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SINAIS PARTICULARES

OTribunal Supe-
rior Eleitoral
(TSE) divulgou
listacom o nome
dosmaioresdoa-
dores da campa-

nha eleitoral de 2010, registran-
do que mais de 70% dos recursos
doados aos partidos, não direta-
mente aos candidatos, vieram de
grandes empresas que mantêm
contratos de obras e prestação de
serviços com o poder público.

Apesar das restrições legais so-
bre financiamento de campa-
nhas políticas, tanto por pessoas
físicas(10%dosrendimentosbru-
tos auferidos no ano anterior à
eleição) quanto pelas jurídicas
(2%dofaturamentobrutonoano
anterior à eleição), e apesar, ain-
da, do regramento da matéria por
resoluções do TSE, há sempre
um meio de tangenciar os óbices
dalei no que diz respeitoà presta-
ção de contas das campanhas. Is-
soporque,pormeiodehábilescri-
turação, os partidos recebem as
doações,registram-nasnoscomi-
tês financeiros e depois as repas-
samaoscandidatos,semmencio-
nar a ligação entre estes e o doa-
dor. Um expediente que enseja as
mais variadas espécies de dissi-
mulações, ficando o candidato li-
vredeprestaçãodecontasàJusti-
ça Eleitoral dessa ajuda financei-
ra, restando só ao partido o ônus
de tal obrigação. Vale dizer, sem a
necessária transparência, a fim
de eximir o candidato beneficia-
do de apontar qualquer pista que
possarevelar oliameocultoentre
ele e a empresa que o favoreceu
via agremiação partidária.

Os contratos para prestação
de serviços ou execução de obras
pactuados entre o poder público
e as empresas, pessoas jurídicas,
preveem legalmentereajuste, re-
composição e mesmo atualiza-
ção monetária quanto aos pre-
ços fixados na avença. Daí resul-
ta que, em última análise, o plus a
elas adicionado pelos cofres do
governo pode ser entregue aos
partidos políticos em “genero-
sa” manifestação de dedicação à
causa pública. Ou seja, há apenas
da parte das empresas uma espé-
cie de intermediação que se limi-
ta a recolher do poder público os
reajustes (em geral excessivos) e
entregarao partidosuacontribui-
ção à campanha.

Eporaívaiporterraatãodecan-
tadatransparêncianotratodacoi-
sa pública como exige o artigo 37
daConstituição, segundo o quala
administração pública deve obe-
decer os princípios da legalidade,
impessoalidade,moralidadeeefi-
ciência. Dessa prática de triangu-
lação se conclui que nem temos
necessidadedeinstituirotãofala-
do financiamento público das
campanhas, pois ele já vem sendo

feitoporviadessamarotasimula-
ção que só alguémmuito ingênuo
não será capaz de enxergar.

ALei dasEleições, de1997,pre-
vê doações em dinheiro ou esti-
máveis em dinheiro para campa-
nhaseleitorais querde pessoasfí-
sicas (artigo 23), quer de pessoas
jurídicas (artigo 81). No capítulo
reservado à arrecadação e aplica-
ção de recursos para os pleitos
eleitorais está expressa a obriga-
ção de os partidos constituírem
um comitê financeiro, registrado
na Justiça Eleitoral, com a finali-
dade de arrecadar e aplicar tais
doações.Sãofinanciamentospri-
vados, enquanto se aguarda o tão
anunciado e sempre postergado
financiamento das campanhas
eleitorais com recursos públicos,
a ser disciplinado em lei específi-
ca, como previsto no artigo 79 da
Lei das Eleições. A doação das
quantias acima dos limites fixa-

dos sujeita os infratores, pessoas
físicas ou jurídicas, ao pagamen-
to de multa no valor de cinco a
dez vezes a quantia em excesso.

O conceituado comentarista
da Lei das Eleições Olivar Cone-
glian, juiz de Direito aposentado
no Paraná, referindo-se ao finan-
ciamento público das campa-
nhas, observa que estas já vêm
sendo patrocinadas com recur-
sos públicos de três formas: uma,
direta,peloFundoPartidário;ou-
tra, indireta, pela concessão de
tempoemrádio e TVpara o horá-
rio eleitoral gratuito; e uma ter-
ceira,disfarçada,“poisofinancia-
dorprivadotem geralmenteoob-
jetivo de se ressarcir, com imen-
soslucros, do financiamento que
faz” (Lei das Eleições Comentada,
Ed. Juruá, PR, 5.ª edição, 2008).

