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David Kelley é, em muitos aspectos, o arquétipo do combatente do crime nos Estados Unidos. Seu 
olhar firme, rosto inexpressivo e feições agudas deixam entrever pouca coisa, a não ser que ele 
não, é alguém fácil com quem se negociar.  
 
O policial que virou promotor federal, pelo distrito sul de Nova York, esta deixando o cargo, após 
ter processado com sucesso criminosos que ocuparam manchetes de todos os jornais, autores dos 
mais variados tipos de contravenção. Entre eles, processou terroristas como Ramzy Yousef, pelo 
atentado a bomba do World Trade Center, em 1993, e Bernie Ebbers, o ex-chefe da WorldCom, 
que cumpre pena de 25 anos pela fraude de bilhões de dólares na operadora de 
telecomunicações. 
 
Ele processou Ebbers neste ano, com poucas evidências além do testemunho de Scott SulHvan, 
ex-diretor financeiro da WorldCom que admitiu participação na fraude. Também indiciou a famosa 
empresaria de mídia Martha Stewart, que foi considerada culpada de obstrução da Justiça e de 
mentir durante as investigações de um crime - - negociação com informações privilegiadas — do 
qual não havia sido nem acusada. Esses casos fazem de Kelley uma espécie de anomalia dentro 
do sistema judicial dos Estados Unidos, no qual ha uma notável dificuldade para que acusados de 
crimes de colarinho-branco sejam processados com sucesso. 
 
Registrado no Partido Democrata, ele serviu menos de dois anos sob o governo republicano em 
um dos cargos mais importantes dentro do Departamento de Justiça, sendo que sua indicação 
interina pelo então procurador-geral John Ashcroft também o diferencia de outros promotores dos 
Estados Unidos. 
Kelley deixa o escritório da procuradoria-geral nesta semana para ser substituído por Mi-chael 
Garcia, ex-integrante do Departamento de Segurança Nacional, que foi indicado pelo presidente 
George W. Bush. 
 
Em entrevista ao "Financial Times" na semana passada, Kelley reconheceu que gostaria de ter 
permanecido no cargo e não quis comentar se sua filiação política teve alguma influência em sua 
saída. 
Sua renúncia reforça o sentimento de que há pouco espaço para um promotor democrata -mesmo 
um bem-sucedido como Kelley - dentro de um Departamento de Justiça, que, segundo 
especialistas dos bastidores de Washington, é cada vez mais partidário. 
 
"Adoraria fazer este trabalho por mais tempo. Mas é prerrogativa do presidente decidir quem 
entra no escritório e eu não posso reclamar. Tive uma boa e longa participação", diz Kelley. 
 
Sua saída segue-se às de Stephen Cutler, diretor de execução de leis da Securities and Exchange 
Commission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA), e de James Comey, ex-chefe de 
Kelley no distrito sul de Nova York e ex-procurador-geral adjunto sob o comando de Ashcroft. Os 
três - juntamente com o procurador-geral de Nova York, Eliot Spitzer - foram fundamentais em 
criar um ambiente mais rígido de cumprimento das leis, após a série de escândalos empresariais 
na primeira metade desta década. As saídas levantam dúvidas sobre eventuais mudanças nos 
processos de crimes de colarinho-branco. 
 
Alguns vêem o resultado do último caso de Kelley, a investigação da firma de contabilidade KPMG 
pela venda de esquemas abusivos de elisão fiscal, como sinal de mudança dos tempos. 
 
Apesar das fortes especulações, por meses, de que a KPMG poderia ser indiciada pelo 
Departamento de Justiça por ajudar pessoas físicas de grandes recursos a sonegar bilhões de 



dólares em impostos, a investigação sobre a empresa terminou com um acordo de adiamento do 
processo e com o indicia-mento, em separado, de sete ex-sócios da KPMG. 
 
Pelos termos do acordo, além de pagar quase meio bilhão de dólares em multas, a KPMG foi 
obrigada a admitir as irregularidades e a cooperar integralmente com a investigação em 
andamento sobre outras partes envolvidas no escândalo — incluindo bancos, contribuintes e 
firmas de advocacia. Também terá de ficar sujeita à monitoração de suas operações por um 
supervisor externo. 
 
Independente da amplitude que possam aparentar as punições do acordo com a KPMG, a empresa 
escapou de um destino bem pior. Um indiciamento teria destruído a KPMG da mesma forma que 
aconteceu com a Arthur Andersen, que quebrou na esteira do escândalo da Enron. Também teria 
reduzido, de quatro para três, o número de empresas globais de contabilidade. 
 
