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OTribunal Regional Eleito-
ral (TRE) recebeu ontem 
a denúncia do Ministério 

Público Eleitoral contra o pre-
feito do município de Maritu-
ba, Jesus Bertoldo Rodrigues 
do Couto (PPS). Ele é acusado 
de falsificar recibos eleito-
rais e utilizá-los na prestação 
de contas da campanha de 
2008. Se for condenado nes-
te processo, o gestor perderá 
os direitos políticos.

De acordo com os autos, 
uma perícia feita pela Polícia 
Federal atestou a falsifica-
ção de 58 recibos eleitorais 
apresentados na prestação 
de contas do prefeito. Os do-
cumentos faziam referência 
à doação de serviços estimá-
veis em dinheiro por Bertoldo 
Couto para sete candidatos 
a vereador da sua coligação. 

A suspeita sobre a au-
tenticidade desses recibos 
foi levantada pelos próprios 
candidatos que negaram ter 
recebido qualquer doação ou 
auxílio de campanha de Ber-
toldo e muito menos de terem 
assinado os recibos.

Na sessão de ontem, a de-
fesa do prefeito eleito tentou 
convencer a Corte de que a 
propositura da ação era desne-
cessária. Dentre os argumen-
tos, estava o pedido de nuli-
dade da perícia, uma vez que, 
apesar de terem sido colhidos 
para teste os padrões gráficos 
dos vereadores e do prefei-

NO TRE
Bertoldo Couto
será processado
por prestar contas
com recibos falsos

Suspeitas contra 
o gestor foram 
levantadas 
pelos próprios 
candidatos

Bassalo: voto favorável pelo recebimento da ação
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salo, ressaltando que o fato do 
indiciado ter sido beneficiado 
com os recibos adulterados re-
força os indícios de autoria do 
crime. A ação deve seguir os 
trâmites processuais normais, 
antes de voltar ao plenário pa-
ra ser julgada no mérito.

Este não é o único processo 
a que o prefeito de Marituba 
está respondendo na Justiça 
Eleitoral. Além desta ação, 
outra, baseada nos mesmos 
fatos, questiona além da falsi-
ficação dos recibos, divergên-
cia de valores apresentados na 
prestação de contas. O juízo 
de primeira instância decidiu 
pela improcedência da ação 
de investigação judicial, po-
rém, o Ministério Público 
recorreu da decisão.

CONTAS

Termina hoje o prazo pa-
ra que os Tribunais Regio-
nais Eleitorais de todo Brasil 
julguem as prestações de 
contas dos candidatos que 
concorreram às eleições de 
2010. No Pará, dos quase 900 
processos, restam apenas 
22 serem apreciados.

Na sessão extraordinária de 
ontem, 81 prestações de con-
tas foram julgadas. A maioria 
foi desaprovada por conter ví-
cios considerados insanáveis 
pela Corte, mesmo após as di-
ligências feitas pelo controle 
interno do Tribunal.

to, apenas os dos primeiros 
foram concluídos.

“Nos crimes que deixam 
vestígios é obrigatória a perí-
cia para auferir a materialida-
de do crime. E neste caso, só se 
comprovou que as assinaturas 
dos vereadores eram falsas, e 
não que foi o prefeito quem as 
falsificou. A investigação foi 
concluída sem indicar o resul-
tado da perícia sobre o prefei-
to”, argumentou o advogado 
de defesa, Inocêncio Mártires.

Ele sustentou ainda que 
o prefeito foi vítima de uma 
armação de seus opositores. 
Segundo ele, os recibos ane-
xados na prestação de contas 
foram recebidos de terceiros, 
neste caso, da direção dos 
partidos destes vereadores, 

que durante a campanha, 
acabaram mudando de lado e 
apoiando a chapa adversária. E 
que existem provas materiais 
que comprovam a doação des-
tes serviços, como, por exem-
plo, santinhos confeccionados 
com a foto do prefeito e a dos 
candidatos. Porém, o discurso 
não convenceu a Corte, que, se-
guindo o voto do juiz relator, 
André Bassalo, concluiu pelo 
recebimento da ação, pois a 
materialidade da falsificação 
dos recibos foi comprovada 
e existiam fartos indícios 
de autoria sobre crime para 
serem investigados. 

