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Nacional A9

Doação irregular gera multa de R$ 85 mi
Procuradoria apresentou no TRE paulista 802 ações relacionadas a empresas que contribuíram com partidos acima do limite legal na campanha 2010
WERTHER SANTANA/AE –23/8/2010

Fausto Macedo

A Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo requereu
judicialmente a aplicação de
multas no valor total de R$
85,44 milhões a empresas que
fizeram doações acima do limite legal na campanha de 2010.
A procuradoria ingressou
com 802 ações no Tribunal Regional Eleitoral, nas quais
aponta uma a uma as pessoas
jurídicas que excederam o teto e violaram a Lei 9.504/97,
norma que restringe os repasses a 10% dos rendimentos brutos do exercício anterior ao
pleito.
É a maior ofensiva da procuradoria eleitoral contra doadores
ilegais.As representaçõessão relativas exclusivamente a empresas estabelecidas no Estado de
São Paulo. As ações serão julgadas pelo TRE. Agora, a procuradoria eleitoral vai se concentrar
na análise de dados relativos a
pessoasfísicasquedoaramquantias superiores a 2% de seus rendimentos anuais.
A procuradoria enviou dados
referentes a outras 171 pessoas
jurídicas para outros Estados,
porquestõesdecompetênciapara o julgamento.
O procurador regional eleitoral titular, Pedro Barbosa Pereira Neto, e o procurador regional
eleitoral substituto, André de
Carvalho Ramos, ingressaram
na terça-feira com as últimas 131
ações contra pessoas jurídicas
apontadasemcruzamentodedados como doadoras acima do limite legal.
A sanção prevista na Lei das
Eleições é de multa de cinco a
dez vezes o valor doado em excesso.Ototaldasmultasrequeri-

PARA LEMBRAR

TSE rastreou
pessoa física
No início do mês, o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) divulgou que 15.921 pessoas
fizeram doações aparentemente ilegais para campanhas políticas no ano passado. Por meio do cruzamento
de dados das contas eleitorais e de informações fiscais
dos doadores, o TSE detectou que essas pessoas doaram acima do que permite a
lei – até 10% dos rendimentos brutos no ano anterior.
Ao todo, as doações ilegais
feitas por essas pessoas totalizaram R$ 72,1 milhões. Elas
também contribuíram legalmente com outros R$ 40,2
milhões. O tribunal não divulgou a identidade dos doadores nem as campanhas beneficiadas pelo dinheiro.
Lupa. Fazendo cruzamento de dados, procurador Pedro Barbosa detectou doações acima do que permite a lei eleitoral
das pela procuradoria nas 802
ações,seconsideradoo valormínimo das sanções, chega à cifra
de R$ 85.442.869,05.
Cruzamento. A ofensiva tem

amparo no cruzamento de informações das contas eleitorais e a
base de dados fiscais de doadores de campanhas. Alertado pela
Receita,oTribunalSuperiorEleitoral (TSE) identificou 15.921
doadores em situação irregular
nas eleições do ano passado.
O rastreamento que chegou
ao TSE indica que empresas e
pessoas físicas doaram R$ 112,4

milhõesacimado limite.Opresidente do TSE, ministro Ricardo
Lewandowski, enviou ao procurador-geral eleitoral, Roberto
Gurgel,alistacomaspessoasfísicas e jurídicas apontadas como
● Acima

do teto

R$ 112,4

milhões
foram doados acima do limite,
por empresas e pessoas físicas,
nas eleições de 2010, segundo
rastreamento feito pela procuradoria eleitoral

No Supremo, especialistas
debatem Judiciário e imprensa
Ministros, jornalistas e
juristas convidados
avaliam a atuação da
Justiça e seus reflexos na
liberdade de expressão
BRASÍLIA

A relação entre imprensa e atuação do Judiciário será tema do
Fórum sobre Liberdade de Expressão, que se realiza hoje no
Supremo Tribunal Federal
(STF). Promovido pela Sociedade Interamericana de Imprensa
(SIP) e Associação Nacional de
Jornais(ANJ), oevento vaianalisar os reflexos da jurisprudência

na liberdade de atuação dos veículos de comunicação.
Oencontro,com iníciomarcado para as 9 horas, terá a participação de magistrados e do presidentedoSTF,ministroCezar Peluso,alémdeespecialistasemdecisões da Corte Interamericana
de Direitos Humanos. A abertura ficará por conta de Peluso, da
presidente da ANJ, Judith Brito,
e do diretor executivo da SIP, Julio Muñoz – que veio ao Brasil
para anunciar, anteontem, a realização de assembleia-geral da
entidadeemSão Paulo,em outubro de 2012.
Oprimeiroassuntoaserdiscutido no evento será a revogação,
ocorrida há dois anos, da Lei de

