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As irregularidades cometidas nesta fase inicial da execu-
ção penal dos condenados no processo do mensalão supri-
mem as aparências de um rito “estritamente técnico” que
acusadores e juízes se esforçaram para manter na condução
da Ação Penal 470. Agora, transpareceu o desejo de humi-
lhar, espezinhar e incitar ao assédio midiático, que não pode
ser atributo da Justiça. De sexta-feira até ontem, ocorreram
anomalias diversas, como a injustificada transferência para
Brasília de presos que se entregaram na expectativa do direi-
to de cumprir pena nas proximidades do domicílio e a impo-
sição do regime fechado aos que tinham direito ao semia-
berto. Houve o deslocamento para o presídio da Papuda sem
a devida guia de encaminhamento dos presos, com indica-
ções clara, do juiz executor, das condições de cumprimento
de pena, afora a desconsideração para com o estado de saú-
de de José Genoino. Só ontem, foi anunciado o ajuste nos re-
gimes de prisão. Ainda é insondável a percepção da opinião
pública, mas, os que compreendem a gravidade de tais fatos
numa democracia e o significado de um Estado judicial, de-
vem ter se preocupado.

Durante oito anos, a trama do mensalão envenenou e di-
vidiu o Brasil. Ódios e intolerâncias contaminaram espaços
interativos da internet, alianças e até amizades se perderam.
De um lado, os indignados, por rancor político ou sincero ar-
dor republicano, clamando por castigo exemplar e cadeia
para os protagonistas do “maior escândalo de corrupção da
história”. Em outra faixa, minoritária — mas não circunscrita
ao PT e à esquerda —, os que vêem no processo um acerto
de contas, uma revanche ideológica, propiciada pela narra-
tiva de Roberto Jefferson, que foi confirmada quanto ao flu-
xo irregular de recursos do PT para os partidos aliados, mas
não quanto à origem e à finalidade do dinheiro. A sofistica-
ção dos libelos acusatórios e a condução calculada do julga-
mento prevaleceram sobre o contraditório, que por sinal, o
PT sempre negligenciou, mesmo nas defesas formais. Os
presos são muitos, mas, no teatro do confronto, o que hoje
conta é o fato de Dirceu, Genoino e Delúbio estarem dor-
mindo na cadeia, como encarnações do PT demonizado.
Apesar da excitação, a vida seguirá como sempre. Até prova
em contrário, a política seguirá movida por acordos pragmá-
ticos e financiada por dinheiro oculto, tratando todos de evi-
tar lambanças que exijam providências, ainda que não tão
drásticas como as adotadas em relação ao PT e seus aliados.
Até prova em contrário, que seria a prisão dos poderosos de
fato — condenados por tenebrosas transações, mas livres e
soltos por aí gastando seus milhões —, o Judiciário seguirá
complacente com a elite real. O pecado do PT foi substituir a
elite política secular, adotando suas práticas.

Hoje, com a luz ba-
tendo forte sobre os
crimes da ditadura,
muitos se perguntam
como foi possível tan-
ta indiferença, à parte
os que os aprovavam.
Mais tarde, quando o
mensalão também for
exumado pela histó-
ria, perguntas que fi-
caram sem respostas
ressurgirão, e alguns
se perguntarão como
foi possível ignorá-las.

Em sua carta anun-
ciando a deserção,
Henrique Pizzolato fa-
la das provas, sempre
ignoradas, de que os
serviços contratados
pela Visanet à agência
DNA foram todos exe-

cutados. Logo, ele não teria desviado dinheiro público para o
valerioduto, o que lhe valeu a condenação por peculato. Lo-
go, os empréstimos seriam reais e isso desmontaria o pilar
central da narrativa da acusação. Os autos contêm notas das
grandes emissoras de TV que exibiram a campanha do Ouro-
card, fotos de outdoors e campanha em mobiliário urbano
(painéis em shoppings e pontos das cidades, não compra de
móveis, como disse um ministro do STF no julgamento). Até
um congresso de magistrados foi patrocinado pelo Visa Ou-
rocard. Por que tais elementos jamais foram considerados?
Eis uma pergunta. Uma outra, sem resposta, apareceu du-
rante o julgamento, numa questão de ordem que Joaquim
Barbosa indeferiu liminarmente, sem saciar a curiosidade do
ministro Marco Aurélio. Dizia respeito à existência do inqué-
rito sigiloso 2.454, que contem várias contraprovas dos réus.
Por que corre ainda em sigilo, destacado da Ação Penal 470?

