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Como as medidas 
anticorrupção alteram o 
mercado de compliance 

As medidas de combate à 

corrupção apresentadas 

pelo ministro Sergio 

Moro estão dividindo 

opiniões

Apesar dos argumentos 
válidos em ambos os 
lados (os que concor-

dam e os que descordam das 
medidas) o pacote anticrime, 
se aprovado, pode impulsionar  
o mercado de compliance 
trazendo maior peso e senso 
de urgência para as empresas 
que precisam se enquadrar nas 
melhores práticas da área. O 
pacote propõem 19 mudanças 
em 14 leis já existentes e tem 
como principal objetivo com-
bater a corrupção, o crime or-
ganizado e os crimes violentos. 

Com as alterações, Moro 
pretende modernizar e sim-
plifi car a aplicação dessas leis, 
tornando-as mais efi cientes. 
Ele buscou trazer temáticas 
que não eram discutidas e 
atualizadas há 40 anos, o que 
certamente tem um viés po-
sitivo. O grande problema do 
pacote apresentado e de toda 
a atuação do ministro é a falta 
de traquejo político num am-
biente altamente polarizado. 
Uma das críticas mais duras 
feitas a ele refere-se ao fato 
das propostas terem sido feitas 
sem antes serem discutidas 
com a sociedade civil.

Cinco das 19 alterações pro-
postas são medidas diretamen-
te relacionadas à corrupção e 
compliance. Entre as maiores 
alterações está o cumprimento 
de pena em regime fechado 
para crimes de corrupção ativa 
e passiva, além da permissão 
de confi sco dos bens de um 
condenado, que seja conside-
rado “produto de crime”. Nesse 
sentido, poderá  se fazer uma 
distinção entre o que foi adqui-
rido através de renda licita e 
ilícita dos acusados. 

Processos que citem auto-
ridades com foro privilegiado 
serão desmembrados, sendo 
que só essa autoridade passa 
ao tribunal competente, fi -
cando o restante da ação com 
o juiz original. Informantes 
que fizerem denúncias em 
esferas municipais, estaduais 
ou federais terão sigilo de 
identidade e proteção contra 
punições na esfera pública. 
Além disso, caso a denúncia 
leve ao ressarcimento de 
valores desviados aos cofres 
públicos o informante recebe 
5% do valor recuperado e pena 
de reclusão de dois a cinco 
anos para crimes de caixa dois 
eleitoral. 

As propostas foram avaliadas 

pelo presidente, outros gabine-
tes e políticos, e antes de terem 
sido enviadas para a Câmara 
sofreram algumas alterações. 
Em meados de fevereiro, o 
projeto que altera a lei do caixa 
dois foi retirado do pacote, e 
deve ser julgado pela Casa 
separadamente. Embora essa 
alteração seja ruim, pois não 
endurece as penas para crimes 
de corrupção eleitoral, ela é 
sensata uma vez que se julgada 
junto com as outras medidas 
pode atrapalhar o processo de 
aprovação do pacote.

É claro que mesmo sendo óti-
mas medidas e propostas todas 
elas possuem argumentos que 
pesam contra e a favor de sua 
aprovação. A simples alteração 
da lei, ou simplifi cação dela, 
não impede que novos crimes 
sejam cometidos e nem garan-
te que teremos uma redução no 
índice de corrupção. Mas, en-
tendo que precisamos começar 
de algum lugar. As propostas 
feitas pelo ministro visam sim-
plifi car o cumprimento das leis 
e tornar as penas mais duras, 
o que a longo prazo visa inibir 
novos casos. 

No curto prazo, uma vez 
aprovado o pacote anticrime 
ele irá modifi car uma série de 
medidas que acabam tendo 
ligação direta com as novas 
normas de Compliance, tra-
zendo maior amplitude para 
execução das leis e tornando 
esse debate na esfera privada 
ainda mais urgente. As empre-
sas que não estiverem dentro 
das conformidades legais, em 
alinhamento com as boas prá-
ticas de Compliance, não irão 
sobreviver. 

E apesar da demanda por 
profi ssionais que estejam ap-
tos para exercer essa função 
dentro das empresas estar 
crescendo, a previsão é que, 
uma vez aprovado, o pacote 
anticrime irá pressionar ainda 
mais o mercado em uma ade-
quação mais rápida às novas 
políticas.  