Apesar de seus esforços e de
sua fiscalização, o TSE tem-se re-
veladoimpotenteparaimpedires-
se tipo de triangulação, pelo qual
as empresas contribuem direta-
mente aos partidos e estes repas-
samaoscandidatos.Eoscandida-
tos não estão obrigados à presta-
çãodecontassobretaiscontribui-
ções que a eles e suas campanhas
chegampelaviaoblíquadeumex-
pedientecontábil.Partidospolíti-
cos são, hoje, conforme está na
Constituição (artigo 17, § 2.º) e na
Lei n.º 9.096/95 (artigo 1.º), que
os disciplina, pessoas jurídicas de
direitoprivadoqueadquiremper-
sonalidade jurídica, na forma da
lei civil, registrando seus estatu-
tosnoTSE(artigo7.º).Nessacon-
dição, pessoas de direito privado
não se submetem, necessaria-
mente, à Lei das Licitações para
contratações de serviços de inte-
resse de sua economia interna.

O poder público, sim, é obriga-
do a licitar para contratar seus
serviços e suas obras, caminho

pelo qual podem ensejar, por via
indireta, que as empresas com
ele contratantes ofertem finan-
ciamentos aos partidos políticos
para campanhas eleitorais, rece-
bendo dos cofres públicos, por
tabela, as gorduras adicionadas
aosseus contratosoficiais. Talsi-
tuaçãoconduz aumarota queen-
seja a prática de corrupção, ge-
rando situação de deletéria pro-
miscuidade entre o público e o
privado, com as consequências
de sempre, em desfavor do con-
tribuinte, que paga impostos ca-
da vez mais sufocantes.

Em artigo publicado neste jor-
nal (8/5), Jeffrey Sachs, professor
de Economia da Universidade de
Columbia,analisasituaçãoseme-
lhante que ocorre nos EUA, onde
as empresas são as principais fi-
nanciadorasdascampanhaspolí-
ticas. Assinala que ali os próprios
políticos, muitas vezes, estão en-
tre os sócios das empresas e são,
no mínimo, discretamente bene-
ficiados pelas doações. Dessa si-
tuação concreta, acrescenta, “re-
sulta uma cultura da impunida-
de, com base na expectativa de
que o crime compensa”.

A dificuldadeda Justiça Eleito-
ral está em detectar, na presta-
ção de contas de campanha, on-
de está o ponto central do disfar-
ce comprometedor da transpa-
rência exigida pela Constituição.
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A explicação, que
parece risível, é
dada de maneira
sériaporautorida-
des: as obras da
Copa de 2014 e da

Olimpíada de 2016 não sofrerão
atrasos. Vai dar tudo certo. Aos
fatos:aArena das Dunas,em Na-
tal (RN), aguarda propostas de
parceria. Outros empreendi-
mentos 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 torcedo-
res suficientes e pelos altos cus-
tos 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 cará-
ter,acomeçarpelodesleixo,pas-
sando pela improvisação, en-
trando pelo jeitinho e chegando
à malandragem, pela inferência
de que o atraso no calendário de
obras é algo deliberado. Teria o
fito de driblar a montanhosa bu-
rocracia e, desse modo, livrar a
licitação de projetos de compli-
cações, liberar recursos de for-
ma ágil e no fluxo adequado, ga-
rantindo a satisfação de todos
os “jogadores” da copa prepara-
tória. O afogadilho seria sinôni-
modeesperteza,enão deimpro-

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”.

De início, a lembrança: o Brasil
foi escolhido para ser a sede da
Copa do Mundo de Futebol em
30 de outubro de 2007. De lá para
cá, em termos práticos o resulta-
doficapróximode zero.Éeviden-
te que, sendo a paixão nacional, o
futebolabreintensoforodedeba-
tes, acendefogueiras de vaidades
e impulsiona visões conflitantes
entre os atores envolvidos na or-
ganização do megaevento: times
etorcidas, cartolas, cidades-sede
da Copa, autoridades governa-
mentais, políticos, empreiteiras
eaformidávelmalhade prestado-
res de serviços. Cada qual quer
tirar proveitos – e proventos – da
gigantesca teia de interesses, sa-

bendo-se que não haverá rigidez
no controle dos orçamentos.