“A perícia foi requerida pa-
ra atestar a autenticidade dos 
recibos e não para saber quem 
os preencheu”, justificou Bas-

Relator de CPI reclama de motivações políticas

As divergências políticas che-
garam à Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) do Tráfico 
Humano, que na terça-feira, 28, 
foi prorrogada pela Mesa Dire-
tora da Assembleia Legislativa 

(Alepa) por 90 dias. Ontem, no 
plenário da Casa, o relator da 
CPI, deputado Carlos Bordalo 
(PT), disse que a cessão de um 
delegado e dois investigado-
res para atuarem junto com os 
parlamentares foi negada pela 
Delegacia Geral de Polícia Civil. 
O delegado cuja designação foi 
solicitada exerceu cargo de con-
fiança na administração petista, 
garantiu Bordalo.

A CPI investiga o tráfico de 
pessoas do Pará para outros 

OBSTÁCULOS
Petista critica o
governo por negar
cessão de delegado
e dois investigadores

Estados e países através 
de redes de prostituição 
e de falsas promessas 
de aproveitamento em 
categorias de base do 
futebol. Os trabalhos 
contam com o auxílio 
extraoficial de policiais.

“Não estão afrontan-
do um deputado; estão 
afrontando o Legisla-
tivo, porque o pedido 
é prerrogativa da As-
sembléia que tem que 
ser atendida”, afirmou 
Bordalo. Na tribuna, ele 
disse que a justificativa 
apresentada para a re-
cusa, de que não havia 
pessoal disponível, era 
falsa. Isto porque ele 
constatou, numa rápida 
consulta ao Diário Ofi-
cial do Estado (DOE), 11 
cessões de policiais para 
órgãos públicos. A dele-
gada Soraia Franco, por 
exemplo, está cedida à 
Companhia Paraense de 
Turismo (Paratur) desde 
janeiro deste ano.

EXPERIÊNCIA

Para o deputado petista, a 
Polícia Civil está politizando 
o assunto porque o delegado 
Miguel Cunha, que auxilia in-
formalmente a CPI, foi diretor 
de Polícia do Interior na admi-
nistração passada. Bordalo ar-
gumentou que a experiência do 
policial nos municípios facilita-
ria a investigação das denúncias 
recebidas pela comissão.

Segundo o parlamentar, a 
Polícia tem duas grandes contri-
buições à comissão. Uma é a che-
cagem das denúncias para saber 
se não são falsas. Outra é a trans-
formação da apuração feita pela 
CPI em recomendações e outras 
providências legais para a solução 
dos problemas ou punição dos 
envolvidos em crimes. A banca-
da situacionista assegurou que a 
Polícia Civil não tem interesse em 
obstruir os trabalhos da CPI.

Prefeito de Marituba vai
responder por falsificação

Não se pode tirar a razão 
da presidente Dilma 
Rousseff quando ela 

rejeita a liberação de R$ 4,6 
bilhões do Orçamento em 
emendas parlamentares 
remanescentes (restos a pa-
gar) de 2009, alegando que 
isso levaria ao descrédito a 
disposição do governo em 
cortar gastos.

Ao mesmo tempo não 
se pode tirar a razão dos 
parlamentares que rei-
vindicam a execução da 
parte do Orçamento que 
constitucionalmente lhes 
cabe manejar. As emendas 
assumiram caráter pejora-
tivo, mas são legais e legíti-
mas. A questão está no uso 
do instrumento.

Por isso mesmo perdem 
ambas as partes a razão 
quando transformam isso, 
de um lado em um objeto 
de chantagem e, de outro, 
em uma tentativa de afir-
mação de autoridade e de 
certo modo de busca de po-
pularidade em cima de um 
adversário, neste aspecto, 
fácil dada a má imagem dos 
políticos junto ao público.