Jornais devem aumentar
relação com leitor, diz ANJ
Autorregulamentação
é resposta da entidade
a tentativas de fiscalizar
o jornalismo; adesão às
medidas é facultativa
BRASÍLIA

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) apresentou ontem o
ProgramaPermanentedeAutorregulamentação, um documentocomsugestõesaosveículospara garantir a relação transparente com os leitores.
Discutido ao longo dos últimos meses na entidade, o novo
instrumento sugere práticas como a publicação de cartas de leitores, reconhecimento de erros
e a criação de conselhos editoriais – grupos que ajudam, em linhasgerais,aorientaralinhaeditorial do veículo.
“As ações serão adotadas de
formadescentralizada,a critério
de cada associado. Muitos dos
veículos já mantêm várias das
medidasrelacionadasnoprograma”, afirmou a presidente da
ANJ, Judith Brito.

Aautorregulamentaçãocomeçou a ser discutida em agosto do
anopassado, duranteo CongressoBrasileirodeJornais,numa espécie de reação à proposta ensaiada no governo Lula de criação de um conselho para fiscalizar o jornalismo. Ele também
surge meses depois de iniciativas como a do senador Roberto
Requião (PMDB-PR), de apresentar um projeto regulamentando o direito de resposta.
Para Judith, o Programa Permanente é uma mostra do com-

SUGESTÕES
● Reconhecimento e publicação

de erros
● Canais de atendimento aos
leitores
● Publicação de cartas ou
e-mails de leitores
● Fóruns de análise crítica
(ombudsman, conselho editorial,
conselho de leitores)
● Processos de relacionamento
com os leitores (manual de ética,
carta ou blog do editor)

Imprensa de 1967. Também serão debatidas formas de atuação
no Judiciário para ajudar na formação de uma jurisprudência
que fortaleça a liberdade de expressão. Para esse debate foram
convidados o deputado federal,
Miro Teixeira (PDT-RJ); o jurista Manuel Alceu Affonso Ferreira, de São Paulo, e Gustavo Binenbojm, especialista em Direito Público.
Direito de resposta. Outro as-

sunto na lista de debates no encontro serão as diferentes formas como o direito de resposta é
interpretado em outros países.
Foram convidados para essa discussão o jornalista Paulo Sotero,

promissodosjornaiscomaprática diária da liberdade. “Essa é
mais uma demonstração de que
não vamos aceitar nenhum tipo
de interferência externa, de censura. Reforçamos com isso a independência do jornal.”
O vice-presidente da ANJ e integrante do Comitê de Liberdade de Expressão, Francisco Mesquita Neto, completa: “A autorregulamentação tira a motivação do legislador de impor de fora para dentro algo que coíba a
oportunidade dos veículos de se
manifestarem”.
Ontem, representantes da
ANJ votaram uma mudança no
estatutopara que,apartir deagora, seja considerado como dever
do veículo manter um programa
que garanta a transparência com
leitores e sociedade. Dos 50 representantes que participaram
do encontro, dois votaram contra:Correio do Povoe Hoje em Dia.
O prazo para o desenvolvimento doprograma eapresentação dos leitores será definido na
próxima reunião da ANJ, prevista para este mês. A expectativa é
de que os veículos tenham um
ano para a apresentação de seu
programa. Não está previsto nenhum tipo de sanção em caso de
desrespeito a esse prazo. O formato do programa adotado por
um veículo não será fiscalizado
pela ANJ.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 27 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A9.

