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JuízessedividemsobreoperaçõesdaPF
LimaChaves, doCeará, defendepropostaquedisciplina interceptações telefônicas; JorgeCosta, deMinas, critica restrições
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As críticas a abusos nas ope-
rações da Polícia Federal têm
gerado avaliações distintas no
Judiciário. “Começa a infun-
dir-se um sentimento de que
qualquer cidadão pode ser co-
locado, desproporcionalmente,
numa irreparável situação”, diz
Augustino Lima Chaves, 42,
juiz federaldoCeará.
“O saldo é positivo, pois de-

monstra a ação efetiva doEsta-
do contra a criminalidadeorga-
nizada”, dizJorgeGustavoCos-
ta,34, juiz federaldeMinas.
Ambos têm opiniões diver-

gentes sobre as propostas para
disciplinar as interceptações
telefônicas. Um “retrocesso”,
diz Costa; um “importantíssi-
moponto”,dizChaves.

★
FOLHA - Como o sr. avalia as críti-

cas apontadas por advogados a ex-
cessosnasoperaçõesdaPF?

AUGUSTINO LIMA CHAVES - Os ex-
cessos existem. De onde se ori-
ginam?Ora da natureza delica-
da da atividade, ora de uma vi-
são de mundo ansiosa por res-
postas que atendem à sua sub-
jetividade. Acreditam no direi-
to penal como solução. Não
acreditam na política. A histó-
ria condenou essas soluções de
força,àprimeiravista fáceis.

JORGE GUSTAVO COSTA -Excessos
podem existir, mas são exceção

e devem ser coibidos. Mas as
ações, em geral, sofrem rígido
controle de legalidade pelo Ju-
diciário e, de igual modo, pelo
MinistérioPúblicoFederal.

FOLHA - Advogados criticam a de-
moraparateracessoàsdecisões.

CHAVES - O encarceramento é
algo terrível. O preso temdirei-
to de saber, desde logo, o con-
teúdo da acusação, de ser assis-
tido por um advogado que te-
nha acesso aos autos. É bom
lembrar que a história do direi-
topenalérecheadadeerros.

COSTA - O advogado tem o di-
reito de conhecer a decisão:
constitui direitodedefesaasse-
gurado pela Constituição. O
que ocorre, em geral, é que o
acesso aos autos do inquérito
pode ser retardado pela neces-

sidade da conclusão de diligên-
cias, muitas vezes complexas, o
quenãoimpedeseuexame.

FOLHA - Os advogados criticam a
forma “açodada e descriteriosa”
com que o Judiciário tem deferido
diligênciaseprisões.Osr.concorda?

CHAVES -Abusca e apreensãoé
medida importante, porém ex-
trema, porque irreparável no
plano emocional e no plano
profissional-financeiro.

COSTA - Discordo totalmente.
Se há discordância contra o
teor da decisão, existe instru-
mento jurídico para tentar re-
vertê-la. O certo é que as deci-
sões são fundamentadasde for-
ma criteriosa e a partir de ele-
mentos concretos de prova in-
diciária que justificamaadoção
de medidas invasivas, respei-

tando-se, invariavelmente, o
devidoprocesso legal.

FOLHA -Osadvogadosalegamque
muitasoperaçõessãobaseadasape-
nas em interceptação telefônica e
nosubjetivismoderelatóriosdaPF.

CHAVES - Receio que a inter-
ceptação telefônica descambe
para o assalto à privacidade. O
interessado que ouve [a inter-
ceptação] busca conclusão. A
pessoa ouvida, sem saber, tem
direito a voz, antes da publica-
ção do texto. Ao leitor escapa o
contexto,otomdevoz.

COSTA - A interceptação é um
meiodeprovaválido, legítimoe
com disciplina legal. Deve ser
autorizada de forma criteriosa.
E, a partir dela, é possível a ob-
tenção de outras provas que
possam indicar a prática do de-

lito, legitimandoaoperação.
FOLHA - Como o sr. vê a proposta

paradisciplinaras interceptações?
CHAVES - Importantíssimo

ponto. O operador jurídico há
de tercomoregrasepararosca-
sosmaisrelevantes.

