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10. DESBUROCRATIZAÇÃO DO ESTADO
O excesso de burocracia é um forte entrave para a gestão dos recursos
públicos, além de proporcionar oportunidades para a prática de corrupção.
Simplificar os processos administrativos, modernizar a gestão pública e
monitorar a qualidade dos serviços públicos são medidas necessárias para
desburocratizar o Estado brasileiro e reduzir as oportunidades para que
sejam praticados atos de corrupção.

PRINCIPAIS PONTOS DA PROPOSTA
Institui a Política Nacional para a Desburocratização, com o objetivo de promover a
simplificação administrativa e a modernização da gestão pública, criar um ambiente
mais favorável à integridade do setor público e privado e promover o monitoramento
da qualidade dos serviços de atendimento ao público.
Cria o Conselho Nacional para a Desburocratização, encarregado de elaborar
planos nacionais para desburocratização, com prioridades e metas para adoção de
medidas e ações ao longo de cada ano.
Determina a criação do Sistema Nacional para a Desburocratização, integrado
pelo Conselho e diversos órgãos de todos os poderes, que será responsável
pelas ações de planejamento, execução e controle das atividades relacionadas à
desburocratização nos respectivos órgãos.
Prevê algumas práticas básicas no provimento dos serviços públicos: gratuidade
dos atos necessários ao exercício da cidadania, padronização de procedimentos
referentes à utilização de formulários, guias e outros documentos, racionalização
dos campos de formulários físicos e eletrônicos.
Determina que os prestadores de serviços públicos devem implementar medidas como
a Carta de Serviços, na qual constarão informações claras e precisas sobre cada um
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dos serviços prestados, incluindo os requisitos e documentos necessários ao acesso e
etapas de processamento, e a Pesquisa de Satisfação dos Usuários, como ferramenta
eletrônica para a constante avaliação pelos usuários dos serviços prestados.
Proíbe-se a exigência de apresentação de certidões e declarações comprobatórias
de atos, fatos ou informações constantes nos registros cadastros e arquivos dos
próprios órgãos públicos. Veda-se também a cobrança de taxas e emolumentos
para a emissão de certidões e declarações referentes a esses atos, fatos e
informações. Privilegia-se o fornecimento das certidões e declarações necessárias
em outras circunstâncias por meio eletrônico.
Simplifica o processo de abertura e encerramento de pessoas jurídicas.

PROBLEMAS QUE PRETENDE SOLUCIONAR
O Brasil é um dos países com a mais intricada burocracia do mundo10, o que
representa não só um custo adicional para empresas e desincentiva investimentos,
como também produz aumento nas oportunidades para que atos de corrupção
sejam praticados. Afinal, o pagamento de propina tem como objetivo, com
frequência, superar entraves e obstáculos burocráticos.

11. ANTICORRUPÇÃO NAS ESCOLAS
Fazer com que as próximas gerações se mostrem conscientes dos impactos
negativos da corrupção e que tenham conhecimentos sobre os variados
instrumentos necessários para combatê-la é parte de um esforço que deve
começar agora para transformar o Brasil. O engajamento de crianças e
adolescentes no combate à corrupção, por meio da integração de forma
interdisciplinar desse tema em seu currículo estudantil, é uma oportunidade
para atrair jovens cidadãos e eleitores para uma agenda que rejeita políticos
corruptos e engajá-los no exercício do controle social sobre a administração
pública em seus mais variados níveis.
10
EXAME. Brasil é país em que mais se gasta tempo em burocracia tributária. Washington DC, 1 nov. 2017. Disponível em: <https://
exame.abril.com.br/brasil/brasil-e-pais-em-que-mais-se-gasta-tempo-em-burocracia-tributaria/>. Acesso em: 9 mar. 2018.
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PRINCIPAIS PONTOS DA PROPOSTA
A proposta determina a inclusão no currículo dos ensinos fundamental e médio de
conteúdos relacionados à formação ética, à cidadania solidária, à participação na
gestão pública e ao controle dos gastos públicos.
De maneira geral, pretende incluir na educação de crianças e adolescentes
informações relativas a causas, impactos, riscos, prejuízos e meios de enfrentamento
da corrupção.

PROBLEMAS QUE PRETENDE SOLUCIONAR
A exclusão desses temas das salas de aula faz com que crianças e adolescentes
permaneçam alheios a um dos maiores problemas enfrentados pela sociedade
brasileira nesse momento.
Ao redor do mundo, sociedades transmitem valores e normas relacionados à
integridade pública por meio das escolas, vida familiar e espaços políticos. Mas, às
vezes, quando a corrupção e outras normas antiéticas parecem normais, podemos
perder a noção do que é integridade pública e por quê ela importa. Em momentos
como este, é importante que os governos escolham educar para a integridade
pública, de forma que os interesses públicos sejam ressaltados e predominem
sobre os interesses privados. Só assim conseguiremos fortalecer a sociedade na
direção de maior integridade pública11.

