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Notas & Informações

Regime para a Copa na Justiça
A iniciativa do procurador-geral da
República, Roberto
Gurgel, de recorrer, na sexta-feira,
ao Supremo Tribunal Federal contra
dispositivos a seu
ver inconstitucionais do Regime Diferenciado de Contratação (RDC) –
que criou um sistema especial de licitações para as obras relacionadas
com a Copa do Mundo de 2014 e a
Olimpíada de 2016 –, é coerente com
as preocupações que vinha externando no âmbito do Ministério Público
Federal. Ele teme que, em comparação com a Lei 8.666, que rege as concorrências públicas no País, o novo
modelo propicie mais oportunidades para atos lesivos ao erário – bandalheiras, na linguagem popular.
De autoria do governo, o projeto
do RDC, concebido para acelerar os
empreendimentos tidos como neces-

sários àqueles eventos esportivos de
ressonância mundial, foi aprovado
pelo Congresso em julho último e
sancionado no mês seguinte pela presidente Dilma Rousseff. Imediatamente, o bloco de oposição, integrado pelo PSDB, DEM e PPS, pediu ao
Supremo a derrogação da lei, sob o
argumento de que ela reduz a transparência das contas do Executivo e
pode facilitar a corrupção. Os receios não são infundados, mas tampouco se pode negar que, depois de a
Câmara dos Deputados ter aperfeiçoado a proposta original, se fortaleceram as posições favoráveis ao regime especial.
O principal alvo das críticas é a passagem que obriga o poder licitante a
manter em sigilo o valor que presume adequado para cada obra. Na Lei
de Licitações, a estimativa é sempre
pública. Em meados do ano, quando
as atenções se voltaram para o projeto – tardiamente, aliás, por ter chega-

do ao Congresso em 2009 –, advertiu-se que o sigilo dos orçamentos
parecia se estender até aos órgãos
oficiais de controle, a começar do
Tribunal de Contas da União (TCU).
Na tramitação da matéria, esse risco
foi eliminado. E se ficou sabendo
que a norma é recomendada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
que reúne uma trintena de nações,
entre elas as mais ricas do mundo.
A entidade entende que o segredo
reduz o custo dos empreendimentos, ao estimular as empresas interessadas a oferecer preços mais baixos e ao impedir conluios entre
elas. Outro ponto visado é o que dispensa os governos de exigir dos participantes das licitações a apresentação do respectivo projeto básico: os
ganhadores que desenhem a obra e
cuidem de executá-la no tempo devido. As empreiteiras, por sua vez, ficam desobrigadas de atestar sua ca-

Não é esse, contesta Zymler, o espírito da nova lei.
Ainda que não seja – o que, a rigor,
só o futuro poderá dizer –, a coexistência de dois sistemas de licitação é
no mínimo estranha. Se o RDC é tão
mais conveniente do que a Lei 8.666,
por que o governo não a substituiu
de vez pelo formato alternativo?
Além desse contrassenso, há uma
questão prática no horizonte. Pela
nova fórmula, cidades distantes até
350 quilômetros das sedes do Mundial podem tocar obras alegadamente relacionadas aos eventos. Mas alguns municípios, por insegurança jurídica, tenderiam a preferir a norma
geral das licitações. Seria o caso da
prefeitura do Rio de Janeiro, segundo o colunista do Globo Merval Pereira. Em suma, se o RDC não tivesse sido aprovado contra o relógio – para
variar –, o Congresso poderia ter produzido uma lei com menos pontos
duvidosos.

pacidade técnica ao se candidatar:
apenas a empresa escolhida terá de
exibir prova de habilitação. Essas
polêmicas inovações visam a acelerar o processo licitatório e a entrega
do serviço, reduzindo – em tese – o
gasto público.
Enquanto o procurador-geral Roberto Gurgel adverte que “é preciso
cuidar para que esses dispêndios estejam rigorosamente de acordo com
os princípios consagrados na Constituição”, o que nem sempre estaria
transparente no texto da lei, o presidente do TCU, ministro Benjamin
Zymler, considera “excelente” na
sua maior parte o regime especial.
Em um recente debate ele se declarou “perplexo” com as críticas ao
modelo, que seria um casuísmo para
recuperar o tempo perdido na modernização da infraestrutura nacional, visando à Copa e aos Jogos do
Rio de Janeiro, ao preço de afrouxar
o controle sobre as empreitadas.

