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Financiamento eleitoral
sem transparência

Antes tarde
do que nunca

✽
●

✽
●

TITO
COSTA
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) divulgou
listacomonome
dosmaioresdoadores da campanha eleitoral de 2010, registrando que mais de 70% dos recursos
doados aos partidos, não diretamente aos candidatos, vieram de
grandes empresas que mantêm
contratosdeobraseprestaçãode
serviços com o poder público.
Apesardas restrições legais sobre financiamento de campanhas políticas, tanto por pessoas
físicas(10%dosrendimentosbrutos auferidos no ano anterior à
eleição) quanto pelas jurídicas
(2%dofaturamentobrutonoano
anterior à eleição), e apesar, ainda,doregramentodamatéria por
resoluções do TSE, há sempre
um meio de tangenciar os óbices
daleinoquedizrespeitoàprestação de contas das campanhas. Issoporque,pormeiodehábilescrituração, os partidos recebem as
doações,registram-nasnoscomitês financeiros e depois as repassamaoscandidatos,semmencionar a ligação entre estes e o doador.Umexpedientequeensejaas
mais variadas espécies de dissimulações, ficando o candidato livredeprestaçãodecontasàJustiça Eleitoral dessa ajuda financeira, restando só ao partido o ônus
detalobrigação.Valedizer, sema
necessária transparência, a fim
de eximir o candidato beneficiado de apontar qualquer pista que
possarevelaroliameocultoentre
ele e a empresa que o favoreceu
via agremiação partidária.
Os contratos para prestação
deserviços ou execução deobras
pactuados entre o poder público
e as empresas, pessoas jurídicas,
preveemlegalmentereajuste,recomposição e mesmo atualização monetária quanto aos preços fixados na avença. Daí resulta que, em última análise, o plus a
elas adicionado pelos cofres do
governo pode ser entregue aos
partidos políticos em “generosa” manifestação de dedicação à
causa pública. Ou seja, há apenas
da parte das empresas uma espécie de intermediação que se limita a recolher do poder público os
reajustes (em geral excessivos) e
entregaraopartidosuacontribuição à campanha.
Eporaívaiporterraatãodecantadatransparêncianotratodacoisa pública como exige o artigo 37
daConstituição,segundooquala
administração pública deve obedecer os princípios da legalidade,
impessoalidade,moralidadeeeficiência. Dessa prática de triangulação se conclui que nem temos
necessidadedeinstituirotãofalado financiamento público das
campanhas,poiselejávemsendo

O

feitoporviadessamarotasimulaçãoquesóalguémmuitoingênuo
não será capaz de enxergar.
ALeidasEleições,de1997,prevê doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhaseleitoraisquerdepessoasfísicas (artigo 23), quer de pessoas
jurídicas (artigo 81). No capítulo
reservado à arrecadação e aplicação de recursos para os pleitos
eleitorais está expressa a obrigação de os partidos constituírem
um comitê financeiro, registrado
na Justiça Eleitoral, com a finalidade de arrecadar e aplicar tais
doações.Sãofinanciamentosprivados, enquanto se aguarda o tão
anunciado e sempre postergado
financiamento das campanhas
eleitorais com recursos públicos,
a ser disciplinado em lei específica, como previsto no artigo 79 da
Lei das Eleições. A doação das
quantias acima dos limites fixa-

A doação de dinheiro
público às campanhas já
vem sendo feita por
via de marota simulação
dos sujeita os infratores, pessoas
físicas ou jurídicas, ao pagamento de multa no valor de cinco a
dez vezes a quantia em excesso.
O conceituado comentarista
da Lei das Eleições Olivar Coneglian, juiz de Direito aposentado
no Paraná, referindo-se ao financiamento público das campanhas, observa que estas já vêm
sendo patrocinadas com recursospúblicosdetrêsformas:uma,
direta,peloFundoPartidário;outra, indireta, pela concessão de
tempoemrádioeTVparaohorário eleitoral gratuito; e uma terceira,disfarçada,“poisofinanciadorprivadotemgeralmenteoobjetivo de se ressarcir, com imensoslucros,dofinanciamentoque
faz” (Lei das Eleições Comentada,
Ed. Juruá, PR, 5.ª edição, 2008).
Apesar de seus esforços e de
sua fiscalização, o TSE tem-se reveladoimpotenteparaimpediresse tipo de triangulação, pelo qual
as empresas contribuem diretamente aos partidos e estes repassamaoscandidatos.Eoscandidatos não estão obrigados à prestaçãodecontassobretaiscontribuições que a eles e suas campanhas
chegampelaviaoblíquadeumexpedientecontábil.Partidospolíticos são, hoje, conforme está na
Constituição(artigo17,§2.º)ena
Lei n.º 9.096/95 (artigo 1.º), que
osdisciplina,pessoasjurídicasde
direitoprivadoqueadquirempersonalidade jurídica, na forma da
lei civil, registrando seus estatutosnoTSE(artigo7.º).Nessacondição, pessoas de direito privado
não se submetem, necessariamente, à Lei das Licitações para
contratações de serviços de interesse de sua economia interna.
Opoder público,sim,éobrigado a licitar para contratar seus
serviços e suas obras, caminho