COSTA - Um retrocesso. Já
existe lei disciplinandoousoda
interceptação como meio de
prova. Deve-se exigir critério e
fundamentação para sua auto-
rização,nãorestringi-la.

FOLHA - Juízes sob suspeita mere-
cemtratamentodiferenciado?

CHAVES - Não. O tratamento
deve ser único. O que não pode
medrar é o sentimento de vin-
gançacomoprojetosocial.

COSTA - Não vejo razão para
tratamento diferenciado. Se a
investigação tem como alvo

magistrado, certamente a me-
dida foi determinada por órgão
judicial competente, devendo-
se observar na sua execução o
critério da legalidade, mas não
tratamentodiferenciado.

FOLHA -Comoosr.analisaosvaza-
mentossobreessasoperações?

CHAVES -Ovazamentoéasubs-
tituição, ao arrepio da lei, do
papeldequemdeterminouosi-
gilo. É a informação precipita-
da, porque incompleta. O pro-
fissional que optou pelo vaza-
mento cede a caminhos ilegais,
no desânimo das vias institu-
cionais, da lida das constru-
ções,namaturidadedojogo.

COSTA - O vazamento deve ser
coibido, haja vista o risco de se
expor o investigado antes da
conclusão das investigações.
Coibir o vazamento não impli-
ca o impedimento de que a im-
prensa dê notícia do fato, cum-
prindoseudeverde informar.

FOLHA - Qual a sua avaliação do
saldodasoperaçõesdaPF?

CHAVES -APF já fez excelentes
trabalhos. O excesso é nocivo.
Começa a infundir-se um sen-
timento de que qualquer cida-
dão pode ser colocado, despro-
porcionalmente, numa irrepa-
rável situação. Por outro lado, a
instituição policial precisa se
comunicar. O saldo positivo é o
debatesobreesseequilíbrio.

COSTA -Osaldoépositivo, pois
demonstraaaçãoefetivadoEs-
tado contra a criminalidade or-
ganizada.Aoperaçãopolicial só
é possível porque, antes de ini-
ciada, submete-se ao crivo de
rigoroso controle do judiciário
que, efetivamente, équemaau-
toriza. Avançamos muito no
combateaocrimeorganizado.

JorgeGustavoSerra deMacedoCosta, juiz federal deMinas AugustinoLimaChaves,magistradoda12ªVara doCeará

JuizremetecasoVaváparaSãoBernardo
CÂMARACÂMARACÂMARA

Deputadopodetertentado
assassinarcolega,dizpolíciaJustiçaaceitadenúnciacontra39acusadosnaOperaçãoXeque-Mate;empresárionega integrarmáfia
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A Justiça paulista enviou
ao Supremo Tribunal Fede-
ral pedido para que se inves-
tigue um suposto plano para
matar o deputado federal
Carlos Willian (PTC-MG). O
mandante, diz a Polícia Civil
de SP, seria o deputado fede-
ral Mário de Oliveira (PSC-
MG), presidente da Igreja do
Evangelho Quadrangular. O
crime teria sido encomenda-
do a um “matador de alu-
guel”porR$150mil.
Mario de Oliveira não foi

encontrado ontem pela re-
portagem. Carlos Willian
disse que não vêmotivos pa-
ra que Oliveira o quisesse
morto. SegundoWillian, eles
romperam em 2003, porque
Oliveira queria que ele re-
nunciasse para que outro
pastorassumisseomandato.
O caso surgiu durante a in-

vestigação de umamorte em
Osasco. Segundo a polícia,
um anônimo ligou dizendo
queumtal de “Alemão” seria
a pessoa responsável pela
morte de uma pessoa não
identificada emOsasco. Des-
creveu o suposto assassino e
disseondeeleestaria.
Diz o relatório que “Ale-

mão”, notando a presença
dos policiais, fugiu. Foi preso
o homemcomquem conver-
sava, Odair da Silva. Namesa
foi apreendido um cartão de
memória contendo grava-
ções telefônicas sobre a tra-
ma, além de uma foto e um
folheto de Willian. Em de-
poimento, Silva apontou co-
mo mandante o deputado
MáriodeOliveira.
O STF não recebeu, até o

início da noite de ontem, o
pedido enviado pela Justiça
paulista. É o tribunal que de-
cideseseráaberto inquérito.
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HUDSONCORRÊA
DAAGÊNCIA FOLHA, EMCAMPOGRANDE

