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✽
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JOSÉ
SERRA
democraciarepresentativa é a celebraçãodeumcompromisso: o cidadão delega a um
igual o privilégio
de ser seu porta-voz. Se esse vínculose perde, se o representante
sedistanciadorepresentado,então é o próprio modelo que se
descaracteriza. Depois de algum
tempo, cerca de 70% dos eleitores brasileiros não se lembram
do voto para deputado estadual
e federal. O custo de nossas eleiçõesparlamentareséastronômico,omaisaltodomundo,eavigilância que o votante exerce sobre o votado é praticamente nenhuma,oqueconcorreparaadegeneração dos partidos.
Campanhas caras, falta de representatividade e frustração
doseleitorescomosparlamentares:eisumtripé característico da
política brasileira. Esses fatores
têm raízes históricas e culturais.
Resultam também da falta de
controles legais, da impunidade
edasfalhas deinformação. Eainda,comonosúltimosanos,dageneralização do uso sem pudor
das máquinas de governo, pela
entrega de capitanias a partidos
e grupos de partidos. Mas não há
dúvida de que as regras políticoeleitorais têm tido papel decisivo na manutenção desse tripé.
Pelas regras atuais, os partidos apresentam listas de candidatosque disputarãoosvotos de
todos os eleitores do Estado (ou
município, nas eleições para vereador). Nesse sistema proporcional, quanto mais candidatos
por legenda, melhor, pois a soma de votos deles vai definir o
número de parlamentares eleitos por partido. E elegem-se os
individualmente mais votados.
O sistema exacerba o individualismo político, cria um fosso
entreo eleito e o eleitor e implica
gastos elevadíssimos. Em São
Paulo, por exemplo, cada candidato a deputado deve buscar votosentre30milhõesdeeleitores,
em todo o Estado, competindo
com centenas de rivais, inclusive
os colegas de partido. Note-se
que os altíssimos custos dessas
campanhas são, em boa parte,
transferidos para os candidatos
majoritários – a presidente, governador e senador (e prefeito,
nas eleições municipais).
Apartirdaintroduçãodareforma política na agenda do Congresso, abriu-se o debate e vieram as ideias sobre mudar as regras de voto e introduzir o financiamento exclusivamente públicodascampanhaseleitorais.Isso
acabou sendo um dos tópicos
centraisdoprojetopreparadopelo relator da reforma na Câmara,
deputadoHenriqueFontana(PT-
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TV Brasil: pública, estatal
ou governamental?
RS).Paraeleeseupartido,ascampanhas deveriam ser pagas com
recursos do Orçamento federal.
Essesrecursosiriamparaumfundo público de campanha, sendo
distribuídos pelo TSE aos partidos; 80% seriam alocados de formaproporcionalaosvotosqueas
agremiações obtiveram na eleiçãoanteriorparaaCâmaradeDeputados; 15%, de forma igualitáriaentre asque têmrepresentantes na Câmara; e 5% igualmente
entre todos os partidos. Poderia
haver contribuições privadas, de
pessoas físicas e jurídicas, mas a
esse fundo, e não diretamente a
candidatos ou partidos.
Segundo seus defensores, as
virtudes da mudança seriam
duas: primeira, baixar os custos
de campanhas eleitorais, a partir
da fixação do teto de despesas; e,
segunda, reduzir a influência do
poder econômico nas eleições.

A proposta de reforma
eleitoral em debate visa,
no mínimo, a congelar
a correlação de forças

Se ao lado das contribuições
privadas legais hoje ainda existem suspeitas de persistir o financiamento paralelo, imaginese o que aconteceria caso elas
fossem proscritas. Como disse o
senador Aloysio Nunes (PSDBSP),aproibiçãodofinanciamento privado só contribuirá “para
esconder as relações dos partidoscomentidadesprivadaseorganizações da sociedade civil,
mas não para impedi-las”. Na
mesma linha, segundo o ex-ministro Nelson Jobim, o projeto
do PT “empurraria os candidatos para a ilegalidade”, até porque o anteprojeto apresentado à
Câmara também prevê um novo
sistema eleitoral que preservaria os altos custos atuais.
Segundo a proposta petista, o
eleitor deveria votar duas vezes:
numalistapartidáriapreordenadadeum partidoenumcandidato com nome e sobrenome, de
qualquerpartido,escolhendoentre centenas de candidatos que
concorrem em cada Estado (ou
município). Não há aqui espaço
para explicar a nova metodologia, de tão confusa. Se o eleitor já
entendepoucodasregrasatuais,
a chance de compreender as novasseria menor ainda. Elas sófariam aumentar a opacidade e as
taxas de manipulação do sistemapolítico-eleitoral.Trocar-seia o ruim pelo pior.
Areduçãodecustos,atransparência, a maior vinculação entre
eleitor e eleito e o fortalecimento dos partidos, tudo isso pode
ser alcançado por outro caminho: introdução de um sistema
eleitoral distrital, puro no caso
dos vereadores dos municípios
maiores e misto no caso dos deputados. Mas esse é assunto para outro artigo.