pelo qual podem ensejar, por via
indireta, que as empresas com
ele contratantes ofertem financiamentos aos partidos políticos
para campanhas eleitorais, recebendo dos cofres públicos, por
tabela, as gorduras adicionadas
aosseuscontratosoficiais.Talsituaçãoconduzaumarotaqueenseja a prática de corrupção, gerando situação de deletéria promiscuidade entre o público e o
privado, com as consequências
de sempre, em desfavor do contribuinte, que paga impostos cada vez mais sufocantes.
Em artigo publicado neste jornal (8/5), Jeffrey Sachs, professor
de Economia da Universidade de
Columbia,analisasituaçãosemelhante que ocorre nos EUA, onde
as empresas são as principais financiadorasdascampanhaspolíticas. Assinala que ali os próprios
políticos, muitas vezes, estão entre os sócios das empresas e são,
no mínimo, discretamente beneficiados pelas doações. Dessa situação concreta, acrescenta, “resulta uma cultura da impunidade, com base na expectativa de
que o crime compensa”.
AdificuldadedaJustiçaEleitoral está em detectar, na prestação de contas de campanha, onde está o ponto central do disfarce comprometedor da transparênciaexigida pela Constituição.
✽
ADVOGADO, É AUTOR DE ‘RECURSOS
EM MATÉRIA ELEITORAL’ (ED. RT-SP)
E DE ‘CRIMES ELEITORAIS E PROCESSO PENAL ELEITORAL’, ESTE EM PARCERIA COM RICARDO NUNES COSTA
(ED. JUAREZ DE OLIVEIRA, SP)

GAUDÊNCIO
TORQUATO
explicação, que
parece risível, é
dada de maneira
sériaporautoridades: as obras da
Copa de 2014 e da
Olimpíada de 2016 não sofrerão
atrasos. Vai dar tudo certo. Aos
fatos:aArenadasDunas,emNatal (RN), aguarda propostas de
parceria. Outros empreendimentos estão em fase inicial. E
mais: dos 12 estádios que serão
construídos, 5 correm o risco de
se transformar em “elefantes
brancos” por falta de torcedores suficientes e pelos altos custos de manutenção.
A novela sobre a preparação
do Brasil para sediar os dois
maiores eventos esportivos
mundiais segue um enredo que
tem tudo para se tornar sucesso
de público e de mídia, por exibir
vasto painel do temperamento
nacional. Abriga traços do caráter,acomeçarpelodesleixo,passando pela improvisação, entrando pelo jeitinho e chegando
à malandragem, pela inferência
deque o atraso no calendário de
obras é algo deliberado. Teria o
fitodedriblaramontanhosaburocracia e, desse modo, livrar a
licitação de projetos de complicações, liberar recursos de forma ágil e no fluxo adequado, garantindo a satisfação de todos
os “jogadores” da copa preparatória. O afogadilho seria sinônimodeesperteza,enãodeimpro-
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Imagem

Flip “Oswald”, último dia

visação, sob a lógica invertida de
“não fazer hoje o que pode ser
feito amanhã”. E assim o Brasil
pode levar a taça de campeão de
novo escopo da administração:
“a emergência programática”.
Deinício, alembrança: o Brasil
foi escolhido para ser a sede da
Copa do Mundo de Futebol em
30deoutubrode2007.Delápara
cá, em termos práticos o resultadoficapróximodezero.Éevidenteque,sendoapaixãonacional,o
futebolabreintensoforodedebates,acendefogueirasdevaidades
e impulsiona visões conflitantes
entre os atores envolvidos na organização do megaevento: times
etorcidas,cartolas,cidades-sede
da Copa, autoridades governamentais, políticos, empreiteiras
eaformidávelmalhadeprestadores de serviços. Cada qual quer
tirar proveitos – e proventos – da
gigantesca teia de interesses, sa-