Posta como está, a dis-
cussão não progride e fica 
torta: Dilma como a heroí-
na da resistência, que aca-
bará cedendo ou pagando 
o pato, e os parlamentares 
como um bando de achaca-
dores que usam suas prer-
rogativas de votos para o 
atendimento de interesses 
supostamente obscuros.

Convém, portanto, ir de-
vagar com a louça. De um 
modo geral, tais interesses 
são nítidos: levar recursos 
para obras em seus redutos 
eleitorais ou para quaisquer 
setores que considerem 
prioritários. As distorções 
são outro problema, da al-
çada policial. Da parte do 
governo há a responsabili-
dade para com o controle 
dos gastos. Responsabilida-
de esta que deveria também 
guardar austeridade em 
relação aos gastos de inte-
resse imediato do Planalto. 
Eleitoral, por exemplo. 

Não se pode considerar 
a presidente heroína por 
se recusar a pagar nem os 
parlamentares achacado-
res por reivindicarem re-
ceber. O erro é de origem: 
na Presidência quando usa 
as emendas como forma 
de assegurar fidelidade de 
votos no Congresso, e no 
Parlamento quando condi-
ciona os votos à liberação 
das emendas.

Em tese, os dois lados 
estão certos. Na prática, 
juntos constroem uma de-
formação por ausência do 
sentido republicano no to-
cante à equivalência entre 
os Poderes.

A se continuar a tratar o 
assunto como uma relação 
mercantil, sem o cumpri-
mento das regras (todas 
elas) tais como descritas 
em lei e prescritas na lógi-
ca da melhor condução das 
atribuições de Legislativo e 
Executivo, não há a menor 
chance de dar certo. 

Retrato na História

Se o Itamaraty não tem 
nada contra, se o ministro 
da Defesa diz que os mili-
tares não têm nada contra, 
se a maioria do Congresso 
aprova, se a presidente Dil-
ma Rousseff é a favor do 
texto da Lei de Acesso à In-
formação tal como está, por 
que José Sarney e Fernando 
Collor querem o sigilo eter-
no para documentos ofi-
ciais ultrassecretos?

Considerando que o pra-
zo máximo para divulga-
ção é de 50 anos e que até 
lá nenhum dos dois estará 
por aqui, só há uma razão 
plausível: legislam em causa 
própria temerosos do julga-
mento da posteridade.

Efeitos Battisti

Antonio Tabucchi, dos 
escritores europeus mais 
importantes da atualidade, 
desistiu de participar da 
Festa Literária Internacio-
nal de Paraty em razão da 
decisão brasileira de não 
extraditar Cesare Battisti. É 
mais uma entre várias ma-
nifestações de italianos que 
demonstram que a extradi-
ção não era só uma questão 
de governo na Itália.

Neste caso, ficamos as-
sim: antes um terrorista 
condenado que um escritor 
consagrado.

Efeito Delúbio

O PT perdeu Vladimir 
Palmeira, uma figura histó-
rica nem sempre alinhada 
aos interesses do partido. 
Em 1997, por exemplo, o 
PT nacional interveio na 
escolha da candidatura de 
Palmeira para governador 
do Rio de Janeiro em 1998, 
preferindo jogar o partido 
na aliança com Anthony 
Garotinho, que viria em 
pouco tempo conferir aos 
aliados o dístico de “parti-
do da boquinha”.

Vladimir agora sai pelo 
simbolismo que representa 
a volta de Delúbio Soares.

Nem tanto ao mar
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As emendas 
assumiram 
caráter pejorativo, 
mas são legais
e legítimas

