
www.arquisp.org.br | 21 a 27 de fevereiro de 2018 | Reportagem | 11

Intervenção 
no rIo de JaneIro

A Câmara dos Deputados 
confirmou na madrugada da 
terça-feira, 20, a intervenção 
federal na segurança pública 
do Estado do Rio de Janeiro, 
definida em decreto assinado 
pelo Presidente da República, 
Michel Temer (MDB), na sex-
ta-feira, 16. O texto foi enca-
minhado para o Senado, onde 
a previsão é que a votação 
começaria ainda na noite da 
terça-feira. O decreto estabe-
lece a intervenção federal até 
o dia 31 de dezembro, com o 
objetivo de acabar com o gra-
ve comprometimento da or-
dem pública naquele Estado. 
Para comandar a operação, foi 
designado como interventor o 
General Walter Souza Braga 
Netto, que será subordinado 
ao Presidente da República e 
não estará sujeito às normas 
estaduais que conflitarem 
com as medidas necessárias 
à execução da intervenção. O 
general comandará todas as 
polícias do Estado do Rio de 
Janeiro e poderá requisitar 
ainda os bens, serviços e ser-
vidores dos órgãos estaduais 
para empregar nas ações. As 
demais atribuições daquele 
Estado continuam sob o poder 
do governador Luiz Fernando 
Pezão (MDB). Enquanto du-
rar a intervenção, o Congres-
so Nacional está impedido 
de votar qualquer projeto de 
emenda à Constituição. As-
sim, a reforma da Previdência 
(PEC 287/2016) não poderá 
ser votada. Na segunda-feira, 
19, Carlos Marun, Ministro 
da Secretaria de Governo, 
afirmou que a reforma da Pre-
vidência está oficialmente sus-
pensa pelo governo federal.  

assIstêncIa a 
venezuelanos em 
roraIma

O presidente Michel Te-
mer (MDB) assinou, no dia 
15, uma medida provisória 
(MP) para garantir a assis-
tência emergencial aos vene-
zuelanos que têm emigrado 
para Roraima por conta da 
crise política, econômica e 
social em seu país de ori-
gem. A MP determina ações 
emergenciais nas áreas de 
proteção social, saúde, edu-
cação, direitos humanos, ali-
mentação e segurança públi-
ca. Também prevê ajuda na 
mudança dos imigrantes ve-
nezuelanos que quiserem ir 
para outros estados do Brasil. 

Fontes: Agência Brasil 
e Câmara Notícias

As eleições para os cargos Executivo e Le-
gislativo em âmbito federal e estadual trazem 
um especial desafio para candidatos e parti-
dos este ano: a proibição de que sejam finan-
ciados por empresas. Elas foram as maiores 
doadoras nas eleições de 2014, com um total 
de R$ 3 bilhões. Porém, desde 2015, por deci-
são do Supremo Tribunal Federal (STF), esse 
tipo de doação está proibido.  

Na tentativa de manter o montante de 
recursos para as campanhas, o Congresso 
Nacional aprovou para este ano a destinação 
de R$ 888,7 milhões para o Fundo Partidá-
rio e de aproximadamente R$ 1,7 bilhão para 
o Fundo Público Eleitoral, ambos mantidos 
com o orçamento da União. 

Neste mês, o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) publicou a Resolução 23.553, que dis-
ciplina os mecanismos de financiamento de 
campanhas para as eleições de 2018. Foram 
estabelecidos os limites de gastos dos candi-
datos conforme o cargo que concorram; que 
as doações de pessoas físicas não podem ser 
superiores a 10% da renda bruta obtida no 
ano anterior; que um candidato pode finan-
ciar até 100% da própria campanha, entre 
outros aspectos (leia detalhes no box abaixo). 

O TSE tem até 5 de março para confirmar 
todas essas normas. Mesmo após esse prazo, 
os partidos e políticos que discordarem de 
pontos da Resolução podem recorrer ao STF. 

autofInancIamento
Embora esta seja a primeira eleição com 

100% de autofinanciamento permitido, os in-
dicadores das votações de 2016 mostram que 
este poderá ser um fator decisivo: segundo 
um levantamento do jornal O Globo, a partir 
de dados do TSE, 41% dos prefeitos eleitos 
em primeiro turno financiaram a maior parte 
da própria campanha. Além disso, enquanto 
em 2012, 1,4 mil desses candidatos foram 
eleitos, em 2016 esse número saltou para 2,1 
mil prefeitos. 

Na avaliação de Hilton Cesário Fernan-
des, Mestre em Ciência Política e professor 
da Fundação Escola de Sociologia e Política 
de São Paulo, o autofinanciamento “poderá 
beneficiar o surgimento de candidatos liga-
dos a grandes empresas e de empresários que 
têm muitos recursos próprios para financiar 
a própria campanha, pois terão mais facili-
dade para justificar os gastos”, afirmou ao O 
SÃO PAULO.

