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Caixa dois de 
partidos dificulta 
fiscalização da 
Justiça eleitoral

TRANSPARÊNCIA

Quem visitar o Congresso até as eleições de outubro poderá assistir ao Visite em Cena, um programa elabora-
do pela Câmara que traz atores representando o ex-presidente da Casa Ulysses Guimarães e o ex-presidente da 
República Itamar Franco. Com a participação do público, eles debatem política e eleições.

LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

Reportagem especial mostra que, apesar das leis, o Brasil ainda ocupa o 72º lugar na lista dos países menos corruptos

Combate à corrupção: desafio permanente

Visitação 
encenada

Leis, instituições 
atuantes e projetos em 
tramitação no Congresso 
não foram suficientes 
para que o Brasil 
melhorasse sua posição 
no ranking mundial dos 
países menos corruptos.  
Para representantes da 
Justiça e deputados, a 
corrupção é endêmica, 
afeta a economia e os 
investimentos, e deve 
ser combatida com 
uma combinação entre 
legislação e instituições 
fortes. 
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Até as eleições de outubro, quem 
visitar o Congresso Nacional poderá 
acompanhar a encenação de atores 
representando o deputado Ulysses 
Guimarães, que foi presidente da Câ-
mara, e o ex-presidente da República 
Itamar Franco.

A encenação complementa as 
ações da Câmara dos Deputados pelo 
voto consciente, e tem por objetivo 
destacar a importância da institui-
ção no processo eleitoral. O diretor de 
Relações Públicas da Casa, Pedro No-
leto, lembrou que o projeto Visite em 
Cena já existe há algum tempo e, des-
ta vez, destaca a importância do voto 
consciente por parte da população.

“O Visite em Cena está agrega-
do a uma campanha que a Câmara 
acabou de lançar que é ‘Vote Bem, 
Vote Consciente#pesquise, conheça 
e vote’ para estimular a população 
a participar do processo eleitoral, 
prestando mais atenção ao horário 
político, buscando informações pela 
internet, usando o site do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), tentando 

A Câmara dos Deputados reali-
zou sessão solene em homenagem 
ao 50º aniversário de fundação do 
Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis da 8ª Região (Creci/DF). O 
autor da sugestão da homenagem, 
deputado Luiz Pitiman (PSDB-DF), 
afirmou que os corretores de imóveis 
são profissionais com conhecimen-
tos técnicos diferenciados.

“Esses conhecimentos estão vol-
tados a favor da sociedade brasilei-
ra. O corretor traz, na essência da 
sua profissão, a primazia da realiza-
ção de sonhos de milhões de pesso-
as neste país, o sonho da aquisição 
da casa própria. Hoje, mais de 460 
mil profissionais em todo o Brasil 
tem essa preocupação, disse Luiz 
Pitiman. 

Atores interpretam Ulysses Guimarães e Itamar Franco durante o projeto Visite em Cena, organizado pela Câmara 

ELEIÇÕES | O programa Visite em Cena faz parte da campanha lançada pela Câmara sobre voto consciente

Visitação na Câmara tem história encenada

Creci: papel do corretor de imóveis foi elogiado por parlamentares durante a sessão

Câmara homenageia os 50 anos do Creci de Brasília
SESSÃO SOLENE | Deputados destacaram papel fiscalizador e disciplinador de entidade que representa os corretores

conhecer melhor a vida pregressa 
dos candidatos para poder dar um 
voto bem informado e consciente.”

Patriotismo - Albert Carneiro, o 
ator que interpreta o ex-presidente 
Itamar Franco, afirmou que, já no 

primeiro final de semana da ence-
nação, as pessoas foram receptivas 
e participaram do debate proposto 
pelos personagens. “O pessoal tem se 
identificado muito com os persona-
gens, levantando até questões bem 

interessantes sobre o patriotismo, 
a importância do voto, o futuro do 
nosso país”, disse. 

As visitas com encenação de ato-
res ocorrem aos sábados e domingos, 
às 10h, 12h, 15h e 17h. 

