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Martha Stewart foi acusada, na
quarta-feira, de vários comporta-
mentos criminosos num caso fe-
deral que ameaça arruinar sua re-
putação e colocar em risco seu im-
pério de negócios.

Stewart, guru do design domés-
tico, reverenciada por milhões de
americanos, é, de longe, a executi-
va mais conhecida a enfrentar acu-
sações criminais na investigação
de crimes de colarinho-branco.

O Departamento de Justiça vem
investigando, há mais de um ano,
se Stewart se beneficiou de infor-
mações privilegiadas quando ven-
deu ativos de uma empresa de bio-
tecnologia pouco antes das autori-
dades reguladoras terem adiado a
aprovação de um tratamento para
câncer.

Ela foi acusada de vários crimes,
entre os quais, fraude com ações,
declarações falsas a investigadores
e obstrução da Justiça. Peter Baca-
novic, um corretor do Merrill Lyn-
ch, o banco de investimento de
Wall Street, foi acusado de obstru-
ção da Justiça e perjúrio na quarta-
feira. Ele agiu em nome de Stewart
na venda de ações. A Securities and
Exchange Commission moveu
ação civil aos dois, relacionada ao
caso, na quarta-feira.

As conversações entre Stewart e
o Departamento de Justiça foram
rompidas no fim de semana. Elas
diziam respeito a um possível acer-
to extrajudicial envolvendo um re-
conhecimento de culpa apenas pa-
ra uma acusação menor de obstru-

Rainha das donas-de-casa alega inocência, mas está sob vigilância; restrição ao operador da Merrill Lynch é maior

ção. Com o malogro dos entendi-
mentos, os promotores optaram
pela acusação de fraude.

Stewart sempre alegou inocên-
cia. Na quarta-feira, seus advoga-
dos atacaram ruidosamente o caso
do governo. Robert Morvillo e John
Tigue disseram, numa declaração,
que o governo estava fazendo do
caso de Stewart "um caso-teste cri-
minal para ampliar as fronteiras já
irreconhecíveis da legislação fede-
ral sobre valores mobiliários".

Os advogados assinalaram que
o caso era muito diferente das
fraudes alegadas na onda de es-
cândalos corporativos que atingiu
outras empresas. Eles questiona-
ram se o Departamento de Justiça

não estaria "tentando desviar a
atenção do público de sua incapa-
cidade de acusar os administrado-
res politicamente bem relaciona-
dos da Enron e da WorldCom que
podem ter fraudado o público em
bilhões de dólares".

Até o meio-dia de ontem, não
houve nenhum pronunciamento
da companhia de Stewart, a Mar-
tha Stewart Living Omnimedia. É
esperado que ela deixe os cargos
de chairman e CEO enquanto
prossegue a disputa legal, mas
continue atuando num papel
"criativo". Ela ainda é a maior acio-
nista da empresa.

Stewart se entregou às autorida-
des num dia úmido e escuro em

Nova York. Comparecendo volun-
tariamente ao tribunal em Ma-
nhattan.

A acusação de fraude comporta
uma pena máxima de 10 anos de
prisão, e as acusações de obstrução
da Justiça e de fazer declarações
falsas, cinco anos cada.

Stewart está sob suspeita de ter
vendido US$ 225.000 em ações -
toda sua participação na ImClone
— no dia anterior ao anúncio da
notícia sobre o tratamento para
câncer. Sam Waksal, fundador da
ImClone e seu amigo, deve ser con-
denado em 10 de junho depois de
ter admitido a culpa em acusações
de fraudes com bancos e com
ações.


