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Decisão de anteontem doTribunal Federal da 4ª Região por

dois votos a um entendeu que não cabia a pena de 15 anos e 4
meses ao ex-tesoureiro do PT JoãoVaccari Neto, aplicada por
Sérgio Moro, e o absolveu sob o fundamento de que era precária
a matéria probatória apenas centrada em delações. De uma
forma geral, as decisões da primeira instância quando revistas
implicavam normalmente em aumento da pena dos acusados.
É verdade que oTribunal decidiu também que a alegação de
Antonio Palocci de que sofria perseguição do juiz, usada
comumente pelos advogados de Lula, não tinha fundamento e,
consequentemente, mantinha-a sob os cuidados de Moro.

Essa tese - a da inocuidade da delação sem o respaldo
probatório (planilhas, documentos, gravações, trâmite de
Medidas Provisórias, cheques,etc.) - tende a prosperar e gerar
dificuldade intransponível nos processos. Era, no entanto, um
incidente esperado e, constantemente, arguido
doutrinariamente pela defesa dos acusados e por especialistas
e acadêmicos em avaliações sobre o instituto das delações. O
casoVaccari pode implicar em impacto forte em situações
similares inclusive do mesmo réu já condenado em quatro
processos ainda não submetidos à revisão.

O duplo grau de jurisdição (e convenhamos que há ainda o
STF e o STJ que, provocados, podem ampliar o entendimento
jurisprudencial) é essência do sistema processual, ainda mais
quando nas instâncias superiores há ministros que adotam a
salvaguarda e tomam posição militante quanto a supostos
transbordamentos do Ministério Público, e da primeira
instância percebe-se que o rumo pode mudar e há sinais disso
muito claros nos conflitos oratoriais entre os ministros Gilmar
Mendes e Luiz Roberto Barroso nas sessões do colegiado.

Mas para a classe política, de um modo geral, a resistência de
MichelTemer tende, a despeito do seu desgaste e esfacelamento,
a ser o ponto nodal da convocação à trincheira na derrota
parlamentar da denúncia da Procuradoria da República. É front
político, aritmético e não jurídico e moral, e aí pesa o instituto de
sobrevivência da fauna cuja maioria está enredada nos
desdobramentos da Lava Jato, cuja sangria dificilmente será
detida, ainda que haja o ânimo de vitórias parciais como os
discursos do presidente encurralado, apoiado pela maioria
parlamentar, e decisões judiciais que possam alterar o rumo das
coisas.

Ontem à tarde, o STF mostrou-se muito dividido em torno
dos limites do poder de homologação do relator, tema
provocado pelo ministro Gilmar Mendes ao questionar a linha
comportamental de Edson Fachin, como o mais atuante dos
críticos do ciclo punitivo.
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Estudos de monitoramento do trânsito em Curitiba sobre o

uso do celular pelos motoristas revelam que, de janeiro a maio,
foram detectadas 18 mil situações da irregularidade que
implicaram na respectiva multa. Isso em situações como a fala e
ainda a simples manipulação.
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O barulho de ontem nas galerias do Palácio Rio Branco, ainda

que praticado por um grupo inferior a cem servidores, teria
abalado as estruturas do prédio com o chão cedendo no
mínimo um centímetro e à tarde quem vistoriou o ambiente foi
uma equipe do Corpo de Bombeiros. Com tudo isso, as matérias
do pacote fiscal foram aprovadas, ainda que o desgaste dos
vereadores tenha sido muito grande, inclusive com“chuva” de
notas falsas.

Não dá para comparar, apesar dos avanços em termos de
coesão, o ativismo dos servidores municipais com a turma da
APP que detém o melhor know how não apenas em greve, mas
ainda em termos de ação direta e ocupações.
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O desmanche do Instituto Pró Cidadania em andamento foi

levado ao conhecimento do Ministério Público (área da saúde)
pela advogada Isabel Mendes sob o fundamento de que as
demissões de agentes sanitários sobrecarregarão unidades
assistenciais de postinhos e de Pronto Atendimento.

P!litização
Fala-se muito em judicialização da política e isso num

momento, como se viu ontem no STF e semanas atrás noTSE
no julgamento da chapa Dilma-Temer, em que o mundo judicial
é permeado pela política. Há em andamento contra a Lava Jato
algo que lembra e muito aquele alertamento do senador
Romero Jucá de que urgia deter a sangria. Como a sociedade
está dividida, isso acaba acontecendo também nos tribunais. O
fato de epistemes jurídicas ornarem os debates apenas dá para
lembrar da frase do kirkgardiano Ernani Reichmann ao lembrar
que advogados e juristas descolorem a realidade para torná-la
jurídica.

F"lclore
Quem inventou a“República de Curitiba” foi Lula com o

sentido crítico de lhe negar tal extensão de poder nas decisões
da Lava Jato e da força-tarefa mais o juiz Sérgio Moro. Ontem,
novamente em sessão no STF o ministro Gilmar Mendes, a
pretexto de fixar limites ao relator dos processos (Edson Fachin)
se referiu a um Direito Penal de Curitiba. O fato é que efeitos da
Lava Jato são de tal ordem que blindam suas decisões
identificadas com os mais profundos sentimentos da maioria da
população. O que é mais discutível: as decisões de Curitiba ou
aquela, célebre, que absolveu a chapa Dilma-Temer?