Outra pergunta que o julgamento calou sem responder:
quais foram os deputados comprados e quais votações fo-
ram viciadas? As reformas da Previdência e Tributária foram
aprovadas com quase 400 votos cada uma, muitos da oposi-
ção, dispensando a compra de voto. Os recursos, sustenta o
PT, foram transferidos a presidentes e dirigentes partidários
para honrar compromissos eleitorais. Não, disse a acusação,
para serem redistribuídos. Mais tarde, o STF disse que não
importava o destino dado às “vantagens indevidas”. Parece
importante, pois isso muda a natureza do delito. Mas, se os
sete deputados não petistas redistribuíram os recursos rece-
bidos, era fundamental saber quais deputados receberam,
foram comprados. Por que não foram investigados, com
quebra de sigilo e tudo, todos os que votaram a favor do go-
verno no período? Daí, sim, viriam provas cabais.

Por fim, a teoria do domínio do fato, importada de enco-
menda para condenar José Dirceu, contra quem faltaram
provas, seja de corrupção ativa ou formação de quadrilha.
Ele não poderia ignorar, pelo cargo que ocupava, concluí-
ram os ministros. A pergunta é: daqui para a frente será ado-
tado contra todos os ocupantes de elevada posição hierár-
quica? Não havendo impunidade, haveria uma razia.

Acerto de contas: no Chile
A ex-presidente socialista Michelle Bachelet disputará o

segundo turno, no Chile, com a direitista Evelyn Mathei. Há
um drama familiar neste confronto. Michelle é filha do gene-
ral Alberto Bachelet, que morreu sob tortura na ditadura Pi-
nochet. Evelyn é filha do general Fernando Mathei, que ade-
riu a Pinochet, virou ministr,o mas nada fez para salvar o
amigo Bachelet.

Falhas que falam 

As irregularidades
cometidas no início
da execução penal
dos condenados do
mensalão
suprimem os
esforços para
garantir um rito
“estritamente
técnico”

» ANA PAULA SILVEIRA 

O senador Cristovam
Buarque (PDT-DF) con-
vidou ontem o empre-
sariado do Rio de Janei-

ro a pensar em caminhos e solu-
ções efetivas para os desafios da
educação no País, ao participar
do seminário Educação: Única
Ferramenta para o desenvolvi-
mento, realizado em meio às co-
memorações pelo bicentenário
do Visconde de Mauá, patrono
da Associação Comercial do Rio
de Janeiro (ACRJ). No evento, o
ex-ministro da educação – de
2003 a janeiro de 2004, no pri-
meiro mandato do presidente
Lula – defendeu a federalização
do ensino básico. 

“É preciso fazer uma revolu-
ção e criar um novo sistema es-
colar que permita, em 20 anos,
colocar o Brasil em um novo pa-
tamar educacional”, disse Buar-
que. Segundo ele, a medida per-
mitiria que o governo ofereces-
se educação de qualidade e igual
para todos os brasileiros. "Essa
educação de qualidade para to-
dos os jovens e crianças pode vir
por meio da transformação das
escolas públicas municipais e
estaduais em federais", ressalta. 

O senador citou, entre as
mais de 450 escolas públicas fe-
derais existentes, os colégios
Aplicação e Pedro II, além das
escolas militares como exem-
plos de colégios federais com
bom desempenho nos sistemas
de avaliação. “É preciso espa-
lhar pelo País o modelo que já
existe nessas escolas federais. Se
não fizermos nada, vamos, co-
mo país, ficando para trás e isso
significa perder competitivida-
de, pois a melhora é mais lenta
que a evolução das exigências
do mundo moderno", alerta. 

Analfabetos

Diante do relatório da Pes-
quisa Nacional por Amostra de
Domicílios (Pnad) que mostra
que já são mais de 13 milhões
de brasileiros analfabetos ple-
nos, Buarque mostra que é pre-
ciso agir. "Isso é alarmante, não
tem futuro um País que conti-

nuar assim. Os negócios não
vão funcionar bem ou vão ficar
em setores muito atrasados.
Nós queremos que o Brasil, além
de crescer no PIB, seja grande, e
essa grandeza passa sobretudo
por uma mudança no quadro
educacional brasileiro. Nós não
vamos ser um país grande se
não tivermos todas as crianças
na escola, e escolas com quali-
dade ", ressalta. 

Cristovam ainda citou a alta
carga fiscal como uma das bar-
reiras para o crescimento da na-
ção . "Hoje, essa carga fiscal está
sendo usada para manter o qua-
dro que está aí, com programas
como o Bolsa Família. que é
bom para manter o quadro, mas
não para transformar. É bom
porque as pessoas não passam
fome, mas não é bom porque as
pessoas não saem da necessida-
de do Bolsa Família. Se o Brasil
não tivesse o Bolsa Família ia ser
uma tragédia social, mas se da-
qui há vinte anos só tiver o Bolsa

Família, é uma tragédia históri-
ca", alerta. Segundo o senador,
a eleição de 2014 é a grande
chance para arrancar dos can-
didatos ao Palácio do Planalto o
compromisso de levar adiante a
bandeira da educação. 

