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Brasília-DF, 3 de outubro de 2011 

 

Servidor público federal adia aposentadoria para não ter salário reduzido 

 

Até 2015, 252 mil funcionários públicos do Poder Executivo Federal vão conquistar o direito à 

aposentadoria. Mas a vacância não significa que o mesmo número de postos de trabalhos será aberto para 

os interessados em ingressar no serviço público. Isso porque muitas dessas vagas serão extintas. Além 

disso, alguns servidores que estão em condição de se aposentar optam por continuar na ativa para não 

sofrer redução salarial. O levantamento foi feito pelo Ministério do Planejamento e obtido pela Agência 

Brasil. 

 

Segundo a secretária de Gestão do Ministério do Planejamento, Ana Lúcia Amorim, a opção por não se 

aposentar é uma tendência no funcionalismo público. ―Não é adquirir direito e pronto. No futuro, a gente 

pode ter quadro bem significativo de servidores que vão optar por continuar e não sair porque a faixa 

etária do servidor público, em média, é muito jovem, está na faixa de 46 anos. Quem tem 46 anos está em 

plena vitalidade para continuar trabalhando e crescendo profissionalmente‖, disse ela. 

 

Atualmente, a folha de pagamento do Executivo tem 566 mil servidores ativos. Desses, 80 mil são 

funcionários que poderiam estar aposentados. Ao se decidir pela aposentadoria, o trabalhador público 

perde renda, já que a gratificação por desempenho adquirida ao longo dos anos de serviço é reduzida em 

50%. Além de não ter redução salarial quando opta por ficar, o trabalhador público recebe um abono-

permanência que representa 11% a mais na remuneração. 

 

O pagamento da gratificação extra pela continuidade na ativa tem o objetivo de fazer com que os órgãos 

do governo se beneficiem da experiência dos servidores de carreira. ―Faz diferença ter um servidor com 

experiência, que tem histórico das informações e ainda está motivado para implementar políticas 

públicas‖, destacou Ana Lúcia. 

 

Só que esticar a vida funcional do servidor sai caro aos cofres do governo federal. Em 2010, o pagamento 

do abono-permanência e da integralidade da gratificação custou R$ 725 milhões ao contribuinte. No 

período de julho do ano passado a agosto deste ano, a despesa somou R$ 816 milhões. 

 

A secretária de Gestão ainda ressaltou que não existe relação direta entre aposentadoria e abertura de 

vagas no serviço público. Muitas vagas são extintas com a aposentadoria do servidor. Carreiras 

administrativas como as de copeira, garçom e motorista, por exemplo, não vão mais existir. ―O fato de ter 

80 mil pessoas que poderiam estar aposentadas não quer dizer que eu poderia ter 80 mil nomeações para 

substituir essas pessoas. A existência de concursados aguardando está muito mais relacionada às 

necessidades de governo que foram mapeadas e, por isso, autorizada a realização de concursos‖, explicou.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 
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O mito dos gastos públicos com a contratação de servidores 
“Para ser eficiente, Estado tem que gastar com servidor” 

 

 ―Existe permanente contradição entre a cobrança pelo aumento de gastos e a exigência de que a máquina 

se mantenha em funcionamento com eficiência e qualidade‖ 

 

Um dos temas mais recorrentes na imprensa nacional é o aumento dos gastos públicos para contratação de 

pessoal. Toda vez que o governo anuncia a necessidade de aumentar o quadro de servidores, os veículos 

de comunicação logo vêm com manchetes e reportagens que associam o aumento da folha de pagamento 

ao desequilíbrio das contas do setor público. Trata-se de um mito que, repetido à exaustão, acaba 

parecendo verdade para o público. Pura falta de informação. 

 

A mais recente dessas matérias veio a público no início da semana e teve como objeto de crítica a proposta 

orçamentária encaminhada ao Congresso Nacional pela presidente Dilma Roussef. Para ―esquentar‖ ainda 

mais o assunto, a imprensa tem alfinetado o ponto mais sensível do governo, o ajuste fiscal. Surgiram, 

então, notícias de que o aumento da folha de pagamento vai comprometer o esforço estatal com um gasto 

adicional de R$ 3,64 bilhões em relação ao desembolsado este ano: R$ 203,24 bilhões, contra R$ 199,6 

bilhões. 

