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Brasília-DF, 30 de agosto de 2011 

 

Reforma da Previdência – PL 1.992/07, do Executivo: por que não é bom? 

Aumenta o deficit público e transfere recursos do Estado para os mercados financeiros e de capitais 

 

Com a aprovação do PL 1.992/07 representará, por um lado, a perda de receitas; por outro, o aumento das 

despesas públicas, uma vez que: 1) o Estado perderá receitas na proporção de 11% sobre a parte dos 

salários dos servidores que exceder a R$ 3.689,66; 2) a despesa orçamentária aumentará, pois o Estado, na 

qualidade de patrocinador, terá que aportar recursos a esse fundo de pensão, no valor correspondente a 

7,5% da parcela dos salários dos servidores que exceder ao teto do INSS; e 3) o PL 1.992/07, em seu 

artigo 26, autoriza que a União realize um aporte inicial de recursos no montante de até R$ 50 milhões a 

título de contribuições futuras. 

 

Na Argentina, em 1994, foi implementada a substituição parcial do sistema público de repartição, onde os 

trabalhadores financiam os aposentados, pelo sistema privado de capitalização individual, em que cada 

trabalhador contribui para fundos de pensão privados para financiar a sua aposentadoria.  

A passagem do sistema de repartição para o de capitalização tem apresentado elevados custos de 

transição, inviabilizando o equilíbrio nas contas públicas. As receitas da previdência oficial diminuíram, 

pois parte da contribuição do trabalhador, antes aportada aos cofres públicos, passou a ser destinada aos 

fundos de pensão privados. 

 

Se as regras do PL 1.992/07 estivessem em vigência na época em que o auditor fiscal da Receita Federal 

Nestor Leal foi assassinado por pistoleiros, contratados por empresários de Boa Vista, Roraima, que 

fraudavam e sonegavam milhões de reais em impostos e contribuições sociais, o que sua família teria 

recebido do Estado, em decorrência dos relevantes serviços prestados à Nação?  

 

E a família do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, executado por ordem do crime organizado no 

Espírito Santo? E a do procurador Francisco José Lins do Rego executado pela "máfia dos combustíveis"?  

 

Exemplos não faltam de servidores que vêm resistindo ao processo de desmonte do Estado brasileiro, 

procurando oferecer o melhor de sua capacidade para prestar um serviço público de qualidade, em todas as 

áreas, apesar de todos esses ataques que vêm sofrendo nos últimos anos por parte de governantes que 

gerenciam a administração pública de acordo com os interesses dos grandes grupos econômicos que os 

financiam, e não de acordo com o interesse público. 

 

Quando um auditor fiscal da Receita Federal designado para fiscalizar uma empresa que integra a carteira 

de investimentos de seu fundo de pensão. Estará este servidor legalmente impedido de atuar.  

 

E quando todos os auditores participarem do fundo de pensão, quem fiscalizará essa empresa? Por outro 

lado, ainda que não existisse o impedimento legal, como ficará o princípio constitucional da 

impessoalidade? [...] 

*Fonte: DIAP - SINDIFISCO NACIONAL DS-RJ, NO BLOG DO AFR.COM 
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Amanhã é o limite para reajustes em 2012 

 

O governo tem até a amanhã para atender às reivindicações dos servidores em relação a reajustes salariais 

em 2012. Depois da fracassada tentativa de beneficiar apenas a Condsef, cuja base recusou a proposta, o 

governo trabalha duas frentes, uma que não quer apresentar proposta alguma, composta por Guido 

Mantega e Paulo Bernardo e outra, que pretende corrigir pequenas distorções entre algumas categorias, 

composta por Miriam Belchior e alguns deputados do PT. Se não for hoje, amanhã deveremos ter 

novidades, positivas e negativas. Na espera, muitas categorias planejam greves pontuais a partir de 

setembro.  

*Fonte: BLOG DO FAGUNDES 

 

Enquete no Senado 
Você é a favor ou contra o projeto que inclui os atos de corrupção na Lei dos Crimes Hediondos, que 

aplica punições mais severas aos condenados? (PLS 204/2011)  

Favor - 99,1%  

Contra – 0.9% 

Veja mais em: http://www.senado.gov.br/noticias/DataSenado/ 

  

Votações da Emenda 29 e PEC 300 ficam indefinidas após anúncio de corte de gastos 

 

Aumento de superavit primário deve adiar decisão sobre projetos que impactam o Orçamento. Oposição 

ameaça obstruir pauta do Plenário caso Emenda 29 não seja votada. 