suspeitasdeextrapolaremolimite legal de doações. Os presidentes dos 27 TREs também receberam os dados de seus respectivos Estados.
Em novembro de 2010, a Procuradoria Regional Eleitoral em
São Paulo já havia requerido ao
TRE a quebra do sigilo fiscal dos
doadores de campanha do Estado. O pedido foi autorizado. Informações relativas a cerca de
três mil pessoas físicas e jurídicasforamencaminhadaspelotribunal paulista à Procuradoria no
dia 2 de maio.
Conforme o cruzamento de

diretor da seção brasileira do
Woodrow Wilson Center, dos
Estados Unidos; o articulista do
Estado José Nêumanne Pinto e
o advogado e ex-defensor do Povo (ombudsman) do Peru, Jorge
Santistevan de Noriega.
O terceiro painel tratará da
aplicação da jurisprudência da
Corte Interamericana de Direitos Humanos nos países-membros da Organização dos Estados Americanos. Dele vão participaropresidentedaCorteInternacional de Juristas, Pedro Nikken, o consultor da ANJ e da AssociaçãoInternacionalde Radiodifusão, Alexandre Jobim, e a advogada e consultora da Folha de
S. Paulo Taís Gasparian.
Os dois primeiros painéis serão presididos pelos ministros
da Corte, Ayres Britto e Ellen
Gracie, enquanto o terceiro será
conduzido por Paulo Tonet Camargo, diretor do Comitê de Relações Governamentais da ANJ.

dados autorizado judicialmente, elas ultrapassaram o teto de
doação permitido por lei. O prazo para propor as representações é de 180 dias a partir da diplomação dos candidatos eleitos, o que ocorreu em 17 de dezembro.
Pedro Barbosa considera que
pelaprimeira vezaJustiçaeleitoral poderá punir doadores ilegais. Em abril, ele ingressou com
representaçãocontraoempresário Benedito Cavallieri Sobrinho
por “excesso de doação”. Na
campanha de 2010, ele doou, como pessoa física, R$ 1 milhão a

‘Estado’ está
sob censura
há 665 dias

PROGRAMAÇÃO
●

9 horas

Abertura
●

9h45

Entrega do Prêmio ANJ
de Liberdade de Imprensa
●

10h30

Painel O Brasil sem Liberdade
de Imprensa
●

14h30

Painel Direito de Resposta/
Práticas da Democracia
●

16h30

Painel Julgados da Corte
Interamericana de Direitos
Humanos
●

mais que o permitido para o caixa do candidato Cândido Vaccarezza (PT-SP), líder do Governo
na Câmara.
O procurador enquadrou Cavallieri no artigo 23 da Lei
9.504/97. Pereira Neto sugeriu
o benefício da redução da multa
porque o próprio Cavallieri, de
77 anos, se apresentou espontaneamente ao Ministério Público Eleitoral e admitiu ter feito
repasse acima do permitido - para doar R$ 1 milhão, ele deveria
ter auferido rendimento de R$
10 milhões no exercício anterior.

18 horas

Encerramento

Desde 29 de janeiro de 2010, o
Estado aguarda decisão judicial sobre o processo que o impede de noticiar a Operação Boi
Barrica, pela qual a Polícia Federal investigou a atuação do empresário Fernando Sarney. A pedido do empresário, filho do
presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), o jornal foi
proibido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 31 de
julho de 2009, de noticiar a operação. Em 18 de dezembro de
2009, Fernando Sarney desistiu da ação, mas o jornal não
aceitou, preferindo o prosseguimento da ação, a fim de que seu
mérito seja julgado.

Oportunidade imperdível.
Jundiaí
Casas de

Uma seleção das melhores localizações
com condições especiais para você.

3 e 4 dormitórios,

173 m2 de área privativa

em CONDOMÍNIO FECHADO, junto à Serra do Japi.
VISITE CASAS DECORADAS
Rod. D. Gabriel Paulino Bueno Couto, Saída 67-B
Eloy chaves – Jundiaí

Informações: (11)

Foto da alameda

4583-4100
Incorporação e Construção:

Vendas:

Para morar.
Para viver.
Os condôminos adquirentes do empreendimento Nature Village, bem como os futuros adquirentes do empreendimento Nature 2, terão direito ao uso da área de preservação
permanente (APP), objeto de “Instituição de Servidão de Uso”, registrado junto à matrícula no 110.927 do 2o Oficial de Registro de Imóveis de Jundiaí/SP e conforme normas estabelecidas na convenção de condomínio. Incorporadora Responsável: Queiroz Galvão Nature Etapa 2 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. – Av. Juscelino Kubitschek, 360 – 13º andar –
CEP: 04543-000 – São Paulo/SP. Memorial de Incorporação registrado sob nº R.9 da matrícula nº 110.927 do 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Jundiaí, em 18/09/2009.
Central de Atendimento: Fernandez Mera Negócios Imobiliários - Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4.910 – CEP: 01402-002, São Paulo – SP. Creci 5.425 – J.
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