No início de março, o pre-
sidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, recebeu a proposta e 
frente a outros projetos e ur-
gências é possível que o pacote 
anticrime só seja incluído na 
fi la de votação no segundo 
semestre. Nós, expectadores 
desse trâmite burocrático te-
mos que lamentar o adiamento 
desse debate tão urgente e im-
portante para nossa sociedade.

(*) - É advogado especializado em 
Gestão de Negócios e sócio da 
Vittore Partners, consultoria de 

recrutamento nos mercados Jurídico, 
Tributário, Compliance e Relações 

Governamentais
(www.vittorepartners.com.br).

Tauan Mendonça (*)

Vedar a representação par-
lamentar a todos os partidos 
que não obtenham o mínimo 
de 5% dos votos nacionais 
para deputado federal. É o 
que determina a proposta do 
senador Oriovisto Guimarães 
(Pode-PR), que aumenta as 
exigências para a criação de 
novas legendas políticas. Pelo 
texto, somente terá direito a 
assumir vaga na Câmara os 
partidos que obtiverem pelo 
menos 5% dos votos válidos, 
distribuídos em pelo menos 
um terço das unidades da 
federação, com um mínimo 
de 2% dos votos válidos em 
cada um deles. 

Ou os partidos que tiverem 
elegido no mínimo 20 deputa-
dos em pelo menos um terço 
dos estados. Caso aprovadas, 
as regras valeriam para as 
eleições a partir de 2030. 
Hoje, só existem barreiras 
para o acesso aos recursos do 
fundo partidário e ao horário 
gratuito na TV e na rádio. 

A proposta garante o man-
dato ao deputado ou senador 
eleito pelo partido que não 
preencher os novos requisitos. 
Ele poderá fi car sem partido 
ou migrar para um que tenha 

Autor da proposta, senador Oriovisto Guimarães (Pode-PR).
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Economia anuncia 
bloqueio de R$ 29,8 
bilhões nas despesas

O Ministério da Economia 
anunciou na sexta-feira (22) o 
contingenciamento de R$ 29,792 
bilhões nas despesas discricioná-
rias (não obrigatórias) previstas 
no Orçamento deste ano. Não foi 
informado se haverá cortes de 
emendas parlamentares. Deta-
lhes do bloqueio, discriminados 
por ministérios e demais órgãos, 
serão divulgados até o próximo 
dia 29 em decreto de programa-
ção fi nanceira.

A medida foi adotada após 
análise do Relatório Bimestral 
de Avaliação de Receitas e Des-
pesas com os dados de janeiro e 
fevereiro. O bloqueio resulta da 
previsão de queda de R$ 29,740 
bilhões nas receitas e de aumento 
R$ 3,610 bilhões nas despesas. 
Também foram excluídos os 
resultados de uma eventual pri-
vatização de usinas da Eletrobras 
(R$ 12,2 bilhões), que podem ser 
reintroduzidos nos cálculos se a 
venda se confi rmar neste ano, 
como espera o governo.

De acordo com o relatório, o 
contingenciamento é necessá-
rio para que o governo central 
(Tesouro Nacional, Previdência 
Social e Banco Central) cumpra 
a meta de défi cit primário de R$ 
139 bilhões estipulada para 2019. 
O defi cit primário é o resultado 
negativo das contas do governo 
sem considerar o pagamento 
dos juros da dívida pública (Ag.
Senado).

O senador Paulo Paim (PT-
-RS) destacou o anúncio feito 
na ultima quinta-feira (21) pela 
primeira-ministra da Nova Zelân-
dia, Jacinta Ardern, que proibiu a 
venda de fuzis de assalto e armas 
semiautomáticas militares. O 
parlamentar se posicionou con-
trário à liberação de armas para 
a população. Segundo ele, a edu-
cação é a solução para resolver 
o problema da violência no pais.

“A nossa juventude vai para a 
aula nas universidades, com de-
zesseis, dezoito, vinte e poucos, 
trinta anos. Pensem bem: essa 
juventude toda armada na sala 
de aula. E existem divergências 
ideológicas, políticas, e é bom 
que haja debates democráticos, 
mas calculem a nossa juventude 

toda armada dentro da sala de 
aula! Vizinhos todos armados. 
Eu fi co na linha que, educando, 
com mais escolas técnicas, por 
exemplo, que nós vamos resol-
ver isso”, disse .