 

O anúncio de que o governo vai cortar gastos e aumentar em R$ 10 bilhões a economia para pagar juros 

da dívida pública, o chamado superavit primário, vai repercutir nas votações do Plenário. O líder do 

governo na Câmara, deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), disse que não devem ser votadas neste ano 

propostas como a regulamentação da Emenda 29 (PLP 306/08), que garante mais recursos para a Saúde, e 

a criação de piso salarial para policiais e bombeiros (PECs 300/08 e 446/09). A oposição já ameaça 

obstruir os trabalhos. 

 

Vaccarezza citou a presidente Dilma Rousseff, que, em reunião do conselho político nesta segunda-feira 

(29), pediu apoio aos partidos para que não criem despesas que não tenham fontes de receita. O objetivo, 

segundo o governo, é proteger a economia do País da crise internacional. 

 

"A presidente Dilma pediu ao Congresso Nacional contribuição nessa caminhada do Brasil para enfrentar 

a crise. Nesse processo, ao aumentar o superavit, você não terá comprometimento de investimentos, mas 

não poderão ser criados gastos excedentes sem definir a fonte (para pagamento) desses gastos", disse o 

líder. 

 

Emenda 29 
Para o líder do PSDB, deputado Duarte Nogueira (SP), a aprovação da Emenda 29 não vai comprometer 

Orçamento. “O próprio excesso de arrecadação vai permitir aumentar o superavit primário sem se 

descuidar da saúde”, disse. “O que o governo quer é fugir de qualquer compromisso que não seja aquele já 

estabelecido com as suas próprias ações. Isso reforça que a saúde não é prioridade do governo do PT." 

 

Líder do PPS, o deputado Rubens Bueno (PR) criticou mais uma tentativa de adiar a regulamentação da 

emenda e admitiu a possibilidade de reagir com a obstrução da pauta de votações. “Não podemos deixar o 

governo da forma como está, imaginando que o País vai suportar mais uma desculpa”, disse. 

 

A obstrução também é defendida pelo líder do DEM, deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (BA), 

caso a votação da emenda não seja acertada na reunião de líderes desta terça-feira (30). "Se não houver 

garantia da votação da Emenda 29 ainda em setembro, tenha certeza de que nós não vamos votar nada." 

http://www.senado.gov.br/noticias/DataSenado/
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/121946-PROJETO-REGULAMENTA-EMENDA-29-E-AMPLIA-RECURSOS-DA-SAUDE.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SEGURANCA/149472-CAMARA-APROVA-PEC-DO-PISO-SALARIAL-DOS-POLICIAIS-DOS-ESTADOS.html
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CUT 
A decisão do governo de evitar novas despesas também foi criticada pelo presidente da Central Única dos 

Trabalhadores (CUT), Artur Henrique. "Pra quem quer manter as políticas públicas e as políticas sociais, 

precisa ter Estado. Pra ter papel do Estado, é preciso ter funcionário, reajuste salarial, trabalhadores sendo 

pagos e seus salários reajustados", disse. 

 

Íntegra da proposta: 

PLP-306/2008 

PEC-300/2008 

PEC-446/2009 

*Fonte: Agência Câmara de Notícias 

  

União congela verbas da saúde 
Ministério interrompe 18,8 mil repasses a municípios com irregularidades no cadastro de agentes 

comunitários. Profissionais atuam em programas como o Saúde da Família 

 

O repasse de recursos para 18,8 mil equipes de programas vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) 

em todo o país foram suspensos parcialmente pelo Ministério da Saúde entre janeiro e julho deste ano. O 

motivo: irregularidades no cadastro dos profissionais que trabalham nos municípios.  

 

Quase 98% dos repasses foram congelados devido a problemas detectados em auditorias e pesquisas no 

Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Os programas mais afetados são os Agentes 

Comunitários de Saúde, Estratégia Saúde da Família e Equipes de Saúde Bucal.  

 

A suspensão temporária dos recursos é parte da estratégia do Ministério da Saúde para ampliar o controle 

e a vigilância sobre os gastos dos municípios. Apesar dos cadastros dos profissionais serem acompanhados 

pela pasta, pelo menos 80 cortes partiram de irregularidades detectadas em auditorias da Controladoria-

Geral da União e do Tribunal de Contas da União.  