 

Nesse contexto, é oportuno relembrar o tema de um de meus últimos artigos, sobre pesquisa desenvolvida 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, vinculado à Secretaria de Assuntos Estratégicos da 

Presidência da República. O estudo demonstra que o movimento de recomposição de pessoal no setor 

público brasileiro conduzido ao longo de toda a primeira década de 2000, foi apenas suficiente para repor, 

em parte, o estoque e percentual de servidores ativos existentes em meados da década de 1990. 

 

Segundo o levantamento, com a retomada dos concursos públicos, o número de servidores civis ativos da 

administração federal apenas voltou a ser pouco superior aos 600 mil que havia na primeira metade dos 

anos 1990. Na prática, somente foram compensadas as vagas deixadas pelos que se aposentaram 

anualmente no decorrer dessas duas décadas. Contudo, o pico de cerca de 680 mil servidores civis ativos 

de 1992 jamais foi alcançado novamente. 

 

Eis aí uma das principais razões que evidenciam a necessidade de novas contratações, o que levou o 

governo a prever no orçamento do próximo ano a abertura de 141 mil vagas. Há estudos oficiais que 

indicam uma situação quase dramática, com a possibilidade de 40% dos atuais servidores públicos se 

aposentarem nos próximos quatro anos. Isso significa mais de 240 mil postos de trabalho vagos, com base 

nos números do Ipea. Há, porém, cálculos que se baseiam num número muito maior de aposentarias. 

Segundo eles, o atual quadro de servidores federais chega a 1,1 milhão, o que elevaria o número das 

futuras aposentadorias para 452 mil. 

 

Mas não é só. É preciso levar em conta também falecimentos, exonerações e demissões de servidores 

como fatores para abertura de vagas no quadro funcional. E mais: o crescimento da máquina pública 

precisa acompanhar a demanda da população, que hoje já chega a quase 200 milhões de pessoas no nosso 

país. Como prestar a esse público um serviço de qualidade sem servidores concursados – como manda a 

lei – e qualificados para suas funções? 

 

Veja o caso do Banco Central, entidade de vital importância para a economia do país. Atualmente, seu 

quadro é de 4.689 funcionários. Nada menos que 1.908 deles poderão requerer aposentadoria integral até o 

fim deste ano. Se a previsão se estender a 2013, esse número subirá para 2.425, 51,7% do total de ativos. 

A situação deixará o Bacen com sérios problemas operacionais, se não forem tomadas providências 

imediatas, como a realização de concurso(s) público (s) o mais depressa possível.  
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O Banco já chamou 500 concursados de 2009, mas pleiteia ao Ministério do Planejamento autorização 

para aumentar em 50% o número inicial de vagas e convocar mais 250 aprovados. Ainda não será o 

suficiente para prevenir os problemas que se desenham na instituição. 

 

O Legislativo enfrenta situação semelhante. No Senado, 1.457 servidores reunirão os requisitos para se 

aposentar nos próximos quatro anos, 300 deles já em 2011. Daí a necessidade de realizar novo concurso 

para cargos de níveis médio e superior, o que vem sendo adiado desde o início do ano, por causa do corte 

de R$ 50 bilhões no Orçamento de 2012 promovido pelo governo federal. O adiamento, aliás, é medida 

que a direção do Senado adota apenas como forma de apoiar o governo federal, já que a autonomia de 

gastos do Legislativo permitiria a realização do concurso mesmo com a restrição orçamentária. 

 

Há também que considerar a necessidade de atender aos compromissos assumidos pelo governo para os 

próximos cinco anos na área esportiva. A agenda pressupõe a ampliação dos quadros para atender à 

demanda esperada de 600 mil turistas estrangeiros na Copa do Mundo de 2014 e, depois, em 2016, nas 

Olimpíadas do Rio de Janeiro. O próprio aparato necessário à realização dos eventos exigirá grande 

aumento de pessoal em áreas diretamente ligadas ao evento, como turismo e segurança pública. O custo 

será alto? Talvez, mas bem inferior ao impacto de R$ 47 bilhões na economia do país que somente a Copa 

representará. E, para compensar, os eventos gerarão cerca de R$ 16 bilhões em impostos, conforme 

cálculos do Ministério do Esporte. 