Fazer as obras da Copa
‘antes cedo que tarde’
prejudica a visão (e os
negócios) dos parceiros
bendo-se que não haverá rigidez
no controle dos orçamentos.
Lembre-se de que as obras para os Jogos Pan-Americanos do
Rio de Janeiro, em 2007, foram
orçadas inicialmente em R$ 400
milhões. Acabaram em R$ 3,4 bilhões, deixando, ainda, extensos
espaçosocupadospor“elefantes
brancos”. E qual será o orçamento para os dois eventos? Uma incógnita. A decisão de tornar esse
orçamento sigiloso – aprovada
pela Medida Provisória 527, que
cria o Regime Diferenciado de
Contratações–fazpartedaestratégia de evitar obstruções, o que,
para uns (empreiteiros, por
exemplo), seria medida de bom
senso e, para outros (organizações não governamentais), brecha para os dutos da corrupção.
Se houver recursos a rodo, é
evidente que o cronograma de
obras,mesmosobaperto,deverá
sercumprido.Tecnologia,gestores e parceiros, isso é o que não
falta para tocar o conjunto. Mas,
sob o prisma do rigor técnico –
dentrodoqualseinseremosprojetos executivos, a quantidade e
a qualidade de materiais, o controledasetapas,alupasobrepreços e o superfaturamento, a rígidaobediênciaaosparâmetrossocioambientais, a preparação da
infraestrutura e, obviamente, a
análisesobreusofuturodosequipamentos –, há um imenso acervo a ser examinado. O que exigiria muito tempo.
Na esteira da pressa, o risco
Brasil sobe aos píncaros. Veremos na paisagem um portentoso
conjunto de obras, algumas chamandoaatençãopelapujançaestética,mas,noobscurolimiteentre os territórios do público e do
privado, vicejarão sementes de
improvisação,queproduzirãoco-
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lheitasdeirresponsabilidadenas
frentes das obras. Essa é a química que explica no nosso ethos traços de negligência, desleixo, displicência, relaxamento, bagunça
e vivacidade.
A pergunta emerge naturalmente:antetãoflagranteconstatação, por que não se muda o ritual?Porquenãosefezumplanejamento em prazo adequado?
Ora, o Brasil cultiva o gosto pelo
instantâneo,peloprovisório.Prefere-se, por aqui, administrar o
varejo, e não o atacado. É mais
vantajoso apagar incêndios do
que preveni-los. Coisas planejadas com muita antecedência parecem não combinar com a alma
lúdica brasileira, brincalhona, irreverente. Se não fosse obrigado
a enfrentar o batente para sobreviver, o brasileiro adoraria passar o ano inteiro na folia. Oswald
de Andrade traduziu, um dia, tal
estado de espírito ao versejar:
“Quando dá uma vontade louca
de trabalhar, eu sento quietinho
num canto, e espero a vontade
passar”.Ademais,comoseprocurou argumentar, é perceptível
uma aliança entre parceiros para
deixar para a “última meia hora”
oquepoderiaserfeito“naúltima
hora”. Haverá menos fiscalização,menosburocracia,menossenões e mais apoios.
Da parte de cima da pirâmide
social, a expectativa é de que o
Estado continue a equilibrar o
triânguloquelhedásustentação:
o poder político, a gestão pública
e os círculos de negócios. No caso dos eventos esportivos, o
triângulo é formado pela Autoridade Olímpica e pelo Comitê
Olímpico,quefarãoaadministração;pelopoderpolítico,queditará as regras do jogo (por exemplo, votação do regime diferenciadodelicitações);epelosnegócios, onde estão os parceiros privados dos empreendimentos. E
quantoaos“cincoelefantesbrancos”(estádios de Brasília, Cuiabá, Manaus, Natal e Recife), que
após a Copa poderão gerar grande prejuízo por falta de contingentes necessários para tornálos autossustentáveis? No país
que aprecia o status provisório,
essa questão será analisada nas
calendas. Cada imbróglio no seu
devido tempo. Quando aquele
momento chegar, os figurantes
pegarãocaronanojeitinhoearrumarãoverbasparadarnovafinalidade às edificações, incluída a
sua derrubada.
E, assim, o Brasil vai rolando a
bola e brandindo o slogan “antes
tardedoquenunca”.Afinal,fazêlas “antes cedo do que tarde” daria muito na vista. E isso, convenhamos, prejudica a visão (e os
negócios) dos parceiros.
✽
JORNALISTA, É PROFESSOR
TITULAR DA USP, CONSULTOR DE
POLÍTICA E DE COMUNICAÇÃO
TWITTER: @GAUDTORQUATO

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 jul. 2011, Primeiro Caderno, p. A2.

