
Comentários anônimos 

Revista Veja

“Viva, viva viva!!!”

“Espero que essa CPI seja 
realmente instaurada, essas 

organizações estão cheias de 
dinheiro público, nada explicado.”



Comentários anônimos 

Revista Veja

“Tem quadrilha se enriquecendo 

com ONG fajuta. Eu apóio essa com ONG fajuta. Eu apóio essa 

CPI das ONG s. Mais um 

escândalo à vista!”



Comentários anônimos 

Revista Veja

“Bom dia! Pelo que me lembro já 

houve uma CPI com esse nome houve uma CPI com esse nome 

em 2002...Não sei como a CPI 

terminou, pois nunca mais ouvi 

menção a ela.”



Comentários anônimos 

Revista Veja

“CPI, CPI, mais CPI...Por falar 

em mais uma CPI, alguém sabe em mais uma CPI, alguém sabe 

dizer que resultado deu a CPI dos 

anões?”



Função legislativa

Por falar em CPI...

Função de
fiscalização

Comissões 
Permanentes

Comissões 
Temporárias 



Para quê as CPIs?
� Apurar fatos que merecem repressão legal

� Exame de problemas de importância para a 
vida econômica e social 



Poderes das CPIs
� Determinar diligencias
� Requerer convocações de ministros de 

Estado
� Tomar depoimentos de quaisquer � Tomar depoimentos de quaisquer 

autoridades
� Inquirir testemunhas sob compromisso
� Requisitar de repartições publicas 

informações e documentos 



Criação das CPIs
� Mediante requerimento de um terço dos 

membros do Parlamento 

Para apuração de fato determinado e por � Para apuração de fato determinado e por 
prazo certo

� Sendo suas conclusões, se for o caso, 
encaminhadas ao Ministério Publico



� Do ato de criação constarão a provisão de 
meios ou recursos administrativos , 

� as condições organizacionais e o 
assessoramento necessário ao bom 
desempenho da Comissão,
incumbindo a Mesa e a Administração da � incumbindo a Mesa e a Administração da 
Casa o atendimento preferencial das 
providencias que a Comissão solicitar 

(art. 35 do Regimento Interno da Câmara Federal) 



“Alguém sabe me dizer que resultado 
deu a CPI dos anões ...?”
CPI Orçamento

Ano 1993

Motivo Investigar envolvimento de membros da 
Comissão de Orçamento da Câmara no 
desvio de dinheiro publico

Resultado Cassação de 6 parlamentares e 
renúncia de 4



“Pelo que me lembro já houve uma 
CPI com esse nome em 2002...”
CPI das ONGs 

Ano 2002

Motivo Investigar denúncias veiculadas a 
respeito de atuação irregular de ONGs

Resultado Projeto de lei do Senado n.246/02 e 
07/03
Auditoria TCU 



TCU – Auditoria  

� Verificação de regularidade da aplicação de 
recursos federais a ONGs por meio de recursos federais a ONGs por meio de 
convênios, contratos e instrumentos similares 
– Determinações – Recomendações

Acórdão  2066/2006



TCU – Auditoria 2005

� Critérios: materialidade dos recursos 
repassados; entidades investigadas na CPI 
das ONGs de 2002; menção em jornais e 
revistas. revistas. 

� Auditoria em 10 ONGs que celebraram 28 
convênios – repasse de R$ 150.698.123, 93 
44% deste valor concentrado em 6 convênios 



Determinações e Recomendações

� “Determinar ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão que apresente estudo 
técnico para implementação de sistema de 
informática em plataforma web que permita o 
acompanhamento on line de todos os acompanhamento on line de todos os 
convênios..que possa ser acessado por 
qualquer cidadão via rede mundial de 
computadores...”

Acordão TCU 2066/2006



CPI das ONGs 2002

“Hoje o que se vê é intolerável. Tudo leva a 
crer que a maioria esmagadora das ONGs 
evita qualificar-se como OSCIP para 
continuar a beneficiar-se do inaceitável 
mecanismo, que hoje prevalece, pelo qual mecanismo, que hoje prevalece, pelo qual 
o Poder Público distribui recursos a essas 
organizações por meio de convênios, sem 
recorrer a edital público para selecionar os 
melhores projetos.” 

Relatório final



“CPI, CPI, mais CPI!”

“Aparecer na mídia. Ninguém mais “Aparecer na mídia. Ninguém mais 

agüenta isso. Tem irregularidade, 

denuncie a polícia, a justiça e cobre 

investigação, pelo amor de Deus. O 

Brasil não merece”.



CPI Das ONGs 

Ano 2008

Motivo Apurar liberação pelo governo federal de 
recursos públicos a ONGs e OSCIPs  a 
partir de 1999 até 2007

Resultado Auditoria TCU 



Comentários 
Revista Veja

“ONGs= organização não 
governamental. Por quê 
raios então recebem 
dinheiro do governo?”



Como e Quem recebe dinheiro? 

- Contratos 
- Convênios 
- Contratos de gestão com OS - Contratos de gestão com OS 
- Termos de Parceria com OSCIP



CONTRATOS. 
Art 24, inc. XIII da Lei 8.666/93

Hipóteses de dispensa de licitação:
� Instituição de ensino, pesquisa e 

desenvolvimento institucional de 
inquestionável reputação ético -inquestionável reputação ético -
profissional 



CONVÊNIOS.
ART. 116 da Lei nº. 8666/93
� Auditoria TCU CPI das ONGs 2008
“A recorrência dessas falhas na transferência 

de recursos federais por convênios e 
contratos de repasse aponta para 
deficiências estruturais dos órgãos deficiências estruturais dos órgãos 
repassadores”..

“Cabe mencionar que a fiscalização da regular 
aplicação dos recursos e dos resultados 
alcançados cumpre ao órgão ou entidade 
que os repassa..”



Análise de Convênios  de 1998 a 2004
TCU

� ANCA – 63 convênios valor de R$ 22 M
� ITERRA – 28 convênios valor de R$ 9 M
� CONCRAB – 14 convênios valor de R$ 9 M

� Prejuízos ao erário da ordem de R$ 20 M



� Por que nos mostramos tão indefesos 
diante desse processo?

Princípio da publicidade versus prática da Princípio da publicidade versus prática da 
opacidade  no setor público 



� Onde residem os pontos fracos em razão 
dos quais perdemos credibilidade ? 

Aprofundar na verdade sobre nós e difundir a Aprofundar na verdade sobre nós e difundir a 
verdade para fundamentar nossa esperança



CPI  DAS  ONGS
Contrastes de esperança

“Viva, viva, viva!!!”

“Esse país é vergonhoso e 

desanimador. Só Deus” 



A Esperança na Verdade

O bem estar moral do mundo não pode 
jamais ser garantido simplesmente 
mediante as estruturas... Inclusive as 
melhores estruturas só funcionam se numa 
comunidade subsistem convicções. comunidade subsistem convicções. 
A liberdade necessita de uma convicção; 
esta não existe comunitariamente, mas 
deve ser sempre conquistada 
comunitariamente.

(Spe Salvi, n.24)