 

Ao questionar os ―gastos‖ com contratação de pessoal, a imprensa finge ignorar que a máquina pública 

precisa de policiais, peritos, auditores, professores, diplomatas, administradores, gestores, médicos, fiscais 

de tributos e ambientais e milhares de outros trabalhadores qualificados. Trata-se de profissionais que 

devem ser contratados, obrigatoriamente, por concurso público, em observância à Constituição Federal. 

Ou seja, o crescimento de gastos é apenas um lado da questão; o outro é a contrapartida que os novos 

servidores representam para a administração, como o aumento da arrecadação de tributos e a célere e 

eficiente prestação de serviços à população, por exemplo. 

 

Quando esse outro lado é prejudicado, a mesma imprensa que criticou as contratações é a primeira a atacar 

o Estado por não cumprir suas obrigações com a população. Em outras palavras, existe permanente 

contradição entre a cobrança pelo aumento de gastos e a exigência de que a máquina se mantenha em 

funcionamento com eficiência e qualidade, como se isso fosse possível sem repor os quadros desfalcados 

de servidores e efetuar contratações para atender às novas exigências surgidas com o crescimento da 

população brasileira. 

 

Isso tudo só reforça a necessidade de concursos públicos e dá aos concurseiros a possibilidade de, em 

breve, desfrutarem de seu feliz cargo novo.  

*Fonte: JOSÉ WILSON GRANJEIRO – CONGRESSO EM FOCO 

  

Ajuste fiscal trava a contratação de concursados para o Executivo federal 

 

O ingresso de um novo servidor no funcionalismo público federal está mais relacionado com questões 

orçamentárias do que com a substituição dos servidores que se aposentam, disse à Agencia Brasil  a 

secretária de Gestão do Ministério do Planejamento, Ana Lúcia Amorim, ao comentar levantamento do 

ministério sobre aposentadorias no Setor Público federal. ―Não existe relação tão direta entre 

aposentadoria e convocação de concursados.‖ 

 

Segundo Ana Lúcia, a situação do funcionalismo, atualmente, é de ajuste. ―Temos que olhar todo o 

cenário e ver como está a situação do órgão agora: se ele continua sendo foco das prioridades de governo, 

se está no auge dos programas priorizados pela gestão atual e se aquele órgão tem condição de absorver 

necessidades com o quadro que já tem‖, disse. 

 

O corte orçamentário de R$ 50 bilhões feito no início do ano atingiu diretamente a convocação de 
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concursados. Prova disso é que, das 25 mil vagas previstas no Poder Executivo federal para este ano, 

apenas 8.759 foram autorizadas. Os 1.367 candidatos que prestaram concurso público e foram aprovados 

dentro dos limites de vagas serão nomeados dentro do prazo de validade da seleção, que vai até 2014. Este 

ano, no entanto, não haverá mais convocações. ―Já chamamos quem seria chamado para atuar este ano, 

agora estamos trabalhando para a convocação de 2012‖, informou Ana Lúcia. 

 

Para o ano que vem, está prevista a criação de 30 mil vagas para ministérios, autarquias e fundações, 

segundo o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) enviado ao Congresso Nacional. As vagas para 

empresas públicas e de economia mista não estão incluídas no Orçamento. No entanto, mesmo com a 

previsão de novas vagas, a única certeza de convocação é a de 518 candidatos cujo prazo de validade do 

concurso expira no ano que vem. ―O processo de avaliação e análise, caso a caso, continua‖, explicou a 

secretária. 

