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NACIONAL

Prefeiturasalegamsurpresacomaçãodapolícia
Caixa não comenta prisão de gerente e deputado alega desconhecer envolvimento de assessor

Poema inspirounomedeoperação

STFsuspendeoperação
paradesocuparreserva
Decisãodeministrosemfavor
derecursodogovernadorde
RoraimafoiunânimeqPÁG.A13

PUBLICAÇÃO
DESENTENÇA

Eduardo Kattah
BELO HORIZONTE

A Polícia Federal prendeu on-
tem51pessoas,entreelas16pre-
feitos,umjuizfederal,9advoga-
dos, além de servidores fede-
rais emunicipais, todos suspei-
tosdeenvolvimentocomumes-
quema de liberação irregular
de verbas do Fundo de Partici-
paçãodosMunicípios(FPM)pa-
racidades emdébito como Ins-
tituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS).Orombonoscofres
públicoséestimadoemmaisde
R$200milhõesnosúltimostrês
anos. A Operação Pasárgada
foi deflagrada em Minas Ge-
rais, Bahia eDistrito Federal.
Cercade500homenspartici-
param da ação, concentrada
emMinas. Foramexpedidos 53
mandados de prisão e até o iní-
ciodanoitesó2nãohaviamsido
cumpridos. De posse de cerca
de 100 mandados judiciais, os
policiais apreenderam docu-
mentos, veículos – alguns de lu-
xo e duas motocicletas –, cerca
de R$ 1,3 milhão em espécie,
US$20miledoisaviões.Asdili-
gências foramautorizadaspelo
juiz-corregedordoTribunalRe-
gional Federal da 1ª Região
(TRF1), em Brasília, Jirair
AramMeguerian.
As investigações, com apoio
da Controladoria-Geral da
União (CGU), foram iniciadas
há oito meses. Segundo o coor-
denadordaoperação, delegado
Mário Alexandre Veloso
Aguiar, prefeituras que firma-
ram acordo com o INSS para
quitar o débito previdenciário
eramprocuradas por um lobis-
ta – dono de escritório de advo-
cacia – que “vendia um pacote
pronto”,coma“decisão judicial
já ganha”. O “pacote” tinha por
objetivo a liberação dos 6% da
parcelamensaldoFPMqueera
retida pelo instituto, como ga-
rantia do pagamento da dívida.
O FPM é uma transferência
constitucional, composta por
22,5%daarrecadaçãodoImpos-
to de Renda (IR) e do Imposto
sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI). A distribuição é feita
combasenonúmerodehabitan-
tesdosmunicípios,maséneces-
sárioapresentarcertidãonega-
tiva de débito com o INSS.
Conformedescriçãodosdele-

gados,oescritórioeracontrata-
dopelaprefeiturasemlicitação
e, então, “advogados testa-de-
ferro” assinavam as petições,
solicitandoliminaresparaodes-
bloqueio.“Asdistribuiçõesdes-
sas ações eram concentradas
emduas varas da JustiçaFede-
ral emBeloHorizonte. Adistri-
buição era viciada, não obede-
cia aos preceitos do Código de
Processo”, disseAguiar. Os juí-
zes, segundo ele, concediam li-
minares proibindo o bloqueio
da parcela do FPM.

Umjuiz federal, alémdequa-
tro servidores da Justiça Fede-
ral, forampresos emBeloHori-
zonte.Umajuízatambémfoi in-
vestigada, mas o pedido de pri-
são temporárianão foiacatado.
“Há prova cabal nos autos de
que os juízes recebiam vanta-
gens indevidas para conceder
essas sentenças”, disseAguiar.
Segundoele,partedopagamen-
to ao escritório retornava para
os prefeitos em formadepropi-
na, que era paga também para
outros integrantes da quadri-

lha. “As provas são substancio-
sas”, destacouAguiar.