É sintomático que a proposta
descrita beneficie diretamente
os dois maiores partidos – PT e
PMDB –, que detêm hoje o maior
número de deputados federais e
por isso ganhariam uma vantagem financeira insuperável. Os
partidos com bancadas grandes
jádispõemdavantagemdomaior
tempo de TV no horário gratuito
e de maior fatia anual do fundo
partidário. Essas regalias são caras: o horário eleitoral custa aos
cofresdoTesouropelomenosR$
850milhões,sobaformadededuçãodoImpostodeRendadasTVs
e rádios; o fundo partidário, previsto no Orçamento federal, custa mais R$ 300 milhões por ano.
Na sua essência, a proposta ✽
em debate pretende, no mínimo, EX-PREFEITO E EX-GOVERNADOR
congelar a correlação de forças. DE SÃO PAULO
Eventuais mudanças
naspreferênciasdoseleitores em quatro anos SINAIS PARTICULARES
não terão nenhum reflexo nos recursos disponíveis para cada partido na
eleição seguinte. Mais
ainda: um partido forte
num Estado (ou município), mas modesto em
termos de bancada federal, sofreria prejuízos
aindamaioresnacampanhaestadual(oumunicipal) seguinte. Assim,
uma nova distorção seria introduzida na política brasileira e não seria
compensada pela redução dos custos das campanhaseleitoraisoupela
maior igualdade de recursos entre os candidatos, pelo simples fato de
que o financiamento público exclusivo só faria
aumentar a tentação do
Retrato do soba em família
“caixa 2”.
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EUGÊNIO
BUCCI
riada por medida
provisória em
2007, a Empresa
BrasildeComunicação(EBC),responsável pela TV
Brasil, está às vésperas de uma
possível mudança de comando.
Notas nos jornais dão conta de
que a atual diretora-presidente, Tereza Cruvinel, cujo mandato se encerra no próximo
mês, não será reconduzida ao
cargo. Nada existe de oficial a
respeito. Por enquanto, só o
que há são rumores.
Há quatro anos Tereza interrompeu uma carreira brilhante
no jornal O Globo para assumir
uma função pública espinhosa,
a de presidir uma empresa pública.Suagestãoenfrentoucontrovérsias, como seria inevitável, mas foi pautada pela tentativade elevaraqualidade editorial da instituição e de fazer da
EBCuma instituição menosestatal e mais pública. São metas
respeitáveis.
Quanto à qualidade, o saldo
é positivo. Conheço alguma
coisa desse assunto. Entre
2003 e 2007 presidi a Radiobrás (empresa que foi incorporada, ao lado da TV-E do Rio de
Janeiro, pela atual EBC). Hoje,
como observador, posso atestar que a programação da TV
Brasilé bastantesuperior àquela que tínhamos no meu tempo. Quanto a transformar as
emissoras de rádio e TV da
EBC em emissoras verdadeiramente públicas, bem, nesse
ponto continuamos atrasados.
Para entender o atraso não
adianta muito especular sobre
quem sai ou quem vem. Isso é
espuma. Muito mais essencial
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é verificar a quem cabe resolver
a transição. A interrogação que
interessa é outra: onde, afinal,
será decidido o destino da TV
Brasil? A resposta é tão esclarecedora quanto desalentadora: a
instância máxima da EBC não
está dentro da própria empresa,
mas no Palácio do Planalto. De
acordo com o artigo 19 da Lei
n.º 11.652, de 7 de abril de 2008
(que efetivou a medida provisória de 2007), é a Presidência da
República quenomeiao diretorpresidente e o diretor-geral da
empresa.
Esse mecanismo, apenas esse, já basta para um primeiro
diagnóstico. A EBC, uma estatal
comotantas outras, muito parecida com a velha Radiobrás, não
é,naforma da lei,o queas democraciasaprenderama chamar de
emissora pública. Nas emissoras públicas o executivo-chefe é