 

No próximo ano, a prioridade do governo será a abertura de vagas nas áreas de educação, saúde e 

Previdência, informou Ana Lúcia. Os novos postos visam a reforçar o atendimento nas agências do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), reduzir a carência de profissionais nos hospitais e ampliar a 

atuação das universidades que passam por processo de expansão.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 

  

Mais de 7 milhões de aposentados continuam a trabalhar no Brasil 

 

Disposição para curtir a vida e vontade de consumir. Essa combinação perfeita para a indústria e o 

comércio passou a ser uma realidade a um exército de brasileiros acima de 60 anos, a maioria aposentada, 

mas que decidiu se manter no mercado de trabalho para reforçar o orçamento doméstico e, claro, satisfazer 

todos os desejos reprimidos por anos: viajar, frequentar bons restaurantes, pôr a leitura em dia, ir ao teatro 

e ao cinema. Enfim, manter a autoestima nas alturas, postura fundamental quando se tem uma expectativa 

de vida cada vez maior. 

 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, entre aposentados e 

pensionistas da Previdência Social, mais de 7 milhões de brasileiros continuam a bater ponto em seus 

empregos ou a executar atividades que lhes dão, além de um bom rendimento, muito prazer. Esse pessoal 

se tornou uma máquina de consumir e deve despejar pelo menos R$ 90 bilhões neste ano na economia, 

segundo pesquisa da Consultoria Brasil Data Senior — um antídoto e tanto ante a crise mundial, que 

ameaça derrubar o crescimento da atividade no país. 

 

Maria Franklin de Andrade, 88 anos, é daquelas que sorvem até a última gota a possibilidade de consumir. 

Tanto que não abre mão de joias e perfumes importados. ―Se posso comprar, compro. Puxei da minha mãe 

o gosto pelas joias e sempre estou usando uma. Também adoro um bom perfume‖, conta. Outro motivo 

para manter uma jornada de oito horas de trabalho, mesmo tendo uma aposentadoria, é a vontade de viajar 

para o exterior. ―Estive, recentemente, em Portugal. Fiz questão de andar por aquele país, conhecer 

cidades que sempre me encantaram, como Braga, Porto e Fátima‖, diz. 

 

O desejo de satisfação pessoal é enorme entre os aposentados e pensionistas que continuam trabalhando, 

assegura o Brasil Data Senior — 60% deles se sentem mais úteis quando estão ocupados. Mas também há 

a motivação profissional, sobretudo quando passam a desenvolver atividades mais prazerosas. 

 

Segunda renda 
Ainda distante do que os especialistas chamam de terceira idade, a pedagoga Cleusa Maria da Mota 

Araújo, 53 anos, não pensou duas vezes em se manter no mercado de trabalho depois de requerer a 

aposentadoria. ―Tenho muita vida pela frente e não conseguiria ficar em casa sem fazer nada‖, justifica. 

Diariamente, ela dá expediente em uma clínica como psicopedagoga. ―Cuido de crianças e adolescentes 

com dificuldade de aprendizagem. Faço o que gosto e não vi meu poder de compra diminuir. Muito pelo 

contrário‖, afirma. 
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Cleusa conta que, com a segunda renda, a qualidade de vida de sua família melhorou muito. ―As 

aposentadorias não têm ganhos reais, a correção acompanha, no máximo, a inflação. Assim, se tivesse 

parado, não teria condições de comprar um carro novo, por exemplo‖, ressalta. Para a pedagoga, é um 

alento ver cada vez mais pessoas experientes se mantendo ou voltando para o mercado de trabalho — 

estima-se que pelo menos 550 mil tiveram a carteira assinada novamente neste ano. ―Está mais fácil para 

nós encontrar emprego, pois as empresas carecem de profissionais com experiência e com 

responsabilidade‖, destaca. 

 

O Brasil Data Senior reforça o que Cleusa constata no seu dia a dia: a renda dos aposentados 

economicamente ativos é 14% superior à dos inativos. Diretor do instituto, Marcelo Guerra frisa que os 

mais velhos vivem um momento de reinserção social. ―Durante décadas, aposentados e pensionistas eram 

tratados como uma parte excluída da sociedade, sem participação efetiva na economia. Hoje, há maior 

preocupação com a saúde e, com isso, a produtividade é alongada. Assim, eles conseguem se recolocar no 

mercado de trabalho e ampliam, de forma considerável, o poder de consumo‖, observa. 