PREFEITOS
EmMinas forampresos os pre-
feitos deJuiz deFora,Timóteo,
Rubim,Almenara,Medina,Mi-
nasNovas,Cachoeira daPrata,
ConselheiroLafaiete,Divinópo-
lis, Ervália, Salto daDivisa, Ta-
piraeVespasiano.NaBahia, fo-
ramdetidos os prefeitos de Ita-
bela e Sobradinho. A PF infor-
mou, por fim, que um prefeito
afastadodo cargo e quatro pro-
curadores municipais também
estão na lista de presos.
Embuscasnaresidênciaeem
um sítio do prefeito de Juiz de
Fora(MG),CarlosAlbertoBeja-
ni (PTB),aPFencontrouR$1,12
milhão.Foiprecisoqueumban-
co emprestasse uma máquina
para contar o dinheiro. Foram
apreendidos, ainda, veículos e
duaspistolas –umade9mm,de
usodasForçasArmadas–,duas
carabinas e umrevólver.
Umgerente daCaixaEconô-
mica Federal (CEF) na capital
mineirafoiapontadopelaPFco-
mo a “figura central” do esque-
ma,oeloentreolobista,osadvo-
gados e os magistrados. “Era
naverdadesóciodoprincipal lo-
bistaenvolvido”,disseocoorde-
nador da operação.
Um assessor do deputado
DalmoRibeiroSilva (PSDB) foi
presoporacusaçãode interme-
diarcontratosentreasprefeitu-
ras e o escritório de advocacia.
Segundo a PF, o parlamentar
não está envolvido.

NOMES
Acorporaçãonãodivulgouono-
me dos presos, que seriam
transferidosparaBeloHorizon-
te. Eles poderão responder por
formaçãodequadrilha, corrup-
çãoativaepassiva, tráficodein-
fluência, advocacia administra-
tiva, exploração de prestígio,
fraude a licitação e quebra de
sigilo de dados. A PF ressaltou
queoINSSévítima,poisnão foi
identificada participação de
seus servidores no esquema. ●
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Prefeitosde16cidadessãopresos
porsuspeitadedesviarR$200mi

Em cumprimento à determinação judi-
cial, publicamos a seguir síntese da
sentença proferida pelo MM. Juízo da
13ª Vara Cível de Brasília – DF, nos
autos da ação indenizatória de danos
morais movida por Asdrúbal Zola Vas-
quez Cruxên contra a S.A. O Estado de
S. Paulo:
Asdrúbal Zola Vasquez Cruxên

moveu ação de indenização contra o
jornal O Estado de S. Paulo, em síntese
alegando que no dia 24/06/99 o jornal
publicou notícia afirmando ter sido a
herança de um menor dilapidada quan-
do os bens que a integravam estavam
sob os cuidados do Autor, na época juiz
titular da Vara de Órfãos e Sucessões
de Brasília. A demanda foi julgada pro-
cedente e o jornal condenado a pagar
ao Autor indenização por danos morais
equivalentes a 400 salários mínimos,
mais custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação, e a publicar a
síntese da decisão. Entendeu o MM.
Juízo que a “asserção de que a herança
foi dilapidada no curso do inventário”
se revelou “incompleta, distorcida e
tendenciosa”, e que houve “falta de
alinhamento entre a notícia e a senten-
ça que lhe serve de embasamento”,
pois o jornal “ocultou da opinião públi-
ca que a decisão judicial noticiada tra-
zia em seu contexto a afirmação do juiz
prolator de que não houve herança
dissipada e de que o autor não incorreu
em nenhuma falha na condução do pro-
cesso”, tudo isso a demonstrar abuso
do direito de informar e o dever de o
jornal reparar o dano causado.

Moacir Assunção

As prefeituras mineiras nega-
ramenvolvimentocomoesque-
ma.OsecretáriodaFazendade
Divinópolis, José Sinésio Jú-
nior, declarou que a cidade e o
prefeito, Demetrius Pereira
(PTB), não têm ligação com
fraudes envolvendo oFundo de
Participação dosMunicípios.
Secretário de Governo e Im-
prensadeConselheiroLafaiete,
Diarlhes Pider, disse que o pre-
feito Julio Cesar de Almeida
Barros (PT) não tem o que te-
mer. “Para nós, essa história é
uma surpresa. Estávamos co-
memorandoavitórianaJustiça
contraoINSS”,disseele,frisan-
do que a prefeitura havia recu-
perado repasse deR$ 600mil.
O procurador-chefe da Pre-
feitura de Vespasiano, Paulo
Passos,dissequeháumequívo-
co na prisão do prefeito Ade-
marJosédaSilva(PSDB).“Ven-
cemos uma ação na Justiça pa-
ra recuperar parte dos recur-
sosdoFPMeavaraquenosdeu