Durante o painel, o diretor-
executivo da Fundação Brades-
co, João Sabino, mostrou que é
possivel a classe empresarial fa-

zer a diferença. “Esse é o nosso
papel, o de educar e de propor-
cionar, por meio de cursos, o
acesso ao conhecimento. É uma
maneira que a instituição criou
de fazer a sua parte para a socie-
dade e formar o cidadão para o
País, por meio da educação”,
disse. Com 57 anos de atuação,
a Fundação Bradesco já formou
mais de 800 mil alunos em todo
o Brasil. 

Primeiro mundo

O presidente da ACRJ, Ante-
nor Barros Leal, afirmou que a
educação é a única ferramenta
para possibilitar o desenvolvi-
mento do Brasil e transformá-lo
em uma nação de primeiro
mundo. "Pretendemos, com es-
te evento, mostrar que educar
as pessoas é simples”, destacou. 

A mesa de abertura foi com-
posta pelo presidente da ACRJ,
Antenor Barros Leal; pelo dire-
tor-executivo da Fundação Bra-
desco, João Sabino; pela secre-
tária municipal de Educação,
Claudia Costin; pelo presidente
do Conselho Estadual de Edu-
cação do Rio de Janeiro, Rober-
to Guimarães Boclin; e pelo rei-
tor da Unicarioca e presidente
do CE de Educação da ACRJ,
Celso Niskier; pelo primeiro vi-
ce-presidente da ACRJ, Marco
Polo Moreira Leite; pelo segun-
do vice-presidente da ACRJ, Ro-
naldo Chaer; e pelo ex-ministro
da Fazenda e presidente do Con-
selho Empresarial de Políticas
Econômicas da ACRJ, Marcílio
Marques Moreira, entre outros. 

Cristovam pede educação
de base ‘federalizada’
Senador e ex-ministro da Educação falou durante seminário em meio às
comemorações pelo bicentenário do Visconde de Mauá, patrono da associação

ACRJ
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Essa educação de qualidade para todos os
jovens e crianças pode vir por meio da
transformação das escolas públicas
municipais e estaduais em federais".

Cristovam Buarque
Senador (PDT-DF)

MENSALÃO

DA REDAÇÃO

O ex-ministro José Dirceu, o
ex-presidente do PT José Genoi-
no e o ex-tesoureiro da legenda
Delúbio Soares foram transferi-
dos ontem para o Centro de In-
ternamento e Reeducação, lo-
calizado no complexo peniten-
ciário da Papuda, em Brasília,
para onde são enviados os pre-
sos que cumprem pena em regi-
me semiaberto, informou o Tri-
bunal de Justiça do Distrito Fe-
deral e Territórios (TJ-DFT).

Segundo a Vara de Execuções
Penais da Corte, os benefícios
externos do regime semiaberto,
ao qual os três petistas foram
condenados, só serão concedi-
dos após a homologação dos
pedidos por esses benefícios,
como o trabalho externo. Se-
gundo o TJ-DFT, estão na mes-
ma situação que o trio petista o
ex-deputado Romeu Queiroz e
o ex-tesoureiro do PL, atual PR,
Jacinto Lamas, por determina-
ção do juiz titular da Vara de
Execuções Penais, Ademar Silva
de Vasconcelos.

Dirceu, Genoino e Delúbio
foram condenados pelo Supre-
mo Tribunal Federal (STF) no
julgamento do mensalão e, após
decisão do ministro do STF e re-
lator do processo, Joaquim Bar-
bosa, pelo início imediato do
cumprimento da pena, se entre-
garam à Polícia Federal na sexta,
nos casos de Dirceu e Genoino, e
no sábado, no de Delúbio.

Os três foram condenados
por corrupção e formação de
quadrilha, mas ainda podem re-
correr da segunda condenação.
Mesmo com as duas condena-
ções, a pena imposta a Genoino
implicaria regime prisional se-
miaberto. Dirceu e Delúbio te-
riam de iniciar o cumprimento
de suas penas em regime se-
miaberto, já que ainda cabe re-
curso à condenação por forma-
ção de quadrilha. Os três, no en-
tanto, estavam mantidos em re-
gime fechado desde que chega-
ram a Brasília no fim de sema-
na, o que gerou reclamações
das defesas e críticas da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB).

Em nota divulgada nesta se-
gunda-feira, o Diretório Nacio-
nal do PT reiterou a posição do
partido, que considera o julga-
mento do mensalão "injusto,
nitidamente político e alheio às
provas dos autos", e criticou a
prisão dos petistas em regime
fechado. "Não fosse só por isso,
o mandado de prisão expedido
pelo presidente do STF, ao não
especificar o regime de cumpri-
mento das penas, além de pro-
piciar um espetáculo indeseja-
do e condenável, desrespeitou
direitos dos companheiros e
ainda colocou em risco a vida
do deputado José Genoino, car-
diopata recém-operado", disse
o Diretório Nacional. 

Genoino passou recente-
mente por uma cirurgia cardía-
ca. (Com Agência Reuters)

Dirceu, Delúbio e Genoíno
vão, enfim, para semiaberto
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