Ainda segundo o Professor, o autofinan-
ciamento e a limitação das doações de pes-
soas físicas poderão produzir um cenário 
contraditório. “Uma pessoa que pode ter 
ajuntado dinheiro durante anos para se can-
didatar sem depender de doações de outras 
pessoas ou de outros grupos, que depois po-
dem cobrar essas doações em troca de favo-
res, agora que chega a eleição, não pode usar 
100% do valor. Por outro lado, essas medi-
das beneficiam candidatos que têm muitos 
recursos, que podem até ter declarado uma 
renda muito alta no ano anterior para poder 
se autofinanciar com valores acima dos gas-
tos na média das campanhas, e não há como 
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controlar se esse dinheiro veio só deles ou se 
aconteceu alguma doação indireta”, destacou. 

Ainda de acordo com Fernandes, esses 
fatores, aliados a um quadro de desgaste dos 
políticos mais conhecidos, pode impulsionar 
candidaturas personalistas e enfraquecer os 
propósitos dos partidos políticos, inclusive 
durante a gestão do eleito. “Essa vulnerabili-
dade, esse medo de perder o controle, deixa o 
partido sem enfrentar essa liderança. Isso já 
acontece muito em cidades menores”, exem-
plificou. 

corrupção e fInancIamento 
por empresas 

A defesa da ideia de que empresas não 
devam financiar campanhas eleitorais ga-
nhou força nacionalmente com os desdobra-
mentos da operação Lava Jato, que tem de-
monstrado a criação de redes de corrupção 
que envolvem políticos e empresários.

No entanto, para Fernandes, práticas 
como a de “Caixa 2” ainda acontecerão nes-
tas eleições, deixando a concorrência desleal: 
“Há candidatos que não seguem as regras. 
Isso independe da renda do candidato, do 
grupo político que ele pertence, do partido. 
Não há como controlar caso a caso”. Porém, o 
Mestre em Ciência Política acredita que cada 
vez menos empresários vão aderir a esse ex-
pediente. “O efeito da operação Lava Jato é 
muito maior que essa proibição das doações 
e fez que já nas eleições de 2016 muitas em-
presas e empresários recuassem de financiar 
candidatos por esse caminho fora da lei”, opi-
nou. 

Também para Carlos Stempniewski, 

Professor de Economia das Faculdades In-
tegradas Rio Branco e Mestre em Economia 
e Política, a Resolução 23.553 ainda não será 
capaz de garantir a ampla transparência com 
os gastos de campanha. 

“Haverá uma limitação na forma de de-
monstrar os gastos, mas as maneiras indi-
retas pelas quais essas contribuições forem 
chegando será praticamente impossível de 
verificar, pois, na prática, como se vai con-
trolar quem paga o sanduíche de mortadela 
do pessoal ou os ônibus que levam currais 
de eleitores em determinadas localidades? 
Como se vai coibir eventuais doações de di-
nheiro para que se vote em determinada pes-
soa?”, indagou. 

Para o Mestre em Economia e Política, 
com as mudanças, as campanhas deste ano 
devem ser “pobres do ponto de vista de ex-
posição, jingles, material de rua, qualidade da 
propaganda de televisão, e tendem a ser mais 
massificadas no partido, com uma campa-
nha que sirva para todo mundo”. Ele também 
acredita que embora os candidatos com mais 
recursos comecem em vantagem na disputa, 
aqueles que souberem usar as redes sociais 
poderão fazer uma campanha “mais barata, 
inteligente e com propostas que vão em dire-
ção às necessidades das pessoas”. 

Os dois professores acreditam que os po-
líticos mais tradicionais serão os principais 
beneficiados com os recursos do Fundo Par-
tidário e do Fundo Público Federal, uma vez 
que compete apenas a cada partido a forma 
como essas verbas serão destinadas. 

 (Com informações de G1, BBC, o Globo, 
Agência Brasil e Câmara Notícias)

autofinanciamento pode ser 
determinante nas eleições

resolução 23.553 do tse
  Determina os limites de gastos para os candi-
datos deste ano:
Presidência da República - R$ 70 milhões; 
Governo do Estado - de R$ 2,8 milhões a R$ 
21 milhões, conforme o número de eleitores 
do Estado; 
Senado - de R$ 2,5 milhões a R$ 5,6 milhões, 
conforme o número de eleitores do Estado; 
Deputado federal - R$ 2,5 milhões;
Deputado Estadual - R$ 1 milhão. 

  Doações de pessoas físicas ficam limitadas a 
10% dos rendimentos brutos do doador;
  Os bens próprios do candidato poderão en-

trar como parte do autofinanciamento, des-
de que já constem em seu patrimônio antes 
do registro da candidatura;
  Poderão ser feitas doações pela internet. Se 
for doação bancária, deve constar o CPF do 
doador;
  Doações financeiras de valor igual ou supe-
rior a R$ 1.064,10 devem ser feitas por trans-
ferência eletrônica entre as contas bancárias 
do doador e do beneficiário da doação;
   Poderá haver financiamento coletivo da 
campanha por meio de plataformas na in-
ternet. Para tanto, a plataforma deverá ter 
cadastro prévio na Justiça Eleitoral. 
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