Papel disciplinar - O deputado 
Izalci (PSDB-DF) destacou o papel 
disciplinador e fiscalizador do Creci. 
“Muitas vezes, por falta de regula-
mentação e fiscalização, o segmento 
deixava muitas famílias em situação 
ruim. Eu acompanhei o setor duran-
te muito tempo, e pude perceber o 
quanto essa classe evoluiu”, elogiou.

Em mensagem enviada ao Ple-
nário, o presidente Henrique Eduar-
do Alves afirmou que o Creci/DF se 
destaca na promoção da segurança 
do consumidor nas transações rea-
lizadas. “A profissão de corretor de 
imóveis alcançou o crescimento de 
230% na oferta de vagas nos últimos 
anos. Carisma, paciência e, sobretu-
do, dedicação são as marcas que se 
agregam aos corretores”, ressaltou.

Gustavo Lima

Luis Macedo
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Brasil continua mal em ranking da transparência
COMBATE à CORRUPÇÃO | Apesar de avanços legais, especialistas dizem que demora do processo penal dificulta punição

As denúncias sobre a possível com-
pra superfaturada de uma refinaria e 
o suposto pagamento de propina a 
funcionários da Petrobras colocam a 
estatal brasileira no centro de inves-
tigações de corrupção. Os principais 
órgãos de controle interno e exter-
no da administração pública, como o 
Tribunal de Contas da União (TCU), a 
Polícia Federal, a Controladoria Geral 
da União (CGU) e o Congresso Nacio-
nal voltam suas atenções a mais essa 
denúncia.

Apesar dos esforços das institui-
ções e do aprimoramento da legisla-
ção, o Brasil ainda ocupa a 72ª posi-
ção na lista dos países considerados 
mais limpos ou livres de corrupção. O 
ranking, elaborado pela ONG Trans-
parência Internacional, com sede na 
Alemanha, inclui 177 países. O Brasil 
está bem atrás de vizinhos como Uru-
guai, na 19ª posição, ou o Chile, na 22ª.

Para o ex-ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Ayres Britto, as 
origens da corrupção no Brasil são his-
tóricas e remontam à colonização do 
País pelos portugueses. “Imaginemos 
neste Estado imenso de 8,5 milhões de 
quilômetros quadrados e todo mundo 
se apropriando à vontade, sem ceri-
mônia do que era público, praticando 
o mais desbragado patrimonialismo, 
nepotismo, indistinção absoluta en-
tre o público e o privado. Imaginemos 
o que não surgiu de cumplicidade, de 
complacência, de vista grossa, de le-
niência, de impunidade. Esse caldo de 
cultura não nos favorece até hoje. En-
tão, a corrupção no Brasil é endêmica, 
faz parte de uma mentalidade coleti-
va”, afirma.

Punição - Para cada preso por cor-
rupção no País, há cem encarcerados 
por furto ou roubo, de acordo com es-
tatística do Departamento Peniten-
ciário Nacional. O promotor Douglas 
Fischer lamenta que a corrupção ainda 
seja pouco punida no Brasil. Ele ava-
lia que “a punição dos culpados deve-
ria ter função preventiva para inibir 
novos delitos, principalmente pelo 

dano coletivo que causam à socieda-
de”.  Entre as causas dessa impunida-
de, Fischer reclama da morosidade do 
processo penal, que admite inúmeros 
recursos, a maioria apenas protelató-
ria. Na visão dele, a legislação deveria 
ser modificada para impedir o uso des-
ses mecanismos.

A deficiência estrutural da Justiça 
brasileira, sobretudo em processos de 
lavagem de dinheiro, dificulta ainda 
o acesso e a repatriação do dinheiro 
desviado pela corrupção. Dados do Mi-
nistério da Justiça apontam que, nos 
últimos dez anos, R$ 35 milhões, en-
tre dinheiro, propriedades e ações, fo-

ram repatriados, mas ainda há R$ 700 
milhões bloqueados em outros países.

Uma subcomissão da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle da 
Câmara será criada para apresentar, 
até o fim do ano, um conjunto de pro-
jetos que altere a legislação atual para 
facilitar a recuperação desses ativos.