Previdência complementar 

 

Além de permanecerem no mercado de trabalho, mesmo depois da aposentadoria, os brasileiros com mais 

de 60 anos têm recorrido a planos privados de previdência complementar, para assegurar um futuro ainda 

mais confortável. Do início de 2009 a julho deste ano, as contribuições desse público saltaram 51,44%. 

Neste ano, os desembolsos passaram de R$ 3 bilhões. É a experiência falando mais alto.  

*Fonte: CORREIO WEB 

  

Ineficiência - Por que o serviço público não funciona... 

 

Para instituto suíço, atendimento da população prestado pelo governo brasileiro é o 5.º pior num ranking 

de 59 países. Principais causas são a má gestão, indicações políticas e salários baixos no funcionalismo. 

Especializado em administração, o instituto suíço IMD colocou em números um fato que os brasileiros 

conhecem por experiência própria.  

 

Ao analisar governos de 59 países (entre ricos e emergentes), chegou à conclusão de que os serviços 

públicos do Brasil estão mal. Classificou a eficiência da gestão pública nacional em 55.º lugar. Ou seja: o 

país fica em quinto lugar no ranking dos piores serviços governamentais analisados, à frente apenas de 

Grécia (56.º), Argentina (57.º), Ucrânia (58.º) e Venezuela (59.º). O melhor governo para sua população é 

de Hong Kong, seguido de Cingapura e Suíça. 

 

Especialistas dizem que o resultado reflete décadas de uma cultura de governo pouco produtiva. Os 

problemas são vários. Três deles são os mais citados: os gestores públicos nacionais estariam acostumados 

a tratar o dinheiro público como se fosse um recurso sem fim, sem se preocupar em economizar; a 

indicação política dos cargos impede que a burocracia se profissionalize; e os salários oferecidos nem 

sempre atraem os profissionais mais competentes. 

 

Para Antoninho Caron, professor mestrado de Organizações e Desenvolvimento do Centro Universitário 

FAE, o primeiro desafio para melhorar é mudar a mentalidade que se instalou desde os anos 80. ―Nos 

governos dos ex-presidentes José Sarney [1985-1989] e Fernando Collor [1989-1992], houve uma 

verdadeira operação de desmonte no funcionalismo. Estatais que eram consideradas exemplares passaram 

a apresentar problemas‖, diz ele. 

 

Na visão de Caron, o que ocorreu foi que os governos começaram a usar as estatais e outras instituições 

públicas como moeda de troca de campanha eleitoral. E a burocracia foi tomada por políticos, que 

desbancaram os técnicos e passaram a interferir negativamente na operação. ―Funcionários muito 

preparados deram lugar a comissionados de indicação política‖, afirma Caron. 
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Em parte pela ocupação política, a visão de como o dinheiro público deve ser gasto também é contestada. 

―Os conceitos usados pelos gestores no Brasil são ultrapassados‖, diz o professor Denis Alcides Rezende, 

do doutorado em Gestão Urbana da PUCPR. Segundo ele, muitas vezes a burocracia conta apenas 

números, mas não a eficácia do atendimento à população. ―Não adianta, por exemplo, num posto de saúde, 

atender um número enorme de pessoas mas não resolver o problema de quase ninguém.‖ 

 

Rezende afirma que em outros países, como Espanha e Finlândia, a avaliação dos serviços públicos é feita 

com base na resolução de problemas. ―Na verdade, tudo que funciona na iniciativa privada pode, de algum 

jeito, ser adaptado para o serviço público‖, opina ele. 

 

Os postos de saúde são usados pelo professor Marcus Vinícius David, da Universidade Federal de Juiz de 

Fora, para ilustrar o problema dos salários incompatíveis com um bom serviço. ―Médicos ganham muito 

mais na iniciativa privada do que no serviço público, como regra. Se você paga mal, o sujeito só finge que 

trabalha.‖ 

 

Boa notícia 
A boa notícia, segundo quem estuda o assunto, é que a situação está melhorando. Além de algumas ilhas 

de excelência, que sempre existiram, conceitos mais modernos de gestão estariam chegando a instituições 

públicas do país. Em alguns casos, a eficiência de serviços tem sido amplamente elogiada, como no caso 

do recadastramento biométrico de eleitores na Justiça Eleitoral de Curitiba.  

