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AS FRASES

“Nunca interrompemos
o diálogo com a Argentina.
Queremos resolver
os problemas”

Fernando Pimentel, ministro do Desenvolvimento

Apesar das declarações do auxiliar da presidente Dilma
Rousseff, continua o impasse acerca das restrições
às importações nos dois parceiros do Mercosul.

“Minha solidariedade
primeira é com a mulher

que sofreu o ataque,
se isso é o que aconteceu”

Elena Salgado, ministra das Finanças da Espanha

Ao lado da ministra austríaca Maria Fekter, Elena Salgado defendeu que Dominique
Strauss-Kahn, diretor do FMI, peça seu afastamento do cargo após ter sido acusado
de abuso sexual. Kahn aguarda, em prisão preventiva, novo julgamento na sexta-feira.

Denis Doyle/Bloomberg

Michael Pedersen
Chefe da Iniciativa Anti corrupção
(Paci) do World Economic Forum

Os últimos grandes eventos internacionais como a reunião do G20, em Paris,
e a do World Economic Forum da América Latina, no Rio de Janeiro, possibi-
litaram a discussão de formas mais eficientes para que haja uma luta efetiva
contra a corrupção, tema bastante relevante. A conferência do G20 trabalhou
na adoção de um plano estratégico contra a corrupção e o encontro latino-
americano anunciou soluções para os desafios de transparência nos prepara-
tivos para a Copa do Mundo de 2014 e para os Jogos Olímpicos de 2016.

Como muitos outros países, o Brasil enfrenta grandes desafios. A corrup-
ção é classificada em sexto lugar na lista dos maiores problemas na hora de se
fazer negócios no país, segundo a Pesquisa de Opinião Executiva 2010-11 do
World Economic Forum. Comparado com os outros 139 países, os custos em-
presariais de crime e violência colocam o Brasil em 123º lugar, e em 125º em
relação ao crime organizado. No quesito confiança do público em seus repre-
sentantes políticos, o país está na 127º e em 94º em ética nos negócios.

De acordo com a Transparency International, as empresas fazem parte da
problemática e da solução dessa questão. Por um lado, sustentam, ao serem
fonte pagadora. Cerca de 70% das empresas pesquisadas afirmam gastar até
3% das suas receitas em subornos. Segundo a entidade, 86% afirmaram que
o principal meio de garantir tratamento preferencial é oferecendo presentes e
hospitalidade a funcionários públicos. Por outro lado, as empresas também
contribuem para a solução. Das pesquisadas, 78% adotaram um código de
ética proibindo o suborno e 56% implementaram mecanismos de denúncia
para elevar a percepção sobre situações potenciais de corrupção.

Um número cada vez maior de empresas reconhece os benefícios de pos-
suírem sistemas contra a corrupção. Essa luta interna reduz o custo dos negó-
cios e pode ser a melhor defesa na hora de administrar a reputação e os riscos
jurídicos relacionados à corrupção. As empresas condenadas são multadas
em centenas de milhões de dólares, barradas de concorrências públicas e
suas reputações sofrem danos incalculáveis. Mas as que adotam uma política
de tolerância zero atraem clientes e investidores.

Segundo o Relatório de Corrupção Global da Transparency International,
“as empresas com programas contra a corrupção e diretrizes sobre ética so-
frem 50% menos incidentes de corrupção e provavelmente perdem menos
oportunidades de negócios”. Embora não haja uma única solução, as empre-
sas que lideram essa luta adotam posturas internas e externas. Internamente,
implantam programas efetivos para prevenir, detectar e enfrentar as causas
da corrupção em suas organizações. Externamente, participam de ações co-
letivas para enfrentar o problema. Essas iniciativas ocorrem seguindo princí-
pios e estruturas criados pelas cinco maiores iniciativas para o setor corpora-
tivo — a Câmara de Comércio Internacional, a OCDE, a Paci, o Compacto Glo-
bal das Nações Unidas e a Transparency International.