 

Na prática, as suspensões ocorrem quando há duplicidade de cadastro dos profissionais, composição 

incompleta das equipes, impropriedades na inserção e atualização dos dados dos sistemas de informações 

do SUS e descumprimento da carga horária semanal prevista para os integrantes dos programas. Os 

municípios citados nas portarias deixam de receber somente a parcela mensal do incentivo correspondente 

às equipes e agentes com irregularidades.  

 

Recursos 

A transferência dos recursos, inclusive com valores retroativos, é restabelecida assim que os gestores 

locais comprovam ao Ministério da Saúde que as inadequações foram solucionadas. O ministério não 

informou à reportagem quantos municípios citados nas portarias efetivamente regularizam sua situação ou 

o total de recursos bloqueados. Porém, somente no dia 20 de abril foram suspensos por meio de portarias 

R$ 6,2 milhões para 345 municípios.  

 

O ministério defende que, mesmo com o grande número de bloqueios, não há prejuízos efetivos à 

população, já que não ocorre a interrupção total dos programas nos municípios. O órgão informa também 

que, normalmente, grande parte dos gestores regularizam a situação assim que são comunicados dos 

bloqueios.  

 

Para o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Antônio Carlos 

Figueiredo Nardi, o número de repasses suspensos não representa “má-fé” por parte dos municípios 

quanto à gestão dos valores recebidos. Ele reconhece, porém, que as medidas tomadas pelo ministério são 

uma forma de coibir abusos.  

 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=394079
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=414367
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=463451
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“Esse foi o meio legal encontrado para solucionar esse tipo de problema, principalmente o não 

cumprimento da jornada de trabalho de 40 horas por parte de alguns profissionais”, relata Nardi. “Apesar 

de ser exceção, encontramos médicos que estavam lotados em até cinco municípios ao mesmo tempo”. 

 

MG e Bahia lideram bloqueios 

O programa de Agentes Comunitários da Saúde responde por 78% das equipes que tiveram repasses 

suspensos de janeiro a julho deste ano. No total, 14.734 profissionais tiveram os salários bloqueados 

temporariamente devido a irregularidades constatadas no Sistema de Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (SCNES).  

 

Minas Gerais, que tem o maior número de municípios do país, lidera o ranking de estados com mais 

recursos bloqueados, seguido por Bahia e Pará. O Paraná aparece no 16.º lugar, com 477 repasses 

suspensos por meio de portarias em 45 municípios.  

 

Apesar dos bloqueios atingirem, em grande parte, cidades de menor porte, as capitais também constam da 

relação dos municípios com irregularidades. Somente nas três primeiras portarias expedidas pelo 

Ministério da Saúde este ano, em 3 de fevereiro, entre os 280 municípios relacionados estão 11 capitais: 

Aracaju (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Fortaleza (CE), João Pessoa 

(PB), Porto Velho (RO), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Salvador (BA) e Teresina (PI). As 

irregularidades fazem menção à duplicação do cadastro de profissionais, ausência de agentes na 

composição das equipes e não cumprimento da carga horária.  

 

Curitiba também teve recursos suspensos temporariamente, em uma portaria expedida dia 24 de junho, 

que afetaram uma equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF), outra equipe de Saúde Bucal e três 

agentes comunitários de saúde.  

 

Ministério da Saúde amplia fiscalização sobre gastos 
A suspensão temporária de recursos para programas de saúde nos municípios faz parte das medidas do 

Ministério da Saúde para ampliar o controle sobre os repasses. O “pente-fino” nas informações dos mu-

nicípios também integra outras ações ainda em implantação. A partir de setembro, os municípios só 

poderão receber verbas por meio de contas específicas para a saúde e terão de movimentar os valores 

apenas por meios eletrônicos.  

 

O mesmo decreto que prevê as mudanças veta o saque “na boca do caixa”, em espécie, dos recursos 

federais. Para efetuar pagamentos, os municípios terão de fazer depósitos diretamente na conta dos 

fornecedores e prestadores de serviços, em contas onde eles sejam os titulares.  

 

As regras do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) também passaram por 

atualizações. Desde abril, o cadastro não aceita que o mesmo profissional ocupe mais do que dois 

empregos públicos. E caso o trabalhador esteja vinculado a mais de cinco estabelecimentos privados, o 

município precisa comprovar o cumprimento da carga horária pela rede pública.  