11
OCDE. Education for Integrity: Teaching on Anti-Corruption, Values and the Rule of Law. Disponível em: <https://www.oecd.org/
governance/ethics/education-for-integrity-web.pdf>. Acesso em: 10 maio 2018.
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12. SEGUROS DE CONTRATOS PÚBLICOS
(“PERFORMANCE BONDS”)
As obras públicas, especialmente de alto valor, são um dos principais focos
de corrupção no Brasil. O seguro-garantia, além de impor a exigência dos
projetos executivos para obras e contratos de grande escala, introduz uma
solução do setor privado que amplia a fiscalização e garante que os cofres
públicos não arcarão com prejuízos em caso de defeitos ou atrasos na
execução dos contratos. A solução encontra inspiração em boas práticas
dos Estados Unidos e países europeus, tendo sido aproveitado o texto de
proposta em trâmite no Congresso Nacional.

PRINCIPAIS PONTOS DA PROPOSTA
Institui como obrigatória a contratação de seguro-garantia da execução do contrato em
favor do Poder Público em todas as contratações públicas de obras ou fornecimento de
bens ou serviços com valor superior a 10 milhões de reais. O contrato de seguro deve
cobrir 100% do valor do contrato principal.
Essa obrigação se aplica a todos que contratarem com a administração pública
direta e indireta, nos níveis federal, estadual e municipal.
Autoriza a exigência de contragarantias por parte da seguradora, em relação ao
tomador do seguro, na forma de reembolso ou indenização.
Estipula como obrigatória para a emissão da apólice de seguro a apresentação de um
projeto executivo. Atribui, ainda, à seguradora o poder de fiscalizar livremente a execução
do contrato principal e atestar a conformidade dos serviços e materiais empregados.
Em caso de reclamação de sinistro pelo órgão contratante, o prestador deverá
apresentar defesa escrita à seguradora e ao órgão, contendo justificativa para o
atraso e/ou defeito na execução do contrato, bem como plano detalhado para
a regularização da execução contratual. Caso não seja aceito, procede-se à
comunicação do sinistro.
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Caracterizado o sinistro, a seguradora pode (i) contratar outra pessoa jurídica para
executar o contrato; (ii) assumir ela própria a execução da parcela restante do
projeto; ou (iii) financiar o próprio órgão contratante para que complemente a obra,
dentro dos prazos determinados. Caso a alternativa apresentada pela seguradora
não seja aceita, esta deverá indenizar, em espécie, o órgão público contratante.

PROBLEMAS QUE PRETENDE SOLUCIONAR
São frequentes os problemas relacionados a atrasos na execução ou à execução
parcial de contratos públicos de obras ou fornecimento de bens e serviços. É no
curso da execução desses projetos que se aproveitam atores interessados em
maximizar lucros e dispostos a corromper agentes públicos. A Operação Lava Jato
evidenciou um grande número de esquemas em que empreiteiras “compravam”
aditivos contratuais milionários.
A ausência de projetos executivos para a contratação de obras de grande
vulto é vista, com frequência, como uma das origens de eventos relacionados
à corrupção, ao aumento dos custos para os cofres públicos das obras, por
meio de aditivos, e à má execução dos contratos 12. A proposta, assim, diminui a
discricionariedade e amplia a fiscalização das obras públicas.

13. TRANSPARÊNCIA DO BENEFICIÁRIO FINAL
Pessoas jurídicas são instrumentos essenciais para a condução de negócios
no Brasil e no mundo. Podem ser, entretanto, empregadas indevida e até
criminosamente como instrumentos para ocultar recursos ilícitos, lavar
dinheiro e dar execução a esquemas de corrupção, dificultando a identificação
das pessoas físicas efetivamente responsáveis por essas irregularidades.
Garantir a transparência dos beneficiários finais é, portanto, fundamental
para combater à corrupção.