A EBC hoje tem mais
cara de projeto de (e
para o) governo do que
da (e para a) sociedade
escolhido por um conselho de
representantes da sociedade.
Nas estatais, quem escolhe o dirigente é o governante da vez.
Por esse critério, portanto, ela é
uma estatal, embora suas emissoras, como a TV Brasil, veiculem programas típicos de emissoras públicas.
Pior ainda: além de ter a natureza jurídica de uma estatal, a
EBC é encarregada de operar,
produzir e veicular comunicação governamental. O artigo 8.º
da lei de 2008 a incumbe de
“prestar serviços no campo de
radiodifusão,comunicaçãoeserviços conexos, inclusive para
transmissão de atos e matérias
do governo federal”, além de
“exercer outras atividades afins,
quelheforematribuídaspelaSecretaria de Comunicação Social da Presidência da República”. A
EBC reporta-se diretaLOREDANO
mente à Secretaria de
Comunicação Social
(Secom). Ela está legalmente subordinada a
uma autoridade que lhe
é externa, e essa autoridade, a Secom, tem por
missão cuidar da imagem do governo federal.
Logo,aEBCéparteorgânica da estratégia do Palácio do Planalto para
construir e preservar a
boa imagem do governo. Outra vez, isso não
atende aos requisitos
conceituais de uma
emissora pública.
É verdade que muitos
que atuam na EBC se esforçam para que ela se
afastedosmarcosoficialistas. Eu mesmo, quando presidi a Radiobrás,

ajudei a dar início a essa corrente: queríamos transformar a velha radiofonia chapa-branca numa instituição de comunicação
pública. Acontece que a lei de
2008, que deveria coroar esse
projeto, foi tímida demais.
Criou uma estatal que, entre outras incumbências, tem o dever
de veicular o discurso governamental, como antigamente.
Diante disso, o mínimo que se
podedizer,hoje,équeaEBCcontinua abrigando duas vocações
antípodas: fazer comunicação
pública,aexemplodaBBCinglesa ou da PBS americana, e prestar serviços de proselitismo governista ao Planalto, na linha da
Voz do Brasil. A tensão interna,
que se instalou por ali logo no
início de 2003, não se resolveu
com a lei de 2008 e não se resolveu até agora.
Essa tensão se manifesta hoje
na presença de dois conselhos,
ambos previstos na Lei n.º
11.652: o Conselho Curador e o
Conselho de Administração. O
primeiro é uma inovação positiva(nãohavia nadaparecido com
ele na Radiobrás). Embora nomeadopelaPresidênciadaRepública, reúne especialistas independentes e se inclina, no mais
das vezes, na direção de estimularuma comunicação nãogovernamental. Ocorre que esse primeiro conselho não exerce o poder de fato. Quem detém o comando da gestão na empresa é o
segundo, o Conselho de Administração. Seus integrantes também são nomeados pela Presidência da República e, entre
eles,hárepresentantesdeministérios. Esse conselho é que manda. É ele que elege e destitui os
seis diretores da empresa (com
exceção do diretor-presidente e
dodiretor-geral,nomeadosdiretamente pelo Palácio).
Cindida por essas duas vocações contraditórias, a estatal,
hoje, tem mais cara de projeto
de governo (e para o governo)
do que de projeto da sociedade
(e para a sociedade). Um projeto caro: o Palácio catapultou seu
orçamento para a casa dos R$
471milhões/ano,umpatamarsuperior ao de muitas emissoras
privadas. Na contracorrente, o
Conselho Curador toma decisões salutares, que desafinam
do oficialismo. Há poucos meses propôs a extinção dos cultos
religiosos da grade da TV Brasil,
medida que deve entrar em prática no dia 25 de setembro. Também em 2011 denunciou a omissão do jornalismo da casa, que
demorava anoticiar o escândalo
doenriquecimento doentãoministroAntônioPalocci.Essacentelha crítica mantém vivo o sonhodaestatalquequerserpública. Mas só isso não bastará.
✽
JORNALISTA, É PROFESSOR
DA ECA-USP E DA ESPM

Fórum dos Leitores
DILMA NA ONU
Tradição e quimera

IMPORTADOS
Estrada errada

Um esclarecimento para os jovens. O discurso inaugural na Assembleia-Geral da ONU de 2011
feito pela presidente Dilma segue
uma tradição que perdura desde
1947, quando Osvaldo Aranha
abriu a sessão daquele ano. Quanto aos esforços de Dilma para quebrar patentes de remédios contra
diabetes, hipertensão, câncer,
etc., eles são elogiáveis, embora
quiméricos. Agora a pergunta que
não quer calar: antes de pedir quebra de patentes, ela não deveria
ter reduzido a zero o imposto sobre medicamentos no Brasil? Penso em duas possíveis razões para
tal omissão: ou a presidente está
por fora da realidade nacional ou
está “viajando”, como fazia o seu
antecessor e criador.