 

O Ministério da Saúde afirma que pretende intensificar ainda mais os meios de fiscalização. Um grupo de 

trabalho, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), foi criado para aperfeiçoar os 

mecanismos de controle dos repasses.  

 

Capacitação - Cidades não dominam sistema 
Para a Confederação Nacional de Municípios (CNM), o fato de a grande maioria das suspensões dos 

repasses estar relacionada a irregularidades no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde reflete a dificuldade dos gestores locais em operar e atualizar as informações nos meios eletrônicos 

utilizados pelo Ministério da Saúde. Desde o início do ano, o sistema ganhou regras mais rígidas sobre a 

contratação de profissionais. Caso o sistema reconheça o mesmo CPF do profissional atuando em outras 

equipes do município ou de outras cidades, suspende automaticamente o repasse.  
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O vice-presidente da CNM, Juarez Henrichs, defende que “há uma grande demanda nos municípios, 

principalmente os de menor porte, por profissionais com capacidade gerencial”. Para Henrichs, a 

automatização dos processos de repasse dos recursos exige que os gestores aperfeiçoem o controle sobre 

as equipes de saúde.  

 

“Estamos trabalhando forte junto ao Ministério da Saúde para que ele disponibilize recursos ou técnicos 

qualificados aos municípios para auxiliar nesse controle. Não adianta informatizar sem ter o profissional 

qualificado para operar os sistemas”, afirma.  

 

Falta qualificação 
As dificuldades em controlar individualmente o grande número de profissionais atuando na rede pública 

de saúde são confirmadas por gestores de municípios que chegaram a ter repasses bloqueados. A 

secretária de Saúde de Matinhos, no litoral do Paraná, Renata Cézar do Amaral, diz que “a grande maioria 

dos municípios quer acertar, mas, às vezes, não consegue”.  

 

“Há poucas pessoas que trabalham nas secretarias municipais qualificadas para mexer nesses sistemas de 

informação. Mensalmente, há mudanças nos programas, com novas versões e às vezes há dados 

truncados”, relata Renata.  

 

Os programas 
Conheça os principais alvos das portarias do Ministério da Saúde: 

 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 

- Trabalham junto às equipes de saúde da família, tendo contato permanente com as famílias. Os agentes 

moram na comunidade em que atuam e realizam atividades de prevenção de doenças e promoção da 

saúde. Antes de atuar, passam por um curso de qualificação básica. Atualmente há 246.976 agentes no 

país.  

 

Estratégia Saúde da Família (ESF) 

- Cada equipe é responsável por cerca de mil famílias do município. Elas desenvolvem ações de promoção 

da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e manutenção da saúde das pessoas atendidas. 

Hoje, há 32.029 equipes de saúde da família no país responsáveis por uma cobertura de mais de 101 

milhões de pessoas. 

 

Equipes de Saúde Bucal (ESB) 

- Também fazem parte do programa de Estratégia Saúde da Família (ESF). Existem 20.762 equipes 

atendendo no país.  

 

Núcleos de Apoio à Saude da Família (Nasf) 

- São formados por grupos compostos por profissionais de diferentes áreas de conhecimento (psicólogos, 

assistentes sociais, farmacêuticos, etc.), que atuam em conjunto com os trabalhadores das equipes de 

saúde da família. São ligados mais à área de gestão e reforço das políticas de saúde do governo federal. 

*Fonte: Rafael Waltrick – GAZETA DO POVO 

  

Dilma vincula aprovação de emenda da saúde à nova fonte de financiamento 

 

Em reunião do Conselho Político, convocada para anunciar novo ajuste fiscal e pedir a aliados que barrem 

projetos com potencial para aumentar gastos, a presidente Dilma Rousseff condicionou a votação da 

Emenda 29 – que define gastos da União, Estados e municípios com a saúde – a uma fonte de receitas. A 

votação da proposta foi marcada para 28 de setembro pelo presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), 

em acordo com líderes partidários, sem apoio do governo. 
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Apesar dos apelos do Planalto, há uma crescente pressão dos deputados para a votação do projeto no dia 

marcado por Maia. Hoje, os líderes reúnem-se para tentar encontrar uma fonte de financiamento. 

Levantamento feito pelo Estado mostra que 14 dos 17 governadores consultados são favoráveis à 

regulamentação da emenda. 

 

Embora Dilma não tenha falado em ressuscitar a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 

(CPMF), todos os participantes da reunião do Conselho Político entenderam que recursos para o setor só 

serão possíveis com um novo tributo. O governo não quer ser o autor de uma proposta de aumento de 

impostos e, por isso, transfere o debate ao Congresso e aos governadores. Durante a campanha eleitoral, 

Dilma defendeu a regulamentação da Emenda 29.  

*Fonte: O ESTADO DE S. PAULO 

  

A ciência do fisiologismo - Liberar ou não verbas é moeda de troca do presidente 

 

Reais, dólares, euros ou rúpias. Não importa a moeda, o casamento do dinheiro com a política é universal. 

Seja no Brasil, nos EUA, na Espanha ou na Índia, há correlação entre o volume de verbas federais 

transferido para governos locais e a posição política dos governantes. Prefeitos aliados recebem bônus. 

Adversários, o que manda a lei. 

 

Estudo apresentado no encontro da Sociedade Europeia de Econometria, esta semana na Noruega, calcula 

o quanto o governo federal brasileiro privilegiou os prefeitos de partidos aliados no reparte de verbas entre 

1997 e 2008: até 46% a mais por habitante do que para os não-aliados (o valor depende de como se 

distinguem amigos de inimigos). As conclusões valem para os governos FHC e Lula, sem distinção. 

 

Assinam o trabalho professores dos departamentos de economia de duas instituições europeias: a brasileira 

Fernanda Brollo, da Universidade de Alicante (Espanha), e o italiano Tommaso Nannicini, da 

Universidade Bocconi (Itália). Econometria à parte, o que importa para os eleitores são as constatações. A 

seguir, as dez principais: 

 

1) Os bônus para os aliados se concentram nos últimos dois anos de mandato do prefeito, aqueles que 

antecedem a eleição municipal. Nos dois primeiros anos não há diferença significativa no reparte dos 

recursos; 

 

2) Prefeitos de partidos da coalizão do presidente têm mais chances de serem beneficiados com verbas se 

forem candidatos à reeleição. O privilégio míngua no segundo mandato consecutivo; 

 

3) As verbas adicionais são mais polpudas quando o prefeito aliado venceu a eleição por uma margem 

folgada; 

 

4) De maneira oposta, os prefeitos de partidos de oposição ao presidente que se elegeram por poucos votos 

de diferença são os que menos recebem verbas discricionárias, ficam limitados às transferências 

obrigatórias; 

 

5) Prefeitos aliados do presidente que não estão alinhados com o governador dos seus Estados recebem 

mais dinheiro extra do governo federal; 

 

6) Os repasses federais extras para aliados são proporcionalmente maiores nas cidades pequenas; 

 

7) Os repasses também são proporcionalmente maiores para cidades sem uma rádio local; 

 

8 ) Não há diferença significativa de renda e desenvolvimento social entre as cidades governadas por 

prefeitos aliados do presidente e as governadas pelos adversários; 
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9) Prefeitos do mesmo partido do presidente não recebem mais verbas discricionárias do que os prefeitos 

de outros partidos aliados; 

 

10) A chance de um prefeito se reeleger aumenta se ele estiver alinhado com o governo federal, 

especialmente se for do mesmo partido do presidente. 

 

E o que isso tudo significa? 

Deputados dependem de apoio dos prefeitos para se elegerem. Sua moeda de troca são as emendas 

parlamentares ao orçamento da União. Os deputados incluem no orçamento verbas para diferentes 

municípios comprarem ambulâncias, construírem quadras esportivas, escolas, pontes, e asfaltarem 

estradas. Mas o pagamento não é automático. Depende do Executivo. Liberar ou não as verbas das 

emendas dos deputados é a moeda de troca do presidente. 

 

É assim que o governo federal -qualquer governo- monta sua base no Congresso. Literalmente compra o 

apoio daqueles partidos que orbitam o poder sem se importarem com a cor, sexo ou ideologia do inquilino 

do Palácio do Planalto. Como o partido presidencial sozinho nunca dispõe de mais do que 20% dos votos 

na Câmara, o presidente é ao mesmo tempo refém e patrono das bancadas fisiológicas. 

 

O que o estudo de Brollo e Nannicini mostra é que há uma ciência no fisiologismo. Ela funciona melhor 

nos municípios menores porque eles são mais dependentes de repasses federais (o esquema é menos 

eficiente nas cidades que têm fontes de recursos próprios, como capitais). O privilégio para os prefeitos 

candidatos à reeleição se explica porque eles oferecem menos risco de serem concorrentes dos deputados. 

Prefeitos do mesmo partido do presidente não têm tratamento especial porque os deputados do partido 

devem obediência automática ao governo (em tese). 

 

O que o estudo não mostra (nem era seu objetivo) é que além da fisiologia, esse sistema favorece a 

corrupção. Como o escândalo dos sanguessugas e tantos outros já comprovaram, muitas emendas 

parlamentares pagam “pedágio” que ajuda a bancar as campanhas de deputados. Como só se elegem para 

a Câmara os que gastam mais na campanha, quem consegue liberar mais verbas de emendas ao orçamento 

da União tem, teoricamente, mais chances de se reeleger. 

 

Outra contribuição do estudo é ajudar a compreender a força da rebelião dos partidos aliados de Dilma 

Rousseff quando ela ameaçou não pagar as emendas. O timing estava errado: a presidente tentou fechar a 

torneira justamente no período mais crítico para o ciclo fisiológico-eleitoral, o ano anterior à eleição 

municipal. A reação dos deputados foi pela sobrevivência do sistema. Tão grande que Dilma recuou. 

PS: A indicação do estudo acima foi de Maurício Moura, pesquisador brasileiro da George Washington 

University, nos EUA.  

*Fonte: JOSÉ ROBERTO DE TOLEDO – O ESTADO DE S. PAULO 

  

Falta de transparência facilita a corrupção 

 

Para especialistas, o incentivo ao controle social do poder público poderia diminuir os escândalos no país 

Nas últimas semanas, uma nova onda de denúncias de corrupção dominou a agenda política em Brasília e 

praticamente paralisou as grandes discussões sobre o desenvolvimento do país.  

 

Diante de mais uma reprise de escândalos e superfaturamentos que parece interminável, a Gazeta do Povo 

ouviu especialistas para tentar responder à seguinte pergunta: quais são as falhas do sistema político 

brasileiro que permitem aos corruptos continuarem agindo e se proliferando? Para eles, a falta de 

transparência e de incentivo ao controle social do poder público é que coloca o Brasil entre os países 

marcados pela corrupção. 

 

De acordo com um estudo divulgado neste mês pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

(Fiesp), o custo da corrupção no Brasil está estimado entre R$ 50,8 bilhões e R$ 84,5 bilhões.  
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Considerando somente a estimativa mais baixa, o dinheiro seria suficiente para construir 57,6 mil escolas 

de ensino fundamental ou 918 mil casas populares. Diante desse cenário, a ONG Transparência 

Internacional coloca o Brasil em 75.º lugar, entre 180 países, no Ranking de Percepção da Corrupção, com 

nota de 3,7 numa escala de zero a dez – nota abaixo de cinco indica grave problema de corrupção. 

 

Mais transparência 

Para o secretário-geral da ONG Contas Abertas, o economista Gil Castello Branco, os órgãos de controle, 

ainda que atuem em conjunto, não têm como “enfrentar a corrupção na exata proporção em que ela 

acontece”, sobretudo pelo fato de o Brasil ser um país de dimensões continentais. Ele afirma que, se a 

sociedade civil organizada tivesse acesso a todas as informações do poder público, as chances de manter o 

devido controle sobre os gastos governamentais seriam muito maiores. 

 

“É preciso escancarar a transparência. Um juiz norte-americano já defendia isso um século atrás: „a luz do 

sol é o melhor dos desinfetantes‟”, argumenta. “Todos os países que conseguiram isso fizeram-no com o 

envolvimento pleno da sociedade. Se pensarmos que isso será atingido somente pelos órgãos de controle, 

vamos nos decepcionar. O principal órgão de controle é a própria sociedade.” 

 

Articulação 

O conselheiro Fernando Guimarães, presidente do Tribunal de Contas do Paraná (TC), reforça os 

argumentos de Gil Castello Branco e afirma que é dever dos órgãos de controle incentivar o controle 

social. “Temos de gerar mais ferramentas para que os cidadãos possam interagir conosco, dando a eles 

qualidade na informação e instrumentos de comunicação. Quando conseguirmos caminhar em função 

dessa articulação, a tendência é inibir cada vez mais atos de corrupção”, defende. 

 

Guimarães afirma ainda que falta articulação e integração entre as redes de controle no país. “Às vezes, os 

diversos órgãos de controle trabalham sobre o mesmo fato, com os mesmos objetivos. Isso é desperdício 

de potenciais institucionais”, critica. “Enfim, falta minerar mais os dados que temos em mãos, formarmos 

núcleos de inteligência integrados entre os órgãos de controle e compartilharmos a atividade de controle 

com a sociedade.” 

 

No Brasil, são órgãos de controle o Ministério Público, os tribunais de contas, a Controladoria-Geral da 

União (CGU), as ouvidorias e os conselhos nacionais de cada entidade.  

  

Impunidade e pouca indignação possibilitam aumento de casos 

Outros fatores que favorecem a proliferação da corrupção no Brasil são a impunidade e a falta de 

indignação da sociedade com crimes do colarinho-branco, afirmam os especialistas. 

 

Para o conselheiro Fernando Guimarães, presidente do Tribunal de Contas do Paraná, a crença na 

impunidade gera a facilidade e a despreocupação do mal-intencionado. “Há morosidade nos processos 

administrativos e judiciais, demora na aplicação de penas, dificuldade na recuperação dos valores 

desviados. Além disso, a quantidade de recursos possíveis leva à prescrição de boa parte dos crimes”, 

critica, destacando a necessidade de uma reforma no Judiciário. “Falta também competência legislativa de 

alguns órgãos de controle para executar determinadas decisões. Isso precisa ser revisto, para deixar mais 

ágil a responsabilização dos culpados. Afinal, o melhor caminho é o incentivo ao controle preventivo do 

dano.” 

 

O cientista político Mário Sérgio Lepre, da PUCPR, atribui parte da responsabilidade por esse sentimento 

geral de impunidade aos próprios tribunais de contas, cujos principais cargos são ocupados por indicações 

políticas. “Com conselheiros nomeados a partir de critérios políticos, não há independência da estrutura e 

da burocracia do Estado. Assim, o que vemos muitas vezes é a total discordância entre o que propõem os 

auditores e o que votam os conselheiros”, afirma. “O dia em que o cargo de conselheiro passar a ser 

preenchido pela ascensão de técnicos de carreira, os tribunais terão mais efetividade nas suas ações.” 
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Em 64 anos de existência do Tribunal de Contas do Paraná, por exemplo, Fernando Guimarães é o 

primeiro servidor de carreira a assumir a presidência do órgão. 

 

Mais indignação 

Guimarães defende ainda que a sociedade precisa aprender a se indignar contra crimes do colarinho-

branco, que desviam bilhões de reais de recursos públicos oriundos dos impostos pagos por todos os 

brasileiros. “Nossa capacidade de indignação tem de ser incentivada. Não podemos continuar 

acostumados com o sentimento do „rouba, mas faz‟”, afirma. “É preciso ter uma consciência política 

maior, que passa por uma reformulação cultural da sociedade. Hoje, os assuntos não caem tanto no 

esquecimento como antes, mas ainda temos de melhorar muito.” 

*Fonte: Euclides Lucas Garcia – GAZETA DO POVO 

  

Outra greve! 

 

Servidores do Ministério da Cultura e órgãos vinculados no DF (Funarte, Iphan, Biblioteca Nacional, 

Fundação Palmares e Ibram) esperam ser recebidos nesta segunda-feira (29/8) pela ministra Ana de 

Hollanda.  

 

Eles aderiram à greve nacional hoje. No Rio de Janeiro e em Minas Gerais, os funcionários estão parados 

desde o último dia 22. A categoria quer, ao lado dos demais servidores, a extensão dos benefícios da lei nº 

12.277/10, com reajuste no vencimento básico da ordem de 78% para os servidores dos níveis superior, 

intermediário e auxiliar. Outro pedido é o cumprimento pelo governo de um acordo de 2007 que inclui a 

criação de Gratificação de Qualificação (GQ) e de Retribuição de Titulação (RT).  

*Fonte:CRISTIANI BONFANTI – BLOG DO SERVIDOR 

  

Justiça lenta: De cada 100 processos, 30 foram concluídos em 2010, diz estudo 
Dados de tribunais de todo o país mostram que lentidão aumentou. Congestionamento de ações saiu de 

67% em 2009 para 70% no ano passado 

 

Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostram que, ao longo do ano passado, de cada cem 

processos novos e pendentes que tramitam no Judiciário, 30 deles foram finalizados. Essa taxa de 

congestionamento de ações judiciais subiu de 67%, em 2009, para 70% registrados no ano passado. 

O relatório “Justiça em Números 2010”, feito com base em informações enviadas por tribunais de todo o 

país, foi divulgado nesta segunda-feira (29). 