O coordenador da Frente Parla-
mentar de Combate à Corrupção, de-
putado Francisco Praciano (PT-AM), 
destaca que o alto índice de corrup-
ção afeta o País econômica e social-
mente. “É um volume muito grande 
de recursos retirados da socieda-
de brasileira: são R$ 100 bilhões. A 
corrupção atrapalha o investimento, 
torna-o menos atrativo, degrada o 
ambiente de negócios, tem impactos 
econômicos nos juros. Então, é uma 
coisa realmente que se espraia pela 
sociedade e pelo Estado.”

Legislativos de todo o mundo 
reuniram-se na Organização Global 
de Parlamentares contra a Corrupção 
(Gopac). Diretor da organização no 
Brasil, Antonio Carlos Mendes Tha-
me (PSDB-SP) chama a atenção para 
as ferramentas de combate ao pro-
blema. “As melhores leis, se não hou-
ver instituições fortes, não adiantam 
nada. E também se tivermos fortes 
instituições, mas não tivermos uma 
legislação boa – já que nós todos so-
mos subordinados à lei –, essa força 
das instituições se perde no vazio.”

Parlamentares organizam movimentos de combate à corrupção

Praciano: investimento prejudicado Thame: leis e instituições fortes

 Luis Macedo Luis Macedo
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COMBATE À CORRUPÇÃO | Cerca de 20 projetos foram apresentados há mais de dez anos, mas frente aponta imobilismo

Tramitam na Câmara 141 propostas
Há 141 proposições atualmente 

em discussão na Câmara dos Depu-
tados que tratam de corrupção. São 
projetos de lei, propostas de emenda 
à Constituição (PECs), propostas de 
fiscalização e controle e requerimen-
tos. O projeto mais antigo é de 1990 
e trata dos crimes de responsabili-
dade cometidos por autoridades (PL 
6125/90). Pelo menos 20 projetos tra-
mitam na Casa há mais de dez anos.

O coordenador da Frente Parla-
mentar  de Combate à Corrupção, 
deputado Francisco Praciano (PT-
-AM), lamenta que tantas propostas 
com impacto positivo no combate à 
corrupção estejam paradas nas co-
missões do Congresso.  “É um tema 
pouco tratado nesta Casa. Em seis 
anos da frente, conversamos com os 

presidentes do Senado e da Câmara; 
visitamos os presidentes de comis-
são, pedindo para acelerar os proje-
tos. Sabe quantos projetos consegui-
mos colocar no Plenário? Nenhum. O 
Congresso não trata dessa pauta, só 
eventualmente, quando acontece ‘a 
rua’. A rua veio aí, veio criticando, 
veio atropelando o Congresso.”

Praciano lembrou que, em se-
guida às manifestações de junho de 
2013, os deputados sugeriram a vo-
tação da proposta que transforma a 
corrupção em crime hediondo. Essa 
foi uma das principais reivindicações 
populares que ganharam resposta 
do Congresso. Oito propostas (PL 
3760/04 e apensados) sobre o tema 
tramitam na Câmara e estão pron-
tas para votação no Plenário. Pas-

sado um ano, as matérias ainda não 
foram votadas.

Cargos - Natália Paiva, da ONG 
Transparência Brasil, sugere mudan-
ças na política de distribuição de car-
gos públicos de livre nomeação. “A 
principal causa de corrupção hoje 
nas diferentes esferas de governo 
– e não tem a ver com partido, mas 
com a regra do jogo hoje – é a livre 
nomeação de cargos comissionados, 
com a consequente desmoralização 
das instituições públicas, porque as 
barganhas políticas se dão na dis-
tribuição de cargos, e uma mudan-
ça nesse sentido seria fundamental 
para mudar o status das coisas.”

Duas PECs que aguardam vota-
ção na Comissão de Constituição e 
Justiça (PECs 271/08 e 126/11, apen-

sada) estabelecem que os cargos em 
comissão do Poder Executivo serão 
ocupados exclusivamente por servi-
dores de carreira, ressalvados apenas 
os cargos de assessoramento dire-
to ao presidente, aos governadores 
e aos prefeitos.

