelavam o mo-
nitoramento de comunicações
da presidente Dilma Rousseff
pela NSA. “A estratégia é publi-
car as informações onde elas te-
nham mais impacto.”

Falando do Rio de Janeiro, o
jornalista americano disse que
os documentos em seu poder re-
velam uma ação indiscriminada
da NSA na coleta de dados em
todo o mundo. Entre os docu-
mentos que ele ainda deve divul-
gar estão os que mostram a atua-
çãodaagênciaempaísesdaAmé-
rica Latina, como Argentina, Ve-
nezuela, Colômbia e Paraguai.

Em sua avaliação, é necessá-
rio combater a tendência recen-
te de criminalizar o jornalismo,
que se manifestou em seu prório
caso e na ofensiva do governo
Barack Obama de iniciar mais
processos contra fontes oficiais
que vazam informações do que
todasas administraçõesanterio-
res dos Estados Unidos. / C. T.

“A imprensa do continente
tem suportado um
tremendo ataque sem que a
cidadania tenha reagido
como esperávamos”
Jaime Mantilla
PRESIDENTE DA SOCIEDADE

INTERAMERICANA DE IMPRENSA (SIP)

Na entrevista publicada on-
tem na pág. A4 com o presi-
dente do Incra, Carlos Gue-
des, consta que estão parados
na Justiça decretos de desa-
propriação que envolvem 2,5
milhões de hectares. Em no-
ta, o Incra esclarece que ele
se referia “ao volume de ter-
ras movimentado, que se en-
contra em algum estágio de
análise, visando possível desti-
nação da reforma agrária”. A
área abrangida por 255 proces-
sos que tramitam no Judiciá-
rio, com algum tipo de óbice
legal, é de 479,9 mil hectares.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A8.