12
O GLOBO. Dispensa de projeto executivo em obras pública cria polêmica entre governo e entidades de classe. Rio de Janeiro,
11 ago. 2013. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/imoveis/dispensa-de-projeto-executivo-em-obras-publicas-criapolemica-entre-governo-entidades-de-classe-9466166>. Acesso em: 9 mar. 2018.
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PRINCIPAIS PONTOS DA PROPOSTA
Define como beneficiário final de pessoas jurídicas a pessoa natural que, em última
instância, possui, controla ou influencia uma entidade – controle que é definido
como possuir ao menos 15% do capital ou do direito de voto naquela entidade.
Também é beneficiário final aquele em cujo nome uma transação é conduzida e
aquele que detém ou exerce preponderância nas deliberações sociais e o poder de
eleger ou remover a maioria dos administradores da entidade.
Determina que são responsáveis pela coleta de dados sobre beneficiário final a
Receita Federal do Brasil e as Juntas Comerciais.
São sujeitas às obrigações relacionadas à transparência do beneficiário final todas as
sociedades civis e comerciais, associações, cooperativas, fundações sujeitas ao direito
brasileiro ou estrangeiro que exerçam atividade ou pratiquem atos e negócios jurídicos
em território nacional e tenham que se inscrever no CNPJ. Também estão sujeitos
os representantes de entidades internacionais ou de direito estrangeiro que exerçam
atividade no Brasil.
As informações sobre os beneficiários finais de cada pessoa jurídica devem ser
fornecidas com determinada periodicidade e detalhes suficientes para permitir a
identificação precisa destes.
Também devem ser aprimorados os sistemas de preenchimento do Quadro de
Sócios e Administradores (QSA) de pessoas jurídicas. As informações públicas
contidas no QSA devem ser publicadas em formato aberto. Pretende-se garantir a
publicidade de informações básicas em relação aos beneficiários finais, bem como
em relação às entidades.
O cumprimento das regras relacionadas ao beneficiário final será exigido para
a regularização da situação tributária de todas as pessoas jurídicas. O não
preenchimento dessas informações levará à suspensão da inscrição no CNPJ e a
todas as restrições que isso implica.
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PROBLEMAS QUE PRETENDE SOLUCIONAR
Estruturas corporativas pouco transparentes são frequentemente usadas para ocultar
dinheiro ilícito e evitar o pagamento de impostos. Empresas offshore são especialmente
suscetíveis a esse tipo de mau aproveitamento, e exemplos como Panamá Papers,
Malta Papers e Paradise Papers mostram isso.
Ainda que o Brasil não esteja em listas de jurisdições nas quais frequentemente se
abrem as chamadas empresas offshore, a disponibilidade de informações detalhadas a
respeito da estrutura societária de empresas com atividade no Brasil ajuda a demonstrar
eventuais relações de pessoas físicas e jurídicas brasileiras com estruturas corporativas
ligadas aos chamados paraísos fiscais ‒ um estudo da Transparência Internacional
identificou centenas de empresas brasileiras controladas por offshores (em um contexto
de propriedade de imóveis na cidade de São Paulo)13. Ademais, caso o Brasil aprove
uma lei de transparência do beneficiário final, a boa prática ganha mais força na arena
global, pressionando outros países -incluindo os chamados “paraísos fiscais”.

14. REGULAÇÃO DA CIRCULAÇÃO
DE DINHEIRO EM ESPÉCIE
A lavagem de dinheiro, a sonegação fiscal e o pagamento de propina
são algumas das práticas relacionadas à corrupção facilitadas pela livre
circulação de dinheiro em espécie. De fato, utilizando-se desse instrumento,
as origens e as destinações de grandes quantias de recursos tornamse praticamente irrastreáveis. Regulamentar essa circulação dentro de
parâmetros razoáveis obrigará o uso de operações financeiras tradicionais,
que estão sujeitas a maior nível de controle, e oferecerá instrumentos para
que órgãos de investigação possam identificar e confiscar os recursos
empregados em transações irregulares.

13
TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL. A Corrupção mora ao lado. São Paulo, 10 abr. 2017. Disponível em: <https://www.
transparency.org/whatwedo/publication/sao_paulo_a_corrupcao_mora_ao_lado>. Acesso em: 10 maio 2018.
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PRINCIPAIS PROPOSTAS DA MEDIDA
São estabelecidas regras e condições para uso de dinheiro em espécie em
transações de qualquer natureza, para o trânsito de recursos em espécie e para a
posse de recursos em espécie.
Para transações comerciais ou profissionais, estabelece-se o limite de 10 mil reais.
O pagamento de boletos e faturas em espécie fica restrito a quantias inferiores a
5 mil reais. O trânsito de recursos em espécie fica limitado a valores inferiores a
100 mil reais ou seu equivalente em moeda estrangeira. A posse de recursos em
espécie também fica sujeita a limitação – máximo de 300 mil reais.
O descumprimento dessas normas está sujeito a sanções administrativa de
confisco e/ou multa.

PROBLEMAS QUE PRETENDE SOLUCIONAR
Muito utilizado em atividades de corrupção, o trânsito de dinheiro em espécie facilita
a lavagem de dinheiro e a circulação de propina. Exemplos recentes do uso de
grandes quantias para transações ilícitas14 e para armazenamento de vantagens
indevidas recebidas15 mostram a necessidade dessa medida.
As práticas que se pretendem combater são, também, um meio para a sonegação
fiscal, que impacta diretamente na arrecadação e na qualidade dos serviços
públicos oferecidos. O combate ao tráfico de drogas e armas e ao financiamento
do terrorismo também se beneficiam com essa medida.
Adequa o Brasil a uma tendência internacional – medidas para coibir a transação
de dinheiro em espécie para fins ilícitos estão sendo implementadas em diversos
países, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Portugal, Itália e Bélgica.
14
G1. Filmado recebendo mala de dinheiro, Deputado Rodrigo Rocha Loures chega ao Brasil. São Paulo, 19 maio 2017. Disponível
em: <https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/filmado-recebendo-mala-de-dinheiro-deputado-rodrigo-rocha-loures-chega-ao-brasil.ghtml>.
Acesso em: 23 mar. 2018.
15
EL PAÍS. Dinheiro encontrado em malas no ‘bunker’ de Geddel Vieira soma 51 milhões de reais. Brasília, 6 set. 2017. Disponível em:
<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/05/politica/1504623466_872533.html>. Acesso em: 23 mar. 2018.
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