Lembre-se de que as obras pa-
ra os Jogos Pan-Americanos do
Rio de Janeiro, em 2007, foram
orçadas inicialmente em R$ 400
milhões. Acabaram em R$ 3,4 bi-
lhões, deixando, ainda, extensos
espaços ocupados por “elefantes
brancos”. E qual será o orçamen-
to para os dois eventos? Uma in-
cógnita. A decisão de tornar esse
orçamento sigiloso – aprovada
pela Medida Provisória 527, que
cria o Regime Diferenciado de
Contratações–fazpartedaestra-
tégia de evitar obstruções, o que,
para uns (empreiteiros, por
exemplo), seria medida de bom
senso e, para outros (organiza-
ções não governamentais), bre-
cha para os dutos da corrupção.

Se houver recursos a rodo, é
evidente que o cronograma de
obras, mesmo sob aperto, deverá
sercumprido. Tecnologia, gesto-
res e parceiros, isso é o que não
falta para tocar o conjunto. Mas,
sob o prisma do rigor técnico –
dentrodo qual seinserem ospro-
jetos executivos, a quantidade e
a qualidade de materiais, o con-
trole das etapas, a lupa sobre pre-
ços e o superfaturamento, a rígi-
daobediênciaaos parâmetrosso-
cioambientais, a preparação da
infraestrutura e, obviamente, a
análisesobreuso futurodosequi-
pamentos –, há um imenso acer-
vo a ser examinado. O que exigi-
ria muito tempo.

Na esteira da pressa, o risco
Brasil sobe aos píncaros. Vere-
mos na paisagem um portentoso
conjunto de obras, algumas cha-
mandoaatenção pelapujança es-
tética,mas, no obscuro limiteen-
tre os territórios do público e do
privado, vicejarão sementes de
improvisação,queproduzirãoco-

lheitas de irresponsabilidade nas
frentes das obras. Essa é a quími-
ca que explica no nosso ethos tra-
ços de negligência, desleixo, dis-
plicência, relaxamento, bagunça
e vivacidade.

A pergunta emerge natural-
mente: antetão flagranteconsta-
tação, por que não se muda o ri-
tual?Porque nãose fezum plane-
jamento em prazo adequado?
Ora, o Brasil cultiva o gosto pelo
instantâneo,peloprovisório. Pre-
fere-se, por aqui, administrar o
varejo, e não o atacado. É mais
vantajoso apagar incêndios do
que preveni-los. Coisas planeja-
das com muita antecedência pa-
recem não combinar com a alma
lúdica brasileira, brincalhona, ir-
reverente. Se não fosse obrigado
a enfrentar o batente para sobre-
viver, o brasileiro adoraria pas-
sar 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,comoseprocu-
rou argumentar, é perceptível
uma aliança entre parceiros para
deixar para a “última meia hora”
o que poderia ser feito “na última
hora”. Haverá menos fiscaliza-
ção,menosburocracia,menosse-
nões e mais apoios.

Da parte de cima da pirâmide
social, a expectativa é de que o
Estado continue a equilibrar o
triângulo que lhe dá sustentação:
o poder político, a gestão pública
e os círculos de negócios. No ca-
so dos eventos esportivos, o
triângulo é formado pela Autori-
dade Olímpica e pelo Comitê
Olímpico,quefarão aadministra-
ção;pelo poder político,que dita-
rá as regras do jogo (por exem-
plo, votação do regime diferen-
ciadodelicitações);e pelos negó-
cios, onde estão os parceiros pri-
vados dos empreendimentos. E
quantoaos“cinco elefantesbran-
cos”(estádios de Brasília, Cuia-
bá, Manaus, Natal e Recife), que
após a Copa poderão gerar gran-
de prejuízo por falta de contin-
gentes necessários para torná-
los 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
pegarãocarona nojeitinhoearru-
marãoverbas paradarnovafinali-
dade às edificações, incluída a
sua derrubada.