No Brasil, o Instituto Ethos encabeça essa luta, oferecendo às empresas um
pacto contra esse problema e uma plataforma de interação para enfrentar os desa-
fios de transparência. Essa luta requer muito trabalho. Com o mundo focado nes-
sa questão em 2011, agora é a hora do Brasil mostrar sua liderança. O Brasil está
bem posicionado e pronto para garantir o crescimento sustentável, criando um
modelo para outros países da região e do mundo seguirem. ■

Os desafios globais no
combate à corrupção

Um número cada vez maior de empresas reconhece
os benefícios de possuir sistemas contra a corrupção.
As companhias condenadas são multadas em
centenas de milhões e sofrem danos de reputação

Péricles d´Avila Mendes Neto
Associado do Pinheiro Neto Advogados

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) noticiou recentemente que cerca de qua-
tro mil empresas seriam suspeitas de efetuar doações irregulares nas eleições
do ano passado, em razão de terem alegadamente ultrapassado o limite legal.
Também o TSE informou que a lista com o nome dessas empresas seria envia-
da ao Ministério Público Eleitoral (MPE) e aos presidentes de cada Tribunal
Regional Eleitoral (TRE), para que adotem as medidas cabíveis.

O limite estabelecido para as pessoas jurídicas efetuarem doação é de 2% do
faturamento bruto apurado no ano anterior à eleição. Quem ultrapassá-lo está
sujeito às seguintes sanções: multa no valor de cinco a dez vezes ao doado em
excesso; proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos
com governos por cinco anos; e inelegibilidade dos dirigentes por oito anos.

As informações sobre as doações eleitorais apuradas pelo TSE decorrem da
Portaria Conjunta SRF/TSE 74/2006, que estabelece o intercâmbio de dados
entre a Corte Eleitoral e a Secretaria da Receita Federal (SRF), e que já foi con-
denada pelo próprio TSE, porque entende haver quebra do sigilo fiscal das
empresas sem que haja prévia decisão judicial autorizadora.

Segundo a jurisprudência do TSE, o MPE primeiramente deveria requisitar à
SRF apenas a informação (positiva ou negativa) em relação ao atendimento
dos limites legais pelas empresas doadoras. Caso confirmada a doação em va-
lor superior ao permitido, o MPE poderia ajuizar representação contra os doa-
dores, e, no âmbito desse específico processo judicial, aí sim, poderá requerer
ao juiz eleitoral que solicite à SRF os dados fiscais relativos ao faturamento da
companhia. É certo que o doador poderá exercer o seu amplo direito de defesa
e, inclusive, questionar a indevida violação dos seus dados fiscais.

No dia 3 de maio, o TRE do Rio Grande do Norte deferiu pedido de quebra
de sigilo fiscal formulado pelo MPE com base na lista de doadores que obteve
do presidente da Corte Regional. Em São Paulo, o Parquet pediu ao TRE que
encaminhe ofício à SRF, para que faça o cruzamento dos dados dos valores
doados com os respectivos valores declarados a título de faturamento ou ren-
dimento. É de se imaginar que o MPE concentre sua atuação em São Paulo,
porque as estatísticas do TSE indicam que este seria o estado campeão em
doações acima do limite legal (R$ 46 milhões, de um total de R$ 142 milhões).

É importante que as empresas que sejam representadas pelo MPE estejam
alertas para não permitir a violação ao sigilo fiscal, por força de vício de origem
na obtenção dos dados fiscais. As doadoras devem também estar atentas ao
fato de que caberá à Justiça Eleitoral examinar as relações jurídicas existentes
dentro dos grupos econômicos, que eventualmente justifiquem as doações.

Nas investigações sobre as doações, o TRE e o TSE certamente também
serão instados a decidir sobre o alcance da interpretação do conceito de
fonte vedada em relação aos entes que desenvolvam “atividade econômica
em sentido estrito”.

Como se nota, o MPE cumpre o seu papel quando investiga, respeitando o
devido processo legal, a obediência aos ditames legais por parte dos indiví-
duos e empresas que doaram recursos nas eleições de 2010. Aos doadores
cabe, obviamente, no exercício do direito à ampla defesa, apresentarem no
curso do processo judicial os documentos e argumentos relativos às doações
feitas, para análise, em última instância, se possível for, pelo TSE. ■

Financiamento de campanha,
quebra de sigilo e direito à defesa

O limite estabelecido para que as empresas façam
doações é de 2% do faturamento bruto no ano
anterior à eleição. Quem ultrapassá-lo está sujeito a
multas e à impossibilidade de participar de licitações
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 mai. 2011, Primeiro Caderno, p. 46.
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