Fórum dos Leitores
MENSALÃO DO PT
Clamor nacional

O mensalão é uma chaga pútrida
que atenta contra o Estado de Direito e a confiança do povo nas
instituições democráticas. A Nação clama para que seja feita justiça contra os corruptos e corruptores que enlameiam a vida pública, obstáculos à nossa caminhada rumo à cidadania plena.
EDVALDO ANGELO MILANO
e_milano@msn.com
Limeira

Justiça seja feita

É bem velho o dístico que assevera que justiça tardia não é justiça.
E não deixa de ser verdade, porque uma das finalidades dos julgamentos é demonstrar que o Estado pode punir por atos criminosos e lesivos de forma rápida e satisfatória. Está na hora de se pro-

ferir um julgamento de mérito
no caso do mensalão, mesmo
porque o procurador-geral da República já pediu a condenação de
todos os implicados, menos Luiz
Gushiken. Será que o ministro
Joaquim Barbosa, do STF, relator do processo e nomeado por
Lula, estará disposto a resolver logo o caso? Se a resolução, via julgamento, não vier logo, durante
o tempo faltante – meses ou
anos – se pensará que a impunidade, neste país, reina de forma
absoluta por tempos infindos,
contemplando os acusados de
maneira injusta e inaceitável. Todos quantos ainda acreditam neste país, na verdade, esperam julgamento célere do mensalão,
mesmo porque já existem provas
suficientes nos autos, passíveis
de firmar convicção inabalável.
Senão de que adianta mudar leis
para dar celeridade à Justiça?
JOSÉ CARLOS DE C. CARNEIRO
carneirojc@ig.com.br
Rio Claro

STF

Aguardemos para ver se o Supremo aceita e confirma o pedido
do procurador Roberto Gurgel.
Cá entre nós, duvidamos, pois parece que o STF anda mancomunado com o poder central, em
certos casos e decisões, para não
prejudicar a ação governamental.
Lembram-se dos fichas-sujas?
JOÃO ROCHAEL
jrochael@ibest.com.br
São Paulo

Cana brava

Se a denúncia do mensalão for
julgada procedente e o crime não
prescrever, só o publicitário Marcos Valério poderá ser “agraciado” com 527 anos de xadrez. Já o
ex-ministro José Dirceu (Casa Civil), qualificado como “chefe da
quadrilha”, e o ex-tesoureiro do
PT Delúbio Soares, 111 anos cada

um. Caso as condenações sejam
consumadas, sugiro a construção
de mais uma Papuda, de preferência com material mais resistente,
até porque, somado, o tempo de
prisão de toda a “organização criminosa” ultrapassa 4 mil anos...

HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES
hs-soares@uol.com.br
Vila Velha (ES)

Porque sabe como ninguém molhar as mãos ($) dos camaradas e
aliados com recursos da União...

Hora da verdade

PAULO PANOSSIAN
paulopanossian@hotmail.com
São Carlos

VIRGÍLIO MELHADO PASSONI
mmpassoni@gmail.com
Jandaia do Sul (PR)

O golpe de misericórdia no PT
foi consolidado com a decisão de
Roberto Gurgel. Na realidade, esse antro de corrupção foi o grande legado do governo Lula. Certamente o STF fará justiça, colocando esses vis no lugar que merecem: a cadeia! E é uma pena que
a oposição na época se tenha acovardado, não pedindo o impeachment de Lula. Porque o ex-presidente era o verdadeiro chefe e
mentor da “quadrilha”. Infelizmente, esse não foi o único episódio criminoso contra o erário na
gestão petista. O mais recente
corredor de propinas foi, ou continua sendo, o Ministério dos
Transportes. Aliás, essa é a única
forma de distribuição de renda
que o PT faz com competência.

Retribuição

Será que os afilhados vão contrariar o padrinho? O procurador-geral defende a condenação de 36
mensaleiros, mas o padrinho não
se cansa de proclamar que o mensalão nunca existiu, é pura invenção da oposição. Está na hora de
os nomeados, seus afilhados no
STF, retribuírem e liberarem definitivamente os “inocentes” mensaleiros. Ou terão coragem de ir
contra o poderoso chefão? Para
quem livrou o italiano Cesare Battisti inocentá-los é moleza.

CORRUPÇÃO
Oportunidade de ouro

Nesta hora tão desmoralizante
para a administração pública federal, avacalhada por integrantes
do primeiro escalão de padrão
Carandiru, gostaríamos de sugerir à presidente Dilma Rousseff alguns gestos e medidas que poderiam revolucionar a atual situação política brasileira. Em primeiro lugar, vir a público e proclamar o início de uma era de limpeza dos cupins e lacraias que infestam a administração e, naturalmente, convocar o auxílio da Receita e da Polícia Federal, apoiadas pela Controladoria-Geral da
União, para revirar do avesso os