 

INSS é exemplo de problemas 
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é um dos campeões de reclamações de usuários de serviços 

públicos. Também é o líder nacional de processos judiciais, respondendo por cerca de um quinto de todas 

as ações que correm na Justiça brasileira. No fundo, o instituto reúne as principais características 

apontadas pelos especialistas como problemáticas: indicações políticas, funcionários com salários abaixo 

do mercado e problemas de gestão. Uma mostra do serviço é o caso de Odete Nazarett (à esquerda na foto 

acima), de Cerro Azul, que já viajou duas vezes a Curitiba para tentar sua aposentadoria rural. Na última 

vez, passou duas horas na fila antes de ser atendida. Acostumada às filas, nem achou a demora exagerada. 

Agora, espera para ver se o benefício sairá.  

*Fonte: GAZETA DO POVO 

  

Eficiência - ... e os segredos do bom atendimento 
Informatização, número adequado de funcionários, salários atraentes, gestão sem ingerência política e 

cobrança externa explicam o sucesso dos serviços públicos que funcionam 

 

Atender 1,3 milhão de pessoas em pouco menos de um ano não é fácil. Sabendo que esse papel cabe ao 

serviço público, dá para imaginar as filas, a longa espera e as constantes reclamações. Mas, pelo menos até 

agora, a história do recadastramento dos eleitores de Curitiba, feito pela Justiça Eleitoral, tem sido bem 

diferente. Quase não há filas para quem agendou o serviço pela internet, as pessoas saem em menos de dez 

minutos do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e é comum ouvir elogios ao processo. 

 

A professora de inglês Cláudia Marcato, por exemplo, nem fez o agendamento por internet recomendado 

pela Justiça Eleitoral. Mesmo assim, saiu em poucos minutos, já com o recadastramento completo. ―Foi 

rápido e tranquilo‖, diz. Para conseguir os elogios, o TRE investiu principalmente na contratação de mais 

gente: são 230 guichês atendendo durante todo o dia. Capacidade para 12 mil atendimentos por dia. 

 ―Em primeiro lugar, foi possível fazer isso porque a Justiça Eleitoral tem orçamento. Depois, é preciso 

pagar bem, até para poder cobrar mais‖, diz o presidente do TRE, desembargador Irajá Prestes Mattar. O 

salário, na verdade, nem é tão alto: são R$ 800 para meio expediente. Mas funciona. 

 

Outros casos, como a eleição 100% eletrônica, já haviam colocado a Justiça Eleitoral como uma das ilhas 

de excelência do serviço público brasileiro. A lista de instituições públicas eficientes costuma incluir 
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estatais como a Petrobras; universidades como Unicamp, USP e as instituições federais; e alguns serviços 

da Polícia Federal e da Receita, entre outros. 

 

Segundo os analistas, há várias fatores que criam um serviço eficiente. Um deles é a existência de sócios 

privados que cobrem resultados econômicos. É o caso da Petrobras, por exemplo. Outra razão para o bom 

funcionamento pode ser a ausência de interferência política. Neste caso, se encaixam as universidades 

públicas, geralmente administradas pelos próprios professores. 

 

Classe média 

Mas também há outras razões. ―Os serviços que atendem a classe média, que é menos tolerante com a 

ineficiência, costumam ser melhores‖, afirma o doutor em administração Marcus Vinícius David, 

professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. ―Se a escola pública e o SUS conseguissem atrair a 

classe média, por exemplo, certamente haveria mais cobrança e o serviço melhoraria‖, opina ele. 

 

No entanto, o próprio professor aponta um paradoxo. Há serviços que são bons justamente porque 

atendem pouca gente. ―Quando o Enem [Exame Nacional do Ensino Médio] mostrou que as escolas 

federais se saíram bem, falaram em federalizar o ensino médio. Mas não haveria como universalizar esse 

padrão das federais, que custa R$ 600 por aluno‖, diz David. 