A Estratégia Nacional de Comba-
te à Corrupção e à Lavagem de Di-
nheiro  acompanha propostas que 
tramitam no Congresso sobre temas 
como lobby, conflito de interesses e 
responsabilização de empresas por 
corrupção. Criada em 2003, por ini-
ciativa do Ministério da Justiça, ela 
faz a articulação entre órgãos dos 
três Poderes, Ministério Público e 
entidades da sociedade civil. Hoje, 
conta com cerca de 60 órgãos e en-
tidades participantes.

Financiamento de campanhas e reforma política
Um tema considerado crucial por 

especialistas é o financiamento de 
campanhas políticas. O caixa dois 
dos partidos ainda traz dificuldades 
para a Justiça Eleitoral.

O juiz eleitoral Márlon Reis, ide-
alizador do Movimento de Combate 
à Corrupção Eleitoral, afirmou que 
seu momento de maior frustração é 
o da análise das contas de campa-
nha. “Como juiz eleitoral e como ci-
dadão, eu me deparo com uma tare-
fa impossível e, perdoe a expressão, 
quase ridícula de analisar documen-
tos que foram aqueles que a seu bel 
prazer os candidatos decidiram que 
deveriam ser apresentados à Justiça 
Eleitoral. Não há um só mecanismo 
que demonstre com qualquer nível 
de idoneidade que aquela prestação 
de contas se refere à integralidade 
das movimentações de campanha. A 
legislação eleitoral é nesse ponto de 
uma fraqueza impressionante.”

O diretor de Investigação de Com-
bate ao Crime Organizado da Polícia 
Federal, Oslain Campos Santana, fez 
um apelo para que o Congresso apro-
ve o financiamento público de cam-
panhas e outros projetos de lei que 
reduzam gastos nas eleições. Ele dis-
se que, na operação Monte Carlo, por 
exemplo, foram identificados crimi-
nosos, contraventores e contraban-
distas financiando campanhas em 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Segundo o delegado, o modelo 
se repete nas demais investigações 
de corrupção. “Na prática, 50% des-
sas investigações têm como pano de 
fundo financiamento de campanha. 
É o combustível do crime de corrup-
ção. Então, faz-se necessária uma di-
minuição dos gastos de campanhas 
eleitorais. Algumas coisas que vis-
lumbramos, em propostas que já es-
tão em andamento na Câmara, que 
poderiam auxiliar nessa diminuição 

de gastos: a proibição de contratação 
de cabos eleitorais e da colocação de 
faixas e cartazes; definição de limi-
tes de gastos para candidatos em de-
terminados cargos; conta bancária 
única para pagamento de despesas 
nas campanhas, facilitando a inves-
tigação; entre outros.”

Proposta - Está em discussão na 
Câmara a PEC 352/13, apresentada 
pelo Grupo de Trabalho de Reforma 
Política, que trata do financiamento 
de campanhas, entre outros temas.

Pelo texto, caberá aos partidos 
decidirem por campanhas financia-
das exclusivamente com recursos 
públicos, exclusivamente com recur-
sos privados ou por uma combinação 

das duas fontes. O deputado Marcus 
Pestana (PSDB-MG), que participou 
do GT, acredita que o financiamento 
público exclusivo teria muita resis-
tência da população e não seria apro-
vado em um plebiscito. Já o modelo 
proposto, segundo o parlamentar, 
pode representar um avanço.

“É preciso atuar do lado da recei-
ta e da despesa. Do lado da receita, 
o sistema hoje é o pior possível. O 
pernicioso é a relação individual do 
parlamentar com o financiador. Se 
você institucionalizar com boas re-
gras, com regras de equalização de 
oportunidades, o partido tendo que 
ter um orçamento, sem concentra-
ção excessiva, mas captando, é muito 
melhor que esse sistema, que é humi-
lhante para quem é honesto e a porta 
da corrupção para quem é desonesto, 
porque é na campanha que se gera 
essa relação incestuosa, perniciosa 
e antirrepublicana”, disse Pestana.

Laycer Tomaz

As manifestações de 2013 pressionaram o 
Congresso a votar propostas contra a corrupção

O caixa dois dos partidos traz 
dificuldades para a fiscalização
da Justiça Eleitoral