O senador lembrou ainda o 
Dia Mundial da Água, comemo-
rado hoje e fez um alerta: “Ela 
não apenas mata a nossa sede, 
mas faz parte do nosso corpo, 
dos alimentos, está nas roupas, 
nos carros, nos aparelhos ele-
trônicos. Está, eu diria, em 90% 
de todas as áreas. Estima-se que 
40% da população global vive 
hoje sob a situação de estresse 
hídrico. Alguns estudiosos pre-
veem que a água será a causa 
principal dos confl itos entre 
nações” (Ag.Senado).

Senador Paulo Paim (PT-RS).

O senador Jorge Kajuru (PSB-
-GO) falou sobre o Dia Mundial da 
Água, comemorado na sexta-feira 
(22). Destacou que o consumo da 
água potável aumenta ano a ano 
devido aos impactos ambientais 
causados pela superpopulação, 
por atividades agrícolas e in-
dustriais e, principalmente, pelo 
mau uso dos recursos hídricos. 
Para o senador, falta vontade 
política e educação ambiental 
para resolver o problema, que ele 
classifi cou como “calamidade da 
água potável”:

Kajuru lembrou que os re-
cursos hídricos potáveis são 
limitados e que sua distribui-
ção geográfi ca no planeta é 
desigual, o que pode causar 
problemas geopolíticos graves. 
“Certamente, as guerras que 
ocorrerão no século 21 serão 
pelo domínio da água potável, 
contrapondo-se às guerras que 
ocorrem em nome do petróleo”. 
Relatou que estudos da ONU 
mostram que a qualidade da 
água piora devido ao acúmu-
lo de lixo sem tratamento 
adequado. Ainda segundo os 
estudos, houve uma mudança 
no ciclo hidrológico devido à 

Senador Jorge Kajuru (PSB-GO).

Brasil precisa de uma 
‘reforma’ no sistema 
fi nanceiro

O senador Alvaro Dias (Pode-
-PR) defendeu uma reforma no 
sistema fi nanceiro do Brasil. De 
acordo com o parlamentar, o país 
não sairá da crise econômica ape-
nas com a aprovação da proposta 
de reforma da Previdência. A 
desarrumação total das fi nanças 
do governo, a rolagem da dívida 
pública e a política de privilégio 
às instituições fi nanceiras, com 
fi xação de taxas de juros exorbi-
tantes, estão levando a economia 
nacional ao estrangulamento, 
afi rmou.

“Hoje, 62 milhões de brasi-
leiros devem às instituições 
fi nanceiras. E eu repito que são 
absolutamente impositivas na 
fi xação das taxas de juros que 
praticam, porque não depen-
dem da iniciativa privada, não 
dependem do mercado. Há um 
Governo generoso, que assegura 
os ganhos reais, os lucros que são 
estratosféricos, que alcançam 
um patamar jamais alcançado na 
nossa história. E nada muda. Sai 
governo, entra governo, o Banco 
Central é dirigido por represen-
tantes do sistema fi nanceiro”, 
criticou.

O senador também repercutiu 
a operação da Justiça que pren-
deu o ex-presidente da Repú-
blica, Michel Temer, na manhã 
de quinta-feira (21). Para ele, a 
operação Lava Jato não pode ser 
considerada seletiva porque, na 
sua avaliação, não olha partido 
e sim o crime praticado. Alvaro 
ainda defendeu a urgência na 
votação da proposta que extingue 
o foro privilegiado, na Câmara dos 
Deputados (Ag.Senado).

Segundo Waldir, Francis-
chini ouviu não só dele, 
mas também de outros 

líderes partidários, questio-
namentos sobre o tratamento 
diferenciado dado pelo governo 
federal às reformas da Previ-
dência de civis e militares.