 

De acordo com o presidente do CNJ, ministro Cezar Peluso, esses dados serão usados para analisar os 

entraves à eficiência da Justiça brasileira. 

 

“Não posso dizer de imediato se isso significou ou não alguma coisa menos relevante ou mais relevante. 

Todo mundo sabe que esses números não deixam nenhuma dúvida de que há um deficit muito grande em 

relação às demandas da sociedade e a capacidade do Judiciário de responder. É preciso ir a cada causa em 

si que tem de ser verificada agora a partir dos números. Os números, na verdade, são uma coisa 

preocupante. É com base neles que o Judiciário vai tentar saber o que é que está acontecendo”, disse 

Peluso. 

 

O maior ponto de congestionamento, segundo os dados do CNJ, é a Justiça estadual, em que apenas 28 de 

cada cem processos foram resolvidos ao longo do ano. Segundo o estudo, esse ramo da Justiça está 

“abaixo da média” e é responsável pelo aumento da taxa global de processos parados. 

 

O relatório afirma ainda que um dos principais gargalos são as execuções fiscais, que são as cobranças de 

dívidas na Justiça. Esse tipo de processo, na primeira instância, tem uma taxa de 91% de 
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congestionamento. As execuções fiscais correspondem a 34% dos 83,4 milhões de processos que tramitam 

no Judiciário brasileiro. 

 

Fase final 
Os números revelam ainda a dificuldade de efetivar uma decisão já tomada pela Justiça. Segundo 

relatório, na fase final do processo, que é a execução ou o pagamento efetivo da dívida, a taxa de 

congestionamento chega a 84%. 

 

O presidente do CNJ afirma que a maioria das execuções fiscais é resultado de cobranças de valores 

reduzidos feitas por entidades e órgãos de classe. Segundo ele, uma ação na Justiça para cobrar R$ 1,5 mil 

custa, em média, R$ 4,5 mil ao Judiciário. 

 

“Essas entidades ocupam o Judiciário com numero elevadíssimo de demandas para cobrar as taxas de 

pagamento desses organismos de valores baixíssimos. Atrás do dado do número de feitos das execuções 

fiscais, tem essas realidades. Se ao invés de vir diretamente ao Judiciário eles se submetessem a algum 

mecanismo prévio na área administrativa dentro de um prazo razoável de tentar resolver isso aliviaria 

muito o poder Judiciário”, disse Cezar Peluso. 

 

Contradição 
O levantamento aponta ainda uma contradição na rotina do Judiciário brasileiro. Em 2010, a Justiça 

recebeu 24,2 milhões de ações, 1,1 milhão a menos que o volume de ações que ingressadas no ano 

passado, o que representa uma queda de quase 4%. 

 

“Entraram menos casos, mas também menos casos foram solucionados em 2010.Esperamos que isso possa 

refletir nos próximos relatórios”, disse o conselheiro do CNJ, José Guilherme Vasi Werner. 

 

Força de trabalho 
Outra demanda da Justiça brasileira, apontada pelo CNJ como “urgente”, é a quantidade de magistrados 

para dar conta da demanda do país. Segundo os dados do levantamento, o Brasil tem aproximadamente 9 

magistrados para cada 100 mil habitantes. 

 

No ano passado, havia no Brasil 16,8 mil magistrados, 3,2% a mais que em 2009. Para o conselheiro do 

CNJ, apesar do crescimento ainda há uma defasagem na Justiça brasileira em relação a outros países. 

“O Brasil está um pouco abaixo em número de magistrados por habitantes em relação a outros países. No 

entanto, a gente sabe que o Brasil tem certas peculiaridades como, por exemplo, a grande demanda 

referente aos órgãos governamentais. Essa peculiaridade do Brasil de grande litigiosidade desses setores 

também impacta no serviço do Judiciário”, afirmou o conselheiro. 

 

Despesas 
O relatório de 2010 mostra ainda que a Justiça brasileira continua gastando a maior parte do seu 

orçamento com despesas de pessoal. 

 

No ano passado, os gastos com recursos humanos nas esferas Estadual, Federal e do Trabalho chegaram a 

R$ 36,7 bilhões , quase 90% da despesa total da Justiça. Os dados mostram ainda que o funcionamento do 

Judiciário brasileiro custa em média R$ 212 por habitante.  

*Fonte: DÉBORA SANTOS – G1 
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