Onde o Brasil é competitivo

ressionados a cumprir a meta 2 da Estratégia Nacional
de Justiça e Segurança
Pública
(Enasp) – estabelecida em conjunto pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Conselho Nacional de Justiça, Defensoria Pública, Ministério da Justiça e OAB
–, que previa para este ano a conclusão dos 140 mil inquéritos sobre homicídios dolosos instaurados até dezembro de 2007, muitos promotores de Justiça optaram pela solução mais fácil.
Em vez de sacudir a poeira
de inquéritos que estavam esquecidos nos cartórios policiais, dando-lhes destino ou determinando novas diligências,
os membros do Ministério Público determinaram o sumário
arquivamento da grande maioria, para chegar a dezembro
com as prateleiras vazias. Na
pressa de mostrar serviço e reduzir a carga de trabalho, muitos promotores chegaram a utilizar um mesmo modelo de formulário, mudando apenas o nome das vítimas. Há, inclusive,
casos de inquéritos que nem foram compulsados pelos promotores, para fundamentar a decisão pelo arquivamento.
Com isso, laudos técnicos
realizados por peritos dos Institutos Médicos Legais foram
arquivados, provas coletadas
pelos órgãos policiais foram
descartadas, evidências foram
ignoradas pelos promotores e
muitos crimes antigos sem autoria definida deixaram de ser
esclarecidos, reforçando com
isso o sentimento de impunidade disseminado em amplos se-

o que depende
da iniciativa privada, o Brasil é
eficiente e ocupa
um lugar confortável na classificação dos países mais competitivos promovida anualmente
pelo Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês).
No que depende do setor público, porém, o Brasil vai mal e se
classifica entre os 40 piores países, numa lista de 142. Em alguns itens é o pior de todos.
O estudo da WEF baseia-se
em 12 conjuntos de fatores, como as instituições, a disponibilidade e a qualidade da infraestrutura, o ambiente macroeconômico, os serviços de saúde e
de educação, a eficiência do
mercado, as condições do mercado de trabalho, o mercado financeiro, a capacidade tecnológica e a capacidade de inovação. No Brasil, seu trabalho
conta com a colaboração do
Movimento Brasil Competitivo
e da Fundação Dom Cabral.
O Brasil está entre os 40 ou
50 melhores países do mundo
no que se refere a padrões das
demonstrações financeiras das
empresas e de proteção aos investidores, disponibilidade e
qualidade dos serviços financeiros, disponibilidade de fornecedores locais, gastos das empresas com pesquisa e desenvolvimento e capacidade de inovação. Quanto ao tamanho do
mercado interno, o Brasil ocupa o 10.º lugar. São esses alguns itens que impulsionam o
País para melhores posições na
classificação mundial de competitividade.
Mas o Brasil vai muito mal

menos um pouquinho disso.
JOÃO BATISTA PIOVAN
jb@reunidaspiovan.com.br
Osasco

Mensalão

O empresário alega que não pode ser condenado – tadinho! – se
o ex-presidente, que seria um dos
beneficiários do mensalão, não foi
denunciado. Mas não disseram
que o mensalão nunca existiu?
Como é que agora haveria beneficiários? Quem está cometendo
perjúrio?
FLAVIO MARCUS JULIANO
opegapulhas@terra.com.br
São Paulo

Deboche

O câncer do Estado brasileiro é a
corrupção. A metástase o espalha
por todo o organismo e Lula,
com suas atitudes de deboche

dos valores que constroem uma
verdadeira nação, só agravou a
cultura, que lamentavelmente se
disseminou pelo povo. Mas agora que os acusados do mensalão
o estão acusando não haverá como esconder que Lula enganou o
povo. Ele merece muita vaia e
muito ovo!
GILBERTO DIB
gilberto@dib.com.br
São Paulo