Ministério da 
Fazenda

Concorrência Pública nº 0009/2011 – CPA/BE
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Regional de Sustentação ao Negócio – Alienar Bens Móveis e Imóveis/BE, 
torna público aos interessados que venderá, pela melhor oferta, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel(is) de 
sua propriedade, discriminados no Anexo II do Edital. O Edital de Concorrência Pública - Condições Básicas, do qual é parte integrante 
o presente Aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 30/06/2011 a 01/08/2011, em horário bancário, na(s) Agências 
da CAIXA situadas nos Estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, na página da CAIXA no endereço www.caixa.gov.br, 
na Regional Alienar Bens Belém, situada na Praça Justo Chermont, 32, Nazaré, Belém/PA e em suas extensões no Estado do Acre, 
situada na Rua Coronel Fontenele de Castro, 44, Estação Experimental, Rio Branco/AC; no Estado do Amazonas, situada na Rua 
Ramos Ferreira, 596, Térreo, Centro, Manaus/AM; no Estado de Rondônia, Av. Carlos Gomes, 660, 2º andar, Centro, Porto Velho/RO; 
e no Estado de Roraima, na Rua Cecília Brasil, 269, Centro, Boa Vista/RR. Para habilitar-se à Concorrência, o interessado deverá 
efetuar depósito a título de caução de valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor de avaliação do imóvel descrito para cada 
imóvel no Anexo II do Edital. As propostas (modelo CAIXA), acompanhadas dos respectivos comprovantes da caução, deverão ser 
entregues, em envelope lacrado, exclusivamente nos dias 01/08/2011 e 02/08/2011, em horário de atendimento bancário local, nos 
seguintes endereços: na Ag. São Braz/PA, situada na Av. Governador José Malcher, 2803, São Braz, Belém/PA; na Regional Alienar 
Bens Belém, situada na Praça Justo Chermont, 32, Nazaré, Belém/PA e em suas extensões no Estado do Acre, situada na Rua 
Coronel Fontenele de Castro, 44, Estação Experimental, Rio Branco/AC; no Estado do Amazonas, situada na Rua Ramos Ferreira, 
596, Térreo, Centro, Manaus/AM; no Estado de Rondônia, Av. Carlos Gomes, 660, 2º andar, Centro, Porto Velho/RO; e no Estado 
de Roraima, na Rua Cecília Brasil, 269, Centro, Boa Vista/RR. A abertura dos envelopes será efetuada a partir das 14 horas, do dia 
09/08/2011, no Auditório do Ed. Sede Manaus, situado na Rua Ramos Ferreira, 596, 3º andar, Centro, Manaus/AM, na presença 
dos interessados ou seus procuradores que comparecerem ao ato. O mapa de classificação da licitação será publicado a partir 
do dia 16/08/2011, nos mesmos locais de divulgação do Edital de Condições Básicas. Qualquer recurso sobre os atos e decisões 
da Comissão, relativos à concorrência deverá ser apresentado, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de 
divulgação do mapa de classificação, nos seguintes locais: na Regional Alienar Bens Belém, situada na Praça Justo Chermont, 32, 
Nazaré, Belém/PA e em suas extensões no Estado do Acre, situada na Rua Coronel Fontenele de Castro, 44, Estação Experimental, 
Rio Branco/AC; no Estado do Amazonas, situada na Rua Ramos Ferreira, 596, Térreo, Centro, Manaus/AM; no Estado de Rondônia, 
Av. Carlos Gomes, 660, 2º andar, Centro, Porto Velho/RO; e no Estado de Roraima, na Rua Cecília Brasil, 269, Centro, Boa Vista/RR. 
Para os imóveis que não acudirem interessados, a CAIXA, a seu exclusivo critério, levará os imóveis à Venda Direta a partir do dia 
29/08/2011. Outras informações nos telefones (91) 3299-9600; (91) 3299-9603; (69) 2181-1378; (92)3131-4724; (95)3621-4249; (68) 
3212-6346 e 0800-726-0101.

A COMISSÃO

AVISO DE VENDA

 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, por sua CPL, Portaria 
2306/2010 torna público que, fará realizar a Conc. Nº 10 do tipo 
menor preço (p/quilograma) (proc.12304/11), no dia 01/08/11, 
às 10:00 hs, p/concessão de uso do espaço p/funcionamento 
de Restaurante/Lanchonete. Edital está à disposição no sítio: 
www.comprasnet.gov.br. fones 3201-8109/8219.

Celso Rosivaldo de Melo Pereira

CONCORRÊNCIA Nº 10/11

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARÁ


