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POLÍTICA / TEMA DO DIA

PARA OPOSIÇÃO, DOSSIÊ
agora não é crime

DINHEIRO PÚBLICO
PSDB e DEM temem que documentos sobre gastos de FHC tenham deixado

de ser secretos em 2007. Por isso, vazamento pode ficar sem punição
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A soberba é um pecado cujo castigo pode até tardar,
mas não costuma falhar. Constatou-o novamente na
última quarta-feira o Flamengo, comprovando pela
enésima vez que jogo não se ganha de véspera. O fu-

tebol não é um esporte estatístico, em que o melhor sempre
vence. O futebol é o esporte do equilíbrio delicado e instável,
no qual um acontecimento inesperado ou uma situação não
prevista têm o poder de virar de cabeça para baixo os favori-
tismos. Como aconteceu ao Flamengo contra o América do
México no Maracanã.

Nesse aspecto, a política é um pouco como o futebol.
Não existe eleição vencida com grande antecedência, nem
liderança que não possa ser desafiada. As eleições não se
definem pela média estatística das pesquisas de intenção
de voto, nem pelo julgamento de um conselho de sábios
colocados a analisar propostas dos diversos candidatos.
Eleição, como o próprio nome diz, é uma escolha. Movida
essencialmente a partir de percepções sobre o futuro. E
que se pode decidir num relance, pode virar do avesso des-
de que haja suporte político e comunicacional dando subs-
tância ao fato novo.

Claro que na política há favoritismos, assim como no fu-
tebol. Neste, há quem ache 2 a 0 um placar perigoso. O time
relaxa e acaba exposto a tomar uma virada. A tese acabou
em piada, segundo a qual 2 a 0 é mesmo uma situação muito
perigosa, principalmente para quem está perdendo. Você
prefere que a partida esteja 2 a 0 para o seu time ou para o
adversário? É claro que você, se tiver algum bom senso, vai
preferir estar em vantagem.

Luiz Inácio Lula da Silva tem todos os motivos para co-
memorar os bons números do governo nas pesquisas de
opinião. Mais ainda: o presidente não estaria em seu juízo
perfeito se não saboreas-
se a fragilidade da oposi-
ção, demonstrada com
todas as tintas no depoi-
mento da ministra Dil-
ma Rousseff no Senado,
horas antes da catástrofe
flamenguista. 

Aqui, uma observa-
ção: quem assistiu à sa-
batina da ministra da Ca-
sa Civil na Comissão de
Infra-Estrutura notou o
absoluto despreparo dos
inquisidores. Pareciam
não ter lido sequer as re-
portagens sobre o dossiê
FHC. O cidadão comum
que se dignou a observar
o espetáculo deve ter se
perguntado: afinal, o que
fazem os senadores no
seu tempo livre? E o que
fazem os seus muitos as-
sessores? Claro que, de
novo, pode ter sido só a soberba. Acharam que, de tão su-
periores, tosquiariam Dilma Rousseff sem muito esforço.
Acabaram tosquiados.

Mas voltemos a Lula, o que importa. Quem não gosta-
ria de governar com apoio de dois terços do eleitorado e
sem oposição? Só mesmo alguém com as idéias fora do
lugar. O que não é o caso do presidente. O problema é ou-
tro. É que o ambiente de festa em torno do sucesso políti-
co presidencial começa a contaminar-se com o micróbio
da soberba. 

Nem falo mais do entorno de Lula. Palácios são lugares
em que o instinto de sobrevivência recomenda à indepen-
dência intelectual e ao tirocínio que se subordinem à políti-
ca e à hierarquia. Refiro-me à soberba do próprio presiden-
te. Pouco a pouco, um Lula vitaminado pela sua própria for-
ça vai escorregando para aquela situação em que o gover-
nante se apaixona pela própria voz e pelas próprias idéias.
Costuma acontecer com quem está no poder. É um perigo.

Lula já decretou que não há nenhum problema no colap-
so da balança comercial brasileira. Decidiu também que o
etanol brasileiro nada tem a ver com a inflação mundial no
preço da comida. Já mandou avisar que bom mesmo é deixar
por conta das nações indígenas as fronteiras da Amazônia
com os vizinhos. É como se os problemas se resolvessem má-
gica e instantaneamente pela ação dos discursos presiden-
ciais e pelas apresentações “power point” da ministra Dilma.