CENSURA
Infâmia

Não suporto mais, por indignação e vergonha, ler todos os dias
a informação – embora agora, infelizmente, bem discreta – de
que o maior jornal do País continua sob censura. Hoje tal ignomínia alcança 773 dias. Quando lerei o término dessa infâmia?
LUIZ GONZAGA DE BEM
lgdebem@hotmail.com
Florianópolis

“Só cego não enxerga:
o mensalão e as novas
denúncias mostram com
clareza que a corrupção foi
a argamassa usada para
perpetuar o poder de Lula”
HELENA RODARTE C. VALENTE /
RIO DE JANEIRO, SOBRE OS
ESCÂNDALOS NO GOVERNO
helenacv@uol.com.br

“A corrupção que vem
de cima para baixo é irmã
siamesa da violência
que vai de baixo para cima”
CONRADO DE PAULO / BRAGANÇA
PAULISTA, IDEM
conrado.paulo@uol.com.br
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São características da economia e das instituições brasileiras que preocupam os dirigentes de empresas ouvidos pelo
WEF e deveriam preocupar
mais os políticos e as autoridades do País.
Apesar do ônus que o governo
impõe à atividade econômica, o
País vem evoluindo. Classificado na 53.ª posição no Índice de
Competitividade Global divulgado pelo WEF na terça-feira, o
País melhorou cinco posições
em relação ao índice do ano passado. Nos últimos seis anos, subiu 13 posições.
O diretor e economista do
Centro para a Competitividade
Global do WEF, Beñat BilbaoOsorio, observou que o Brasil
vem melhorando a cada ano.
Mesmo em itens em que está
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 set. 2011, Primeiro Caderno, p. A2.
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Egito, Turquia e Irã se
unirão contra Israel

1.385

A opinião é do embaixador brasileiro no Egito, que prevê investida de
países contra o governo de Israel
● “Israel briga com árabes; árabes, com Israel e os verdadeiros
causadores dos problemas ficam quietinhos vendendo armas.”
PETER BIONDI

EROS JOSÉ ALONSO
POR DECISÃO
JUDICIAL, O ESTADO
ESTÁ SOB CENSURA.
ENTENDA O CASO:
WWW.ESTADAO.COM.BR
/CENSURA
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Melhora a posição
do Brasil no índice de
competitividade
do Fórum Econômico

● “Ou Israel muda seus governantes ou realmente ficará isolado e prejudicando as relações dos EUA com o resto do mundo.”
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malclassificado,eque representam um obstáculo para seu desenvolvimento, o País tem apresentado alguma evolução.
Como consequência da crise
dos países desenvolvidos – que
mudou o polo de crescimento
mundial, hoje mais dependente
do desempenho dos países em
desenvolvimento –, estreitouse a diferença de competitividade entre os países ricos e os pobres.Os EUA, por exemplo,vêm
perdendo posições desde o início da crise global, há três anos.
Hoje ocupam a quinta posição.
Além do fraco desempenho da
economiaamericana, tambémo
ambiente político do país, marcado pela baixa confiabilidade
dos políticos e pela ineficiência
do governo, passou a preocupar
osdirigentesempresariaisdetodo o mundo
Em movimento contrário ao
dosEUA,ospaíseslatino-americanos se destacaram na nova
classificação do WEF. Como o
Brasil, a Bolívia avançou cinco
posições(estána103.ª). OMéxico pulou oito (para a 58.ª); o Peru, seis (para a 67.ª); e o Equador, quatro (para a 101.ª).
“Aresistência (dospaíseslatino-americanos) à crise e a perspectiva de crescimento econômico vieram acompanhadas de
aumento de competitividade”,
observou o diretor do WEF.
Mesmo assim, a classificação
média desses países ainda é
ruim e, para avançar, eles precisam fazer reformas. Na maioria
deles,as instituições são frágeis,
há insegurança, a infraestrutura
éprecáriaeébaixa suacapacidade de inovação. “São mudanças
difíceis, mas terão de ser feitas”,
concluiu Bilbao-Osorio.

ra

em outros pontos, especialmente os referentes ao governo.
Ocupa a 104.ª posição na qualidade da infraestrutura (no item
transporte aéreo, está no 122.º
lugar), a 115.ª na qualidade do
sistema educacional, a 127.ª na
qualidade do ensino de matemática e de ciências, a 138.ª na
quantidade de dias necessários
para se abrir uma empresa, a
128.ª nas exigências para admitir e demitir trabalhador e a
136.ª no desperdício do dinheiro
público. O Brasil é o pior país de
todos os analisados pelo WEF
no que se refere ao custo da regulação governamental e ao peso e abrangência dos impostos.
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de, de cada 100 inquéritos, 86
resultaram em propositura de
ação criminal, 13 foram arquivados e 1 ficou pendente.
A Meta 2 da Enasp tem por
objetivo coibir o homicídio,
combater a impunidade, reforçar a segurança pública e reafirmar o primado do direito e da
justiça. O arquivamento em
massa dos inquéritos sobre homicídios dolosos instaurados
até 2007, contudo, está mostrando uma outra realidade.
Emsuagrandemaioria,essesinquéritos dizem respeito a vítimas que residiam em favelas e
bairros violentos da periferia.
Muitas tinham prontuário policial e vinham sendo ameaçadas
por milícias e narcotraficantes.
O arquivamento em massa
dos inquéritos sobre homicídio
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Para cumprir meta,
Ministério Público
arquiva número recorde
de inquéritos criminais

doloso é, portanto, mais uma
prova da desigualdade no tratamento dado aos mortos pobres.
Para os especialistas, a questão
éaindamaisgrave.Levantamento do Núcleo de Estudos da Violência da USP revela que cerca
de 40% dos assassinatos comunicados às delegacias paulistas
nem mesmo se convertem em
inquérito. E também nesses casosasvítimasmoravamemfavelas e bairros da periferia. “A Justiça não é igual para todos e as
pessoas ficam descrentes”, diz
o sociólogo Sérgio Adorno. “O
arquivamento revela a deficiência do modelo de investigação”,
afirma Renato Sérgio de Lima,
doFórumBrasileirodeSegurança Pública, depois de criticar o
arquivamento indiscriminado
dos inquéritos.
Emresposta às críticas,o procurador-geral da República e
chefe do CNMP, Roberto Gurgel,atribuiuo problema aosgargalos da Justiça, mas reconheceu que os índices de arquivamento de inquéritos em alguns
Estados são altos e defendeu a
aplicação de sanções nos casos
em que houve abuso por parte
dos promotores. No Rio de Janeiro, o procurador-geral de
Justiça, Cláudio Lopes, anunciou que irá avaliar se houve errosnos pedidosdearquivamento de casos de homicídio e adotar as medidas disciplinares.
Evidentemente, Gurgel e Lopes
estão cumprindo seu papel, defendendo o Ministério Público.
Mas o balanço da Meta 2 deixa
claro que, pelo menos até o momento, muitos promotores de
Justiça não estão preocupados
em reduzir o alto número de assassinatos não esclarecidos.
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tores da sociedade.
A estimativa é de que, em
média, 80% dos inquéritos sobre homicídios dolosos foram
arquivados sumariamente em
todos os Ministérios Públicos
estaduais. O maior número de
arquivamentos ocorreu em
Goiás, onde os promotores estaduais arquivaram 97% dos inquéritos. Em seguida vem o Estado do Rio de Janeiro, com
94% dos inquéritos arquivados. Em Pernambuco, o Ministério Público arquivou 85%
dos inquéritos. Em São Paulo,
foram arquivados 71% dos inquéritos. O menor porcentual
foi registrado no Maranhão, on-
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O arquivamento de inquéritos

● “Será que não seria a hora de Israel rever sua política externa
e interna?”
SÉRGIO TAVARES
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