O juiz da 5ª Vara Federal de
Campo Grande (MS), Dalton
Igor Kita Conrado, aceitou, na
sexta-feira, a denúncia do Mi-
nistério Público Federal contra
39 acusados de pertencer àmá-
fia dos caça-níqueis, incluindo
Dario Morelli Filho, compadre
dopresidenteLula.
A informaçãoédocartórioda

5ª Vara Federal. Com isso, os
denunciadospassamaserréus.
Com relação ao irmão de Lu-

la, o aposentadoGenival Inácio
da Silva, o Vavá, que não foi de-
nunciado pelo MPF, o juiz
mandou o caso à Justiça Fede-
ral de São Bernardo do Campo
(SP)comcópiadoinquérito.
OMPFpediu o envio do pro-

cesso à cidade onde Vavá mora
para que ocorra investigação
sobre suposto lobby feito pelo

irmão do presidente. A Justiça
Federal de São Bernardo deci-
dirá se haverá nova investiga-
ção, provavelmente após con-
sultaroMPFemSãoPaulo.
Vavá chegou a ser indiciado

pela PolíciaFederal sob suspei-
ta de tráfico de influência e ex-
ploração de prestígio, no dia 4
de junho, início da Operação
Xeque-Mate, voltada contra a
máfia dos caça-níqueis. Segun-
do a PF,Vavá pedia dinheiro ao
empresário de jogosNiltonCe-
zar Servo —que foi denunciado
por formação de quadrilha,
contrabando, falsidade ideoló-
gicaecorrupçãodepoliciais.
Para o MPF, não “havia in-

formações suficientes” sobre
lobby praticado por Vavá nem
“elementos que indiquem a
participação em qualquer uma
dasquadrilhasdenunciadas”.
Apontado pela PF como só-

cio de Servo emumacasade jo-

gos, Morelli responderá por
contrabando de componentes
de caça-níqueis, formação de
quadrilha e falsidade ideológi-
ca. Nesse último crime Morelli
foi denunciado porque a casa
de jogos, segundo a PF, estava
emnomedeumlaranja.
Em depoimento à PF, More-

lli afirmou que recebia salário
de R$ 1.500 de Servo para cui-
dar uma vez por semana “da
parte contábil e financeira” da
casa. Na denúncia, o MPF diz
que na casa de Morelli foram
apreendidas, no dia 4 de junho,
notas fiscais emitidas pela Pa-
radise Games, fabricante de ca-
ça-níqueis, e documentos da
movimentação financeira diá-
riaesemanaldacasadejogos.

Outro lado
A reportagem não localizou

ontem o advogado Milton Fer-
nando Talzi. Em entrevistas

anteriores, o advogado disse
queMorelli nãoédonodecaça-
níqueis e que, portando, não
cometeu crimes de contraban-
do, formaçãodequadrilhae fal-
sidadeideológica.
Desde a semana passada, a

reportagem tenta falar com
NelsonPassosAlfonso, advoga-
do de Vavá. Em depoimento à
PF, Vavá disse que não pedia
dinheiro a Servo para fazer
lobby. Disse apenas ter pedido
emprestado R$ 2.000 para pa-
garumaconta.
Servo confirma a versão de

Vavá, mas diz que o irmão do
presidente pediu de “R$ 10mil
aR$ 15mil” e recebeuR$6.000
em dinheiro. O empréstimo,
diz Servo, foi por amizade. O
empresário, que aindaestápre-
so, afirma que operava os caça-
níqueis com autorização judi-
cial. Ele nega pertencer à su-
postamáfiados jogos.

CostasustentaquePFage
dentroda leievêavançosno
combateaocrime;Chaves
apontaexcessosecondena
ocerceamentodadefesa