a vitória estava sob investiga-
ção da PF. Vamos provar que
não temos nada a dever.”
AchefedegabinetedaPrefei-
tura de Ervália, Suely Apareci-
da de Assis, também reagiu:
“Euemaisduaspessoasdacida-
de, os taxistas José Adair Fer-
reiraeAdílsonFernandes,assi-
namosumrelatóriodaPFdizen-
do que não foram encontradas
provas de fraude na prefeitura
e na casa do prefeito Edson
SaidRezende (DEM).”
OchefedegabinetedaPrefei-
tura de Rubim, Nílson Souza,
afirmouque não tinha informa-
ções concretas sobre as razões
da prisão do prefeito Claude-
mir Carpe (PT do B). “Vamos
entrar com recurso logo que
soubermos qual é a acusação.”
VâniaTeixeira,secretáriado
prefeito deCachoeira daPrata,
JoséEustáquioRibeiro (DEM),
também alegou falta de infor-
mações. “Estamos acompa-
nhando as notícias, mas não há
nada concreto”, destacou.
Em nota, a Prefeitura de Ti-

móteo afirmou que não houve
desvio no município. “A prefei-
tura e seus agentes não partici-
param nem se beneficiaram de
nenhum esquema.” Também
pornota,aPrefeituradeJuizde
Fora informou que os serviços
municipais estão mantidos e
aguardaráo final das investiga-
ções para se pronunciar.
Em Almenara, o expediente

havia sido suspenso. O Estado
procurou,masnãoforamlocali-
zados representantes das Pre-
feituras de Minas Novas, Salto
daDivisa,Medina e Tapira.

BAHIA
NaBahia, as assessorias de im-
prensa dos municípios de So-
bradinho e Itabela, onde foram
presososprefeitosAntonioGil-

berto de Souza (PR) e Paulo
Ernesto Pessanha da Silva
(DEM), informaramquenão
havia quem comentasse as
acusações. Mas a mulher de
Souza, Maria do Carmo, ga-
rantiu a sua inocência: “Eu o
conheço bem e sei que ele
não seria capaz de fazer tal
coisa”, garante. “Somos
evangélicos, tementes a
Deus e não devemos nada.”
Atéo iníciodanoite, aJus-
tiçaFederalnãohaviaconfir-
mado se iria se pronunciar
sobre a operação e a prisão
deum juiz.O tribunal confir-
mou que foi alvo de duas
ações de busca e apreensão.
Pelaassessoriadeimpren-
sa, aCaixaEconômicaFede-
ral em Belo Horizonte infor-
mou que não iria semanifes-
tar sobre a prisão de um ge-
rente em Minas. Por nota, o
deputadoDalmoRibeiro Sil-
va (PSDB)alegouquedesco-
nhece o envolvimento de seu
assessor em irregularida-
des. ● COLABOROUTIAGODÉCIMO

Juiz também foi detido pela PF, acusado de integrar esquema para liberar Fundo de Participação dos Municípios

Veja as principais operações da PF

PRISÕES–PrefeitodeJuizdeFora,CarlosBejaniestáentreacusados

INVESTIGAÇÃO

●●●Ao batizar a operação que
prendeu 16 prefeitos, a Polícia
Federal buscou inspiração no poe-
ma deManuel Bandeira que des-
creve uma cidade paradisíaca e
que começa comos versos “Vou-
me embora pra Pasárgada/Lá
sou amigo do rei/Lá tenho amu-
lher que eu quero/Na cama que
escolherei”.

A operação revelou a liberação
irregular de verbas federais para
municípios – não graças a algum
rei amigo, mas por obra de um
juiz suspeito de vender senten-
ças. “Se esse paraíso existe, esta-
mos trabalhando para que não
existamais”, disse o delegado
AlessandroMoretti, da PF deMi-
nas Gerais. ●

MARCELO RIBEIRO/TRIBUNA DE MINAS
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