 

Mesmo para os serviços que não estão no topo do ranking de eficiência, os especialistas dizem que há 

boas notícias. ―Com novos órgãos fiscalizadores, a corrupção tem ficado mais difícil‖, diz o professor 

Denis Alcides Rezende, do doutorado em Gestão Urbana da PUCPR. Segundo ele, porém, o contexto é 

mais amplo. ―O governo eletrônico [na internet], as legislações de transparência, contratos de gestão, 

orçamento participativo e Lei de Responsabilidade Fiscal também são importantes‖, diz. 

 

Um dos pontos que ainda precisam melhorar, no entanto, é a participação da população. ―Ainda estamos 

na fase de ignorar os problemas. Quando muito, reclamamos. É preciso aprender a cobrar e, de 

preferência, participar‖, afirma Rezende.  

 

Fórmula de sucesso - Dicas para tornar serviço público eficiente: 

 

Gestão 

• Cortar o desperdício de dinheiro. 

• Pagar bons salários. Isso atrai os melhores profissionais. 

• Copiar e adaptar boas práticas da iniciativa privada. 

• Universalizar o serviço: quando todos o usam, a cobrança é maior e o funcionamento costuma melhorar. 

 

Políticas 

• Evitar indicações políticas. Dar preferência para técnicos melhora a gestão e reduz a corrupção. 

• Punir a corrupção. 

*Fonte: GAZETA DO POVO 

  

Bandalheira fardada - Inquérito investiga sete generais por corrupção 
Porque está parado o inquérito que investiga sete generais por corrupção. E o caso do major que ganha 

12 mil reais por mês e tem patrimônio de 10 milhões de reais 

 

Desde 15 de agosto, a Procuradoria-Geral da República analisa uma representação encaminhada pelo 

Ministério Público Militar. Trata-se de um pedido de investigação ―em desfavor‖ do comandante do 

Exército, general Enzo Martins Peri, citado num espinhoso escândalo de corrupção, talvez o mais ruidoso 

da Força em seus 363 anos de história.  

 

Ao todo, 25 oficiais de variadas patentes, incluindo sete generais e oito coronéis, são suspeitos de integrar 

um esquema que fraudou licitações, superfaturou contratos, fez pagamentos em duplicidade e pode ter 
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desviado dos cofres públicos ao menos 15 milhões de reais entre 2003 e 2009, segundo os cálculos do 

Tribunal de Contas da União (TCU). 

 

O rombo, na verdade, pode ser maior. Apenas um dos envolvidos no escândalo, o major Washington Luiz 

de Paula, acusado de montar a rede de empresas fantasmas beneficiadas no esquema, acumulou uma 

fortuna pessoal que surpreendeu os investigadores. 

 

Dados obtidos por CartaCapital revelam que o militar, com renda bruta mensal estimada em 12 mil reais, 

teria cerca de 10 milhões de reais de patrimônio em imóveis, incluindo um apartamento na Avenida 

Atlântica, em Copacabana, bairro nobre na zona sul do Rio, estimado em modestos 880 mil reais, 

certamente por falta de atualização. Seria proprietário ainda de duas casas na Barra da Tijuca, avaliadas 

em 2,9 milhões de reais cada.  

 

Em nome de seu sogro, que recebe uma aposentaria de cerca de 650 reais, estaria registrado um luxuoso 

apartamento de 2,8 milhões de reais na Barra (organograma à pág. 29). O inquérito que apura o caso 

revela, ainda, que o major movimentou mais de 1 milhão de reais em sua conta em apenas um ano. 

 

Fadado a decidir se indicia ou não o chefe do Exército, o procurador-geral Roberto Gurgel terá ainda de 

tomar uma posição também sobre o foro privilegiado dos generais, que só podem ser julgados pelo 

Superior Tribunal Militar (STM), onde até agora um único general foi condenado, e posteriormente 

absolvido no Supremo Tribunal Federal (STF).  

*Fonte: CARTA CAPITAL 

  

Metade do CNJ recua de aval a Peluso 

 

Artigo assinado por 6 integrantes tenta desfazer o que um deles classifica como confusão intencional. 