Não é tudo. Lula contestou a decisão judicial que absol-
veu um acusado de mandar matar Dorothy Stang. Mas
achou razoável dar uma palavra de preocupação contra o
“prejulgamento” do pai e da madrasta de Isabella Nardoni.
Enquanto isso, a torcida canta nas arquibancadas, enlou-
quecida. Os argumentos contrários? São apenas chororô de
perdedores que merecem virar objeto de escárnio. Nada que
não possa ser neutralizado com raça, amor e paixão.

Até que um dia aparece um América, com um centroa-
vante gordinho, e a casa cai.
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POUCO A POUCO, UM
LULA VITAMINADO
PELA SUA PRÓPRIA
FORÇA VAI
ESCORREGANDO PARA
AQUELA SITUAÇÃO EM
QUE O GOVERNANTE
SE APAIXONA PELA
PRÓPRIA VOZ, PELAS
PRÓPRIAS IDÉIAS.
COSTUMA ACONTECER
COM QUEM ESTÁ NO
PODER. É UM PERIGO

LEANDRO COLON
DA EQUIPE DO CORREIO

A pós quase dois meses de cobrança e
em meio a uma investigação da Polí-
cia Federal, a oposição parece ter de-
cidido que é mais conveniente dizer

agora que não foi crime a criação de um dos-
siê com gastos do ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso.

A tese oposicionista ao encontro do
que a ministra da Casa Civil, Dilma Rous-
seff, disse aos senadores na quarta-feira:
os documentos do governo anterior dei-
xaram de ser sigilosos em 2007, e, por is-
so, não há como tipificar o seu manuseio,
muito menos o vazamento. Esse pensa-
mento da oposição ficou claro na postura
perante a ministra.

Por trás disso, porém, há um componen-
te de interesse político. Lideranças de PSDB
e DEM, principalmente as do Nordeste, es-
tão sendo pressionadas por empresas liga-
das ao Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC) a não bater no governo. Essa
avaliação ganha voz dentro do próprio Palá-
cio do Planalto, que buscou entender nos
últimos dias a mudança de comportamento
dos seus adversários. Parlamentares da
oposição estão mais preocupados com as
obras estaduais, e as empresas responsáveis
por elas, do que cobrar a Casa Civil.

Na quarta, Dilma disse aos senadores
que o Gabinete de Segurança Institucional
(GSI) informou a ela que o conteúdo do
dossiê deixou de ser sigiloso antes mesmo
da elaboração do documento. A ministra se
baseia no parágrafo IV do artigo 7º do De-
creto 4.553, de dezembro de 2002, sobre
documentos sigilosos.

Carimbo
O artigo 7º diz que os papéis devem ser
classificados em quatro categorias: ultra-
secreto, secreto, confidencial e reservado.
Cada um tem um prazo máximo de sigilo.
Segundo Dilma, o material contido no
dossiê estava com o carimbo de reserva-
do, cujo prazo de segredo é de cinco anos.
Ou seja, teoricamente, passou a ser públi-
co a partir de janeiro, já que esse período
não foi prorrogado.

No depoimento ao Senado, a ministra foi

indagada sobre o assunto pelo senador De-
mostenes Torres (DEM-GO). Para ele, a Casa
Civil fez o dossiê achando que estava come-
tendo um crime, e, para encontrar uma saí-
da, foi atrás de quem o vazou para a impren-
sa. Na opinião do senador, não há como tipi-
ficar um crime nesse episódio. 

Demostenes afirma que a ministra ten-
ta responsabilizar alguém politicamente
ao dizer que o culpado é o vazador. “Juri-
dicamente, o crime é impossível. O sigilo
já prescreveu. Não há como cometer um
crime ao mexer num documento que não

está mais sob segredo”, explica. Dilma fi-
cou confusa ao ser questionada pelo se-
nador do DEM e admitiu que, provavel-
mente, ele poderia estar com a razão.

O PSDB também começa a assumir um
discurso para minimizar o dossiê. A estra-
tégia tem sido comandada pelo presidente
da legenda, senador Sérgio Guerra (PE). O
líder tucano no Senado, Arthur Virgílio,
concorda que a elaboração desse docu-
mento pode não ser um crime, mas ressalta
a responsabilidade política. “O crime é de
espírito. É moral política”.

Edilson Rodrigues/CB/D.A Press - 2/4/08

DEMOSTENES TORRES DIZ QUE “JURIDICAMENTE, O CRIME É IMPOSSÍVEL. O SIGILO JÁ PRESCREVEU”

O líder do DEM no Senado, José Agripi-
no (RN), afirmou ontem em plenário que
foi mal interpretado em relação à provo-
cação feita à ministra da Casa Civil, Dilma
Rousseff, no depoimento dela ao Senado
na quarta-feira. Ele negou que tenha ten-
tado insinuar que ela mentiria aos sena-
dores por ter dito, numa entrevista em
2003, que não falou a verdade na época
em que foi presa e torturada na ditadura
militar. “Eu deixei muito clara a minha so-
lidariedade a ela por ter sido presa e tor-
turada por um regime de exceção que eu
havia combatido”, disse.

Segundo ele, o objetivo era mostrar a
Dilma sua preocupação com o risco de o
polêmico dossiê de gastos do ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso sinalizar a
volta de um regime de exceção, em que o
governo usa informações privilegiadas pa-
ra atingir os adversários.

O episódio entre Dilma e Agripino foi
considerado pelo governo e também pela
oposição como o ponto fundamental para
o desempenho da ministra no depoimento
aos senadores. O tom emotivo e duro da
resposta dela acabou selando uma vitória
do Palácio do Planalto no duelo com seus
adversários.

Sugestão
Ontem, a cúpula do DEM discutiu o assun-
to reservadamente. Avaliou como um erro a
indagação de Agripino. Um equívoco que
deve ser dividido com toda a bancada de se-
nadores do partido. Os parlamentares do
partido deram aval para que o líder abor-
dasse o tema no depoimento. Segundo os
democratas, a sugestão de tocar no assunto
de ditadura e tortura foi dada pelo deputa-
do Vic Pires (DEM-PA). Agripino a levou pa-
ra os colegas de Senado. E eles deram carta
branca ao senador.

O líder democrata passou por outra saia
justa ontem. O senador Demostenes Torres
(DEM-GO) pediu desculpas públicas por ter
dito que Agripino poderia estar “dopado” no
momento em que indagou Dilma. “E não
sou homem de transferir responsabilidade.
Eu disse isso. Disse não com o ânimo de
ofender o senador José Agripino. Havia uma
roda de uma espécie de galhofa, e eu entrei
nisso. Entrei de forma leviana. Peço descul-
pas peremptórias”, afirmou.

O clima ontem era de ressaca no Senado.

DEM e PSDB juntaram os cacos e reconhe-
ceram os erros no depoimento de Dilma.
Já a base do governo não escondeu a satis-
fação com o desempenho dela. Na sala do
cafezinho, os líderes do PT, Ideli Salvatti
(SC) e do governo no Senado, Romero Jucá
(PMDB-RR), comemoram o bom desem-
penho da ministra. 

Já o presidente do Senado, Garibaldi Al-
ves, disse que o depoimento de Dilma foi
“satisfatório”. Em conseqüência disso, ava-
liou, a Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) dos Cartões Corporativos está cami-
nhando para o fim. “A CPI deve ser cautelo-
sa o suficiente para que se tenha um fim
honroso para o Congresso, apurando tudo o
que for necessário, mas encerrando (os tra-
balhos) também na hora em que se fizer ne-
cessário”, afirmou. (LC)

A VERSÃO DE Agripino

JOSÉ AGRIPINO: VACILO FOI DIVIDIDO 
COM TODA A BANCADA DO DEM

Geraldo Magela/Agência Senado

CONTA B NO FIM
Alvo preferencial das investigações da

CPI dos Cartões, o governo procurou
ontem mudar o foco das atenções e
alertou para a falta de transparência
nos gastos feitos por estados, municípios
e os poderes Legislativo e Judiciário com
as contas tipo B, as movimentadas por
meio de cheques e saques na boca do
caixa para o pagamento de pequenas
despesas. Segundo o ministro do
Planejamento, Paulo Bernardo, essas
contas movimentam mais de R$ 1
bilhão por ano em todo o país. Em
audiência pública na Comissão de
Fiscalização e Controle do Senado, o
ministro pediu que a CPI recomende o
fim de todas as contas tipo B, seguindo o
exemplo federal, que deixará de
movimentá-las em julho.
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