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Campanha mais cara da história
Mesmo sem dinheiro de empresas privadas, eleições deste ano devem igualar ou superar gasto de 2014

M

esmo sem dinheiro de empresas
privadas, as eleições de 2022 devem igualar ou até ultrapassar o gasto de 2014, a disputa
mais cara da história do país.
Naquele ano, a maior parte
das campanhas foi bancada
por construtoras investigadas pela Operação Lava Jato.
Agora, só haverá recursos
públicos e de pessoas físicas.
Mas as campanhas voltaram
a ter arrecadações milionárias com o embate acirrado
de grupos alinhados ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e
ao ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT).
De acordo com informações da agência Estadão
Conteúdo, até outubro, os
candidatos terão aproximadamente R$ 6 bilhões em recursos públicos para gastar
nas campanhas, somando
os fundos eleitoral e partidário. O dinheiro foi distribuído pelos partidos entre
seus candidatos de acordo
com critérios dos próprios
dirigentes das siglas. A esse
montante somam-se doações de pessoas físicas que,
na estimativa de especialistas em campanhas, devem
chegar a um valor recorde
neste ano.
Para se ter uma ideia, nos
primeiros dez dias de campanha entraram R$ 165
milhões em doações dessa
forma. Somente o empresário José Salim Mattar repassou R$ 2,8 milhões — é o
maior doador até agora. As
campanhas podem receber
também recursos de finan-
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Candidatos
estão na mira
do Tribunal

Campanha eleitoral deste ano tem tudo para ser a mais cara da história do Brasil, usando recursos públicos e de pessoas físicas

Candidatos terão
cerca de R$ 6 bilhões
em recursos públicos
para gastarem em
suas campanhas
até outubro
ciamentos coletivos, as chamadas “vaquinhas”.
Assim, o custo da eleição
deste ano poderá atingir o

de 2014, que chegou a R$ 5
bilhões — com a atualização
monetária, o valor movimentado na disputa que elegeu
Dilma Rousseff presidente
foi de R$ 8 bilhões.
MENOS TEMPO PARA GASTAR

Há outra diferença entre as
disputas do período da Lava
Jato e de agora que preocupam especialistas. Na eleição de 2014, foram 90 dias

para os candidatos pedirem
voto. Neste ano, a campanha
oficial vai durar apenas 45.
Ou seja, os candidatos terão
menos tempo para gastar bilhões de reais despejados nas
campanhas.
“A demanda real por gastos diminuiu, mas o dinheiro aumentou. O risco de corrupção se elevou demais”,
afirmou o consultor sênior
da Transparência Interna-

cional no Brasil, Michael
Mohallem.
Para o consultor, a intenção das últimas mudanças
na legislação eleitoral —
como a que proibiu o financiamento por empresas — foi
diminuir o custo das campanhas, o que deve ser revertido nesta eleição em que os
dois protagonistas são, pela
primeira vez, o presidente e
um ex-presidente.

Uma parte do dinheiro público e das doações
de pessoas físicas está
sendo gasto em campanhas de candidatos que
estão na mira da Justiça
Eleitoral. Na próxima
terça-feira, o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE)
decide se o ex-deputado
Roberto Jefferson (PTB)
poderá manter sua candidatura ao Palácio do
Planalto. Para evitar
desperdício de dinheiro
público, o ministro Carlos Horbach, que indicou a inelegibilidade de
Jefferson, se adiantou e
suspendeu repasses de
fundos eleitorais para a
campanha.
Cassado em 2016, o
ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha
(P TB) começou sua
campanha na TV para
uma vaga de deputado
federal por São Paulo.
Na quinta-feira passada, o ministro Luiz Fux,
presidente do Supremo, derrubou a liminar que o mantinha na
disputa. A campanha
continua, enquanto ele
aguarda o julgamento
no TSE. Cunha já recebeu R$ 1 milhão do “fundão” para financiar sua
campanha.

TSE manda apagar post que
liga Lula a irmão de Adélio
Suposta ameaça de acabar com Uber também foi alvo da decisão
O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) determinou no domingo a remoção das redes sociais
de duas publicações com informações falsas sobre o ex-

-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, candidato à Presidência nas eleições deste ano.
Ambas as decisões são da ministra Maria Claudia Bucchia-

neri, que atendeu a pedidos da
coligação Brasil da Esperança,
que apoia Lula.
Uma das publicações associava Lula ao irmão de Adélio
Bispo, homem que esfaqueou
o presidente Jair Bolsonaro,
atual candidato à reeleição,
durante a campanha de 2018.
A outra postagem afirmava
que o ex-presidente, se eleito, acabaria com serviços de
entrega por aplicativo como
iFood e Uber.
No primeiro caso, circulou
pelas redes sociais Twitter, Facebook, Gettr e Kwai uma foto
mostrando Lula ao lado de um
homem que seria o irmão de
Bispo. Contudo, trata-se do
médico Marcos Heridijanio,
que foi candidato a deputado
federal pelo PT em 2018.
Conforme previsto nas normas eleitorais, Bucchianeri
deu 24 horas para as plataformas removerem o conteúdo,
que foi compartilhado por diversos perfis.