A KPMG havia pedido, durante encontro em junho, a autoridades do Departamento de Justiça para 
que não levassem a empresa a julgamento. Fontes próximas à KPMG disseram que Comey 
posteriormente pediu a Kelley para que ele buscasse um acordo, em vez de tentar o indiciamento. 
 
Outro fator, diz Kelley, foi a eficiência em se acusar pessoas físicas ligadas ao crime fiscal da 
firma. "A responsabilidade criminal recai nos atos de indivíduos. Aqui, tivemos a capacidade de 
acusar um grande número de pessoas físicas. Esperamos que outras sejam acusadas", afirma. 
 
Embora ele defenda a decisão de acordo de adiamento do processo, Kelley não quis comentar se 
ele teria ou não evidências suficientes para pressionar por um indiciamento ou se ele era a favor 
dessa opção. Afirmou apenas que o resultado final refletia um "consenso" dentro do 
Departamento de Justiça. 
 
"Não seria justo tentar entrar no mérito de nossas discussões dentro do departamento sobre a 
melhor abordagem neste caso. O mais importante é o resultado que saiu no fim do dia. Se você 
olhar e analisar como um ca-chorro-quente é feito, o importante é o sabor final e eu acho que o 
sabor que temos aqui é muito bom", compara. Kelley diz que a decisão não reflete alguma crença 
dentro do Departamento de Justiça de que algumas empresas são "muito grandes" para condenar 
- - ou, em outras palavras, de que empresas desempenhando um papel grande em setores de 
amplo alcance poderiam escapar de processos, porque sua sobrevivência é mais importante do 
que as penas pelas irregularidades. 
 
"Você realmente tem que pensar no que é mais eficiente, no que atende melhor ao povo 
americano. Neste caso, chegamos ao acordo de adiamento do processo. Isso não significa que em 
todos os casos a decisão será um acordo. Levar adiante essa idéia, de que alguém é muito grande 
para ser condenado, seria realmente trabalhar com uma má interpretação do que poderia 
ocorrer", afirmou. 
 
Ao contrario dos escândalos na Enron e WorldCom, a fraude fiscal na KPMG não teve impacto 
sobre acionistas nem funcionários, o que se tivesse ocorrido poderia ter levado o Departamento 
de Justiça a estudar punições mais drásticas. Kelley insiste, no entanto, que a fraude também 
teve vítimas. 
 
"A perda fiscal [no caso KPMG] é estimada em US$ 2,7 bilhões. Veja o que esta acontecendo em 
Nova Orleans. São bilhões de dólares que poderiam ser destinados para um bom uso. É uma 
questão importante." Kelley argumenta que há circunstâncias sob as quais uma empresa precisa 
ser acusada, mas destaca que a acusação contra pessoas físicas que cometeram contravenções 
tende a ter um efeito de "dissuasão geral", crucial no combate ao crime. 
 
"Ha pessoas envolvidas em crimes de colarinho-branco que são suscetíveis a um efeito maioí de 
dissuasão do que alguém, digamos, no crime organizado. Quando ha alguém que é moralmente 



tentado em uma armação empresarial, eles pensarão duas vezes (antes de cometer fraude). 'Será 
que realmente eu quero sacrificar meu título de sócio no clube de campo? Será que realmente 
quero dizer adeus ao dinheiro que economizei para os estudos das crianças? Será quê realmente 
quero devolver meu novo Jaguar?'" 
 
Até onde pode parecer, o "efeito de dissuasão" terá bastante impacto com a polêmica condenação 
de Martha Stewart, que cumpriu pena de cinco meses na cadeia por ter mentido a promotores 
durante uma investigação sobre uma venda, no momento mais oportuno, de suas ações na 
Imclone, uma empresa de biotecnologia. 
 
"Se temos entusiasmo com a idéia de processar alguém com uma projeção dessas? Não. Mas, 
quando somos confrontados com alguém que vem e nos olha nos olhos e mente, isso não será 
tolerado. Eu não me importo se é Martha Stewart ou um Zé Ninguém", diz Kelley. "Ouço anedotas 
de pessoas entrando em agências reguladoras e dizendo: 'Eu vou dizer a verdade porque não 
quero acabar como Martha Stewart'. Se esse é um dos impactos do caso, ótimo." (Tradução de 
Sabino Ahumada) 
 
Fonte: Valor Econômico / Financial Times, 9, 10 e 11 set. 2005. p. B2.  
 
 
 




