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A visibilidade dada pela impren-
sa à construção e reforma dos
estádios para a Copa dificulta
fraudes, pelo menos dos tipos
mais grosseiros. A situação, po-
rém, pode ser mais crítica no
que diz respeito à contratação de
outros produtos e serviços en-
volvidos na elaboração do even-
to, menos expostos ao acompa-
nhamento da sociedade civil. É
o que dizem os advogados He-
loisa Uelze e Henrique Krüger
Frizzo, da área de direito admi-
nistrativo do escritório Trench,
Rossi e Watanabe.

Segundo os advogados, ainda
há uma série de contratos rela-
tivos aos jogos Pan-Americanos
do Rio, colocados sob suspeita,
que nem foram a julgamento e
continuam na esfera adminis-
trativa. “Ninguém se dá conta
da quantidade de contratos e
envolvidos em eventos como
esses”, diz Frizzo.

Entre os mais relevantes es-
tão aqueles relativos à mobili-
dade urbana, segurança públi-
ca, telecomunicações, ilumi-
nação e sinalização. A realiza-
ção de obras de adequação no
entorno dos estádios, aeropor-
tos e terminais portuários é de
responsabilidade das cidades e
estados sede da Copa.

Um tipo comum de fraude, de
acordo com os advogados, é o
atraso proposital da licitação,
que abre a possibilidade de con-
tratação emergencial de forne-
cedores, sem os mesmos instru-
mentos de controle de preços. A
própria Lei de Licitações prevê a
hipótese. Segundo Frizzo, trata-
se de um velho truque, conheci-
do tecnicamente como emer-
gência forjada, com o qual os ór-
gãos de controle estão acostu-
mados a lidar. Mas, em casos de
grandes eventos como o Pan e a
Copa, os contratantes públicos
podem alegar que não realizaram
as licitações em tempo porque
não havia como dimensionar o
projeto adequadamente antes da
conclusão dos estádios, ou de
outras estruturas prioritárias.

Outro ponto que facilita frau-
des é o fato de o órgão técnico da
instância de poder público res-
ponsável pelas contratação das
obras ser também quem deter-
mina se o tempo é suficiente ou
não para a realização de uma
obra sem licitação, afirma He-
loisa. Cabe ao Tribunal de Con-
tas responsável fiscalizar poste-
riormente a pertinência das
avaliações. “Achamos a Copa
que não vai ser tão crítica quan-

to no Pan, que teve obras con-
tratadas seis meses antes do
evento”, diz Heloisa. “Os próxi-
mos seis meses serão determi-
nantes para sabermos se haverá
um caos ou se tudo andará
bem”, afirma Frizzo.

Mesmo obras com fornece-
dores contratados por licitação
estão sujeitas a aumentos de
preço suspeitos. Na medida em
que obras em andamento atra-
sam, abre-se a possibilidade de
mudança do projeto e a revisão
de custos, dizem os advogados.

Segundo Juan Quirós, presi-
dente do Grupo Advento — de
construção, que perdeu a dis-
puta pela construção do estádio
do Corinthians — é possível
construir arenas esportivas em
qualquer lugar do Brasil por va-
lores entre R$ 5 mil e R$ 10 mil o
assento. “Estudamos o assunto
e sabemos que é factível cons-
truir um bom projeto, para 45
mil pessoas, com R$ 350 mi-
lhões”, afirma o empresário. ■

Risco de fraude é maior
em obras paralelas
Visibilidade dada aos estádios reduz chance de irregularidades na
contratação de produtos e serviços para ampliação e reforma

“Sabemos que é factível
construir um bom projeto,
para 45 mil pessoas,
com R$ 350 milhões, pois
estudamos o assunto”

Juan Quirós
Presidente do
Grupo Advento

Antonio Milena
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