LUIZ GERALDO MAZZA

O que é mais discutível: as decisões
de Curitiba ou aquela, célebre,
que absolveu a chapa Dilma-Temer?”

A#ós quase duas décadas,sai sentença
sobre fraude em roçagem em Londrina

O ex-prefeito Antonio Belinati, seu filho Antonio Carlos e ex-membros de
sua última administração (1997 a 2000) foram condenados por improbidade
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Reportagem Local

Ojuiz da 1ª Vara da Fa-
z e n d a P ú b l i c a d e
Londrina, Marcos Jo-

sé Vieira, condenou o ex-pre-
feito de Londrina Antonio
Belinati, seu filho Antonio
Carlos Belinati e ex-mem-
bros de sua última adminis-
tração (1997 a 2000) por frau-
de em licitação para a con-
tratação de serviços de roça-
gem superfaturados em no-
vembro de 1998. A fraude ge-
rou prejuízo ao erário de R$
385 mil (valor não corrigido).

A sentença, proferida na
última terça-feira (27) em
ação ajuizada em 2002 pelo
Ministério Público, condena
os réus por improbidade ad-
ministrativa e determina que
devolvam, de maneira soli-
dária, o montante desviado
com a licitação para campa-
nhas eleitorais de Antonio
Carlos (ex-deputado estadu-
al) e José Janene (ex-deputa-
do federal morto em 2010).
O magistrado também de-
terminou a perda da função
pública, a suspensão de di-
reitos políticos e o pagamen-
to de multa civil – os valores
variam conforme a culpa de
cada réu.

Além de Belinati e de seu
filho, foram condenados os

espólios de Janene e de Cas-
simiro Zavierucha (morto
em 2015), que seria o tesou-
reiro da campanha eleitoral
de 1998 de aliados de Belina-
ti; os ex-secretários de Go-
verno Gino Azzolini Neto; o
ex-procurador jurídico Edu-
ardo Duarte Ferreira; e os ex-
diretores da então Autarquia
do Ambiente (AMA), onde
foi realizada a licitação,
Mauro Maggi (presidente),
Nelson Kohatsu (administra-
tivo-financeiro) e Julio Bit-
tencourt (operações); a em-
presa Tâmara e seus sócios
José Luiz Sander e Vânia Ma-
ria Jolo, além de dois ex-ser-
vidores comissionados.

Também figura como acu-
sado o ex-diretor adminis-
trativo-financeiro da extinta
Comurb Eduardo Alonso de
Oliveira, réu confesso no es-
quema de desvio de dinhei-
ro da Prefeitura de Londrina
durante o terceiro mandato
do ex-prefeito Antonio Beli-
nati, conhecido como es-
cândalo AMA/Comurb. Já há
dezenas de condenações por
improbidade contra o ex-
prefeito e membros daquele
governo.

Em 96 páginas, o juiz nar-
rou detalhadamente a frau-
de, começando por mencio-
nar que em 1997 a AMA ha-
via lançado edital de licita-

ção para contratar o serviço
de roçagem para 10 milhões
de metros quadrados por R$
0,018 o metro quadrado, edi-
tal que foi cancelado “me-
diante fundamentação eva-
siva”. No ano seguinte, nova
licitação – na modalidade
Tomada de Preços – foi lan-
çada e o preço do metro qua-
drado saltou para R$ 0,024 –
aumento de 33% – e a área a
ser roçada aumentou para
25 milhões de metros qua-
drados.

Além disso, o novo edital
exigia que a empresa vence-
dora tivesse elevado número
de equipamentos (tratores e
roçadeiras), que não eram
exigidos na licitação cance-
lada. “Ao impor essas imoti-
vadas exigências nos editais
e ao superfaturar o preço do
metro quadrado sem expli-
cação razoável, outro não foi
objetivo dos réus senão o de
restringir a competitividade
das licitações, direcionando-
as para ser ‘vencidas’ pela
Tâmara Serviços Técnicos”,
concluiu o magistrado.

Também ficou demonstra-
do no processo que a Tâmara
sequer dispunha do referido
maquinário e que a AMA em-
prestou tratores e roçadeiras
para a empresa. Além disso,
antes mesmo da contratação
(em novembro de 1998), a

Tâmara já havia prestado
serviços e até mesmo recebi-
do por eles. “Isso revela que
tudo não passou de uma si-
mulação, com o propósito de
desviar recursos públicos.”

Outra ilegalidade foi sub-
contratação, pela Tâmara, de
uma terceira empresa, que
efetivamente prestou o servi-
ço de roçagem e recebia R$
0,018 por metro quadrado
roçado. Mais adiante, com os
questionamentos da impren-
sa acerca da roçagem, os en-
volvidos na licitação fabrica-
ram planilhas atestando que
o serviço foi feito em áreas
onde sequer havia mato.

O então gerente do setor
de capina e roçagem decla-
rou ao Ministério Público
que planilhas referentes a
fundos de vários bairros “são
falsas, uma vez que naque-
les locais não existem fun-
dos de vale” e que “áreas in-
dicadas nas planilhas não
conferem com a metragem
real dos terrenos públicos
não urbanizados”.

Desta decisão, cabe recur-
so ao Tribunal de Justiça.
Ontem, a reportagem tentou
falar com os advogados dos
condenados, mas sem su-
cesso. No processo, à exce-
ção dos que são confessos,
os réus negam participação
nos fatos.
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