E, assim, o Brasil vai rolando a
bola e brandindo o slogan “antes
tardedo quenunca”. Afinal,fazê-
las “antes cedo do que tarde” da-
ria muito na vista. E isso, conve-
nhamos, prejudica a visão (e os
negócios) dos parceiros.
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Antes tarde
do que nunca
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Financiamento eleitoral
sem transparência

MENSALÃO DO PT
Clamor nacional

O mensalão é uma chaga pútrida
que atenta contra o Estado de Di-
reito e a confiança do povo nas
instituições democráticas. A Na-
ção clama para que seja feita justi-
ça contra os corruptos e corrup-
tores que enlameiam a vida públi-
ca, obstáculos à nossa caminha-
da rumo à cidadania plena.
EDVALDO ANGELO MILANO
e_milano@msn.com
Limeira

Justiça seja feita

É bem velho o dístico que asseve-
ra que justiça tardia não é justiça.
E não deixa de ser verdade, por-
que uma das finalidades dos jul-
gamentos é demonstrar que o Es-
tado pode punir por atos crimino-
sos e lesivos de forma rápida e sa-
tisfatória. Está na hora de se pro-

ferir um julgamento de mérito
no caso do mensalão, mesmo
porque o procurador-geral da Re-
pública já pediu a condenação de
todos os implicados, menos Luiz
Gushiken. Será que o ministro
Joaquim Barbosa, do STF, rela-
tor do processo e nomeado por
Lula, estará disposto a resolver lo-
go o caso? Se a resolução, via jul-
gamento, não vier logo, durante
o tempo faltante – meses ou
anos – se pensará que a impuni-
dade, neste país, reina de forma
absoluta por tempos infindos,
contemplando os acusados de
maneira injusta e inaceitável. To-
dos quantos ainda acreditam nes-
te país, na verdade, esperam jul-
gamento 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 Supre-
mo aceita e confirma o pedido
do procurador Roberto Gurgel.
Cá entre nós, duvidamos, pois pa-
rece que o STF anda mancomu-
nado 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 Mar-
cos Valério poderá ser “agracia-
do” com 527 anos de xadrez. Já o
ex-ministro José Dirceu (Casa Ci-
vil), 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 preferên-
cia com material mais resistente,
até porque, somado, o tempo de
prisão de toda a “organização cri-
minosa” ultrapassa 4 mil anos...
VIRGÍLIO MELHADO PASSONI
mmpassoni@gmail.com
Jandaia do Sul (PR)

Retribuição

Será que os afilhados vão contra-
riar o padrinho? O procurador-ge-
ral defende a condenação de 36
mensaleiros, mas o padrinho não
se cansa de proclamar que o men-
salão nunca existiu, é pura inven-
ção da oposição. Está na hora de
os nomeados, seus afilhados no
STF, retribuírem e liberarem defi-
nitivamente os “inocentes” men-
saleiros. Ou terão coragem de ir
contra o poderoso chefão? Para
quem livrou o italiano Cesare Bat-
tisti inocentá-los é moleza.

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

Hora da verdade

O golpe de misericórdia no PT
foi consolidado com a decisão de
Roberto Gurgel. Na realidade, es-
se antro de corrupção foi o gran-
de legado do governo Lula. Certa-
mente o STF fará justiça, colocan-
do esses vis no lugar que mere-
cem: a cadeia! E é uma pena que
a oposição na época se tenha aco-
vardado, não pedindo o impeach-
ment de Lula. Porque o ex-presi-
dente era o verdadeiro chefe e
mentor da “quadrilha”. Infeliz-
mente, esse não foi o único episó-
dio criminoso contra o erário na
gestão petista. O mais recente
corredor de propinas foi, ou con-
tinua sendo, o Ministério dos
Transportes. Aliás, essa é a única
forma de distribuição de renda
que o PT faz com competência.

Porque sabe como ninguém mo-
lhar as mãos ($) dos camaradas e
aliados com recursos da União...
PAULO PANOSSIAN
paulopanossian@hotmail.com
São Carlos

CORRUPÇÃO
Oportunidade de ouro

Nesta hora tão desmoralizante
para a administração pública fe-
deral, avacalhada por integrantes
do primeiro escalão de padrão
Carandiru, gostaríamos de suge-
rir à presidente Dilma Rousseff al-
guns gestos e medidas que pode-
riam revolucionar a atual situa-
ção política brasileira. Em primei-
ro lugar, vir a público e procla-
mar o início de uma era de limpe-
za dos cupins e lacraias que infes-
tam a administração e, natural-
mente, convocar o auxílio da Re-
ceita e da Polícia Federal, apoia-
das pela Controladoria-Geral da
União, para revirar do avesso os
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Flip “Oswald”, último dia

LOREDANO

Fazer as obras da Copa
‘antes cedo que tarde’
prejudica a visão (e os
negócios) dos parceiros

A doação de dinheiro
público às campanhas já
vem sendo feita por
via de marota simulação
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