Na opinião do líder do PSL, 
o governo errou ao encaminhar 
a reforma da Previdência das 
Forças Armadas junto com a 
reestruturação de carreiras 
militares. “Ao tomar conheci-
mento do texto e das diferenças 
que existem, eu mesmo pedi ao 
presidente da CCJ que aguarde 
a indicação do relator da comis-
são. Nós não podemos tratar 
o cidadão brasileiro de forma 
diferente. Não pode a maioria 
continuar arcando com algumas 
diferenças. Eu penso que não 
foi o timing certo essa reestru-
turação trazida aos militares”, 
declarou.

Delegado Waldir: o governo trouxe um grande abacaxi

e precisa mandar a faca.

Marcos Oliveira/Ag.Senado
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Escolha do relator da Previdência 
foi adiada a pedido do PSL

O líder do PSL na Câmara, deputado Delegado Waldir (PSL-GO), pediu ao presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça, deputado Felipe Francischini (PSL-PR), o adiamento da indicação do nome do 
relator da reforma da Previdência dos civis

Bolsonaro e pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes, de 
que todos serão tratados de 
forma igualitária.

“Havia uma previsão de eco-
nomia de quase R$ 100 bilhões 
com essa reforma dos militares, 
mas baixou para R$ 10 bilhões. 
Esses 10% serão os mesmos 
adotados para todo o pacote 
de reforma da Previdência? O 
governo nos trouxe um grande 
abacaxi, mas não podemos 
descascá-lo no dente. Tem que 
mandar a faca para descascar. 
Precisamos que o governo ve-
nha explicar esse tratamento 
diferenciado às forças milita-
res”, disse Delegado Waldir. 
Os deputados não concordam 
em chancelar a proposta dos 
militares sem uma explicação. 
“Isso difi culta que qualquer 
parlamentar queira colocar sua 
digital nesse projeto”, fi nalizou 
(Ag.Câmara).

“Nós não vamos colocar a 
nossa digital em trem errado. O 
PSL entrega seus 54, 55 votos 
numa reforma igualitária para 
todos os brasileiros, do zelador, 
do porteiro, do professor, do 

médico, advogado, do juiz, do 
político e do militar”, disse o 
líder. Na análise do líder do 
PSL, a reforma da Previdência 
dos militares não está de acordo 
com o discurso adotado por 

Novas regras visam difi cultar 
a criação de novos partidos

conseguido representação. 
“A legislação atual incentiva 

uma espécie de ‘empreen-
dedorismo partidário’, com 
abjetos fins de acesso aos 
fundos partidário e eleitoral, 
onde os homens são movidos 
não por ideais que nos levem 
a um país melhor, mas sim 
por vis interesses pecuniários. 
Urge, portanto, alterar a regra 
vigente”, defendeu Oriovisto 
ao salientar que o Brasil tem 
uma situação singular, com 35 
partidos registrados no TSE 
e outros 73 em processo de 

formação, algo que não se 
repete em qualquer outro país 
do mundo. 

“A fragmentação partidá-
ria implica difi culdades para 
tomar decisões relevantes, 
maior esforço para a constru-
ção de maioria, instabilidade 
dos governos e problemas na 
operação da democracia. O 
risco da permanência de uma 
situação desse tipo é a corro-
são progressiva da confi ança 
da população no estado de 
direito democrático”, alertou 
o parlamentar (Ag.Senado).

Mau uso dos recursos hídricos 
agrava calamidade da água potável

construção sem planejamento 
no espaço urbano e em áreas 
de mananciais.

Kajuru também citou dados 
do Unicef que apontam que 
1,5 milhão de crianças mor-
rem anualmente com doenças 
relacionadas à água. Em países 
que investem em saneamento 
básico e educação ambiental, 
como Áustria e Dinamarca, 
apenas 0,1% das mortes são 
decorrentes da ingestão de 
água contaminada, informou. 

Ele disse ainda que, a cada R$ 
1 investido em saneamento, 
são economizados R$ 4,30 na 
saúde. “É preciso aceitar de-
fi nitivamente que os recursos 
hídricos são fi nitos, promover 
a educação ambiental em todos 
os níveis de ensino, rever os 
hábitos de consumo, investir 
prioritariamente em saneamen-
to básico e reumanizar a huma-
nidade, promovendo, então, 
a alteridade e a solidariedade 
entre os povos” (Ag.Senado).

Armar a população
não soluciona o

combate á violência