Atropelados pela reação do presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Cezar Peluso, e cobrados 

por suas bases, metade dos conselheiros que assinaram na terça-feira uma nota de repúdio à corregedora-

geral de Justiça, Eliana Calmon, agora redigiu em conjunto um artigo em apoio ao que ela defende: a 

competência do CNJ para investigar e processar juízes suspeitos de irregularidades.  

 

Durante a semana, deputados, senadores, advogados e integrantes do Ministério Público cobraram 

explicações dos conselheiros que elegeram. Queriam saber se, ao assinarem a nota de repúdio às 

declarações da ministra de que haveria "bandidos de toga" na magistratura, também concordavam com o 

pensamento de Peluso de uma atuação mais restrita do conselho.  

 

"A sociedade se manifestou. A Câmara, o Senado, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério 

Público cobraram seus representantes", afirmou o conselheiro Marcelo Nobre, que ocupa a cadeira no CNJ 

destinada a um representante da Câmara. "Interpretou-se a nota além do que ela representaria." 

 

O artigo assinado por seis conselheiros busca desfazer o que um deles classifica como "confusão 

intencional" patrocinada por Peluso. Na opinião desse conselheiro, o presidente do CNJ usou a confusão 

estrategicamente para defender o que pensa sobre o órgão. Como presidente do conselho, Peluso 

comandou a reação à ministra e divulgou a nota de repúdio um dia antes de o Supremo Tribunal Federal 

(STF) julgar a ação da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). No processo, a AMB defende a 

redução das competências do CNJ.  

 

Com a publicação do artigo, os seis conselheiros pretendem distinguir a reação às declarações da ministra 

do que pensam sobre as competências do CNJ. Esses conselheiros afirmam discordar do tom adotado pela 

ministra na entrevista, mas concordam com Eliana Calmon na defesa da competência do conselho de 

instaurar processos disciplinares contra magistrados, independentemente de terem sido investigados pelas 

corregedorias dos tribunais locais.  
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Nesse sentido, discordam de Peluso, que defende uma atuação apenas subsidiária do conselho em matéria 

disciplinar. O CNJ só abriria processo contra magistrados se as corregedorias dos tribunais locais, 

constantemente contaminadas pelo corporativismo, não funcionassem.  

 

Distinção 

 Representante do Senado no CNJ, o conselheiro Bruno Dantas afirma que o texto fará a distinção entre a 

nota de repúdio e o que pensam sobre a competência do órgão de punir magistrados. "É importante separar 

as duas questões: a primeira é como ler aquelas declarações e a segunda é a questão jurídica que está posta 

no Judiciário, da competência conselho Nacional de Justiça", afirmou. "Para nós, isso estava muito claro, 

mas aparentemente houve uma leitura equivocada da nota. Parece que leram a nota como se houvesse uma 

manifestação unânime do conselho, como se não quiséssemos o poder correcional e investigatório do 

CNJ." 

 

A crise gerada pelas declarações da ministra obrigou o STF a adiar o julgamento que definiria o destino do 

conselho. O adiamento serviu para os ministros discutirem uma saída consensual. O Supremo deverá 

confirmar o poder correcional do CNJ e estipular um prazo para as corregedorias locais agirem. Se esse 

prazo não for cumprido, o conselho poderá avocar o processo e cobrar explicações do corregedor que 

retardou a investigação.  

 

Assinam o novo texto, além do próprio Bruno Dantas e Marcelo Nobre, os conselheiros Wellington Cabral 

Saraiva, Gilberto Valente Martins, Jefferson Kravchychyn e Jorge Hélio, que representam a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) e o Ministério Público. Os conselheiros que integram a magistratura não 

foram consultados sobre o texto, por isso não foram chamados a assinar o artigo.  

*Fonte: O ESTADO DE S. PAULO 

  

Na surdina, deputados articulam ação para legalizar bingos 
Operação pela legalização dos bingos, o retorno 

 

Enquanto os senadores discutem formas de financiamento para a Emenda 29 — que aumenta os recursos 

para a saúde – deputados já articulam, na surdina, para recolocar a legalização dos bingos em pauta. 

O grupo defende criar um fundo para a saúde com os impostos arrecadados nas casas de jogos.  

*Fonte: PODER ONLINE - IG 
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