Estamos voltando anos no tempo
com a medida que aumenta impostos sobre veículos importados. O governo tomou a estrada
errada, favorecendo as indústrias
e prejudicando os consumidores
de todo o Brasil. Nosso problema
é ineficiência do governo com carga tributária tão alta e, com isso,
vamos pagar a conta de um ajuste
fiscal que não vem. Lamentável.

JOSÉ SEBASTIÃO DE PAIVA
j-paiva2@hotmail.com
São Paulo

CARLITO SAMPAIO GÓES
carlitosg@estadao.com.br
São Paulo

Margem de aumento

Com o aumento de 30% no IPI
mais os 12% de desvalorização do
real, as montadoras nacionais
têm uma margem de 42% para aumentar seus preços. Não é uma
maravilha?

GUSTAVO GUIMARÃES DA VEIGA
gjgveiga@hotmail.com
São Paulo

PETROBRÁS
IncomPeTência

Conforme declarou recentemente seu presidente, Sergio Gabrielli, as ações da outrora lucrativa estatal não darão retorno tão cedo.
Tal constatação não é novidade
quando existe a combinação aparelhamento x lucratividade. A livre iniciativa aliada à competência sempre gerou lucro, a mola
propulsora do progresso. Esse é o
segredo que o petismo se recusa
a aceitar, preferindo deixar no vermelho, a cor do partido, aquela
que sempre foi o orgulho dos brasileiros, seus verdadeiros proprietários. Fosse uma empresa privada, Gabrielli já estaria na rua.
PETER CAZALE
pcazale@uol.com.br
São Paulo

CORRUPÇÃO
STJ

Após quatro anos de investigação
policial séria, o Superior Tribunal
de Justiça (STJ), por ordem do insuportável Sarney, joga tudo no lixo, constituindo um dos mais tristes episódios do Brasil. Nunca antes na História deste país houve
uma propaganda tão grande da
impunidade.
ROBERTO SOARES HUNGRIA
cardosohungria@gmail.com
Itapetininga

Perplexidade

Enquanto o STJ acode o clã Sarney e o TRE-SP distribui cartilhas
sobre resíduos sólidos, tomado
da maior perplexidade, perguntome quem poderá acudir o cidadão brasileiro “comum”. Deus?
As Forças Armadas? O Taleban?
NELSON PENTEADO DE CASTRO

pentecas@uol.com.br
São Paulo

TRE-SP
Projeto Coleta Seletiva

Embora indignado com as afirmações e ilações contidas no editorial Os resíduos sólidos do TRE
(20/9, A3), prefiro responder com
serenidade ao Estado, que sempre mereceu o meu respeito. É absolutamente aceitável que o jornal discorde de a Justiça Eleitoral
estar engajada num projeto que,
aparentemente, não tenha ligação direta com a atividade eleitoral. No entanto, a iniciativa do
TRE não pode ser interpretada como foi pelo editorialista. A promiscuidade apontada não existe e
nunca existiu. Tenho 42 anos dedicados à Justiça (20 no Ministério Público e 22 na magistratura)
e nunca sofri tamanha injustiça.
A iniciativa do TRE não é alheia
às funções da Justiça Eleitoral. Es-

clareço, por oportuno, que a Resolução 70/2009 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao dispor
sobre o planejamento e a gestão
estratégica do Poder Judiciário
no seu artigo 1.º, inciso III, h, impõe como atributo de valor do Judiciário a responsabilidade social
e ambiental. O Projeto Coleta Seletiva, enfatizo, está alinhado
com o Plano Nacional do Judiciário do CNJ e do TSE. No Planejamento Estratégico do TRE-SP,
aprovado pelo plenário, ele está
inserido no tema Responsabilidade Social, cujo objetivo estratégico é “promover a responsabilidade social (cidadania) e a sustentabilidade”. Busca incentivar ações
de conscientização da sociedade
sobre a necessidade de efetiva
proteção do meio ambiente e oferecer informações básicas para a
implantação desse tipo de coleta.
A empresa Jetro Ambiental foi
contratada pelo TRE, em julho,
por R$ 14.400, em total conformidade com a legislação. Nos dias 5

