Apoio:

Política e Governança
“Programa de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos”
(Brasil)

Implementado pela Controladoria Geral da União (CGU), órgão do governo federal brasileiro, a
partir de 2003, com o objetivo de desencorajar a corrupção e estimular a participação da
sociedade civil no monitoramento dos gastos públicos, o programa era baseado em dois
componentes principais:
(i)

seleção de municípios em sorteios, realizados pela Caixa Econômica Federal algumas
vezes ao ano, para investigação de corrupção ou má administração de recursos
transferidos pelo governo federal – a data exata do sorteio era sempre desconhecida e
a chance de ser auditado durante um mandato de prefeito variava entre
aproximadamente 10% a 25 % nos diferentes estados do país;

(ii)

publicação dos principais resultados na internet e comunicação aos principais
veículos da mídia.

Impactos sobre os municípios investigados
•

Nas eleições de 2004, a taxa de reeleição de prefeitos envolvidos em atos de corrupção
revelados pelas auditorias foi menor

•

Nos anos após a realização das investigações, prefeitos foram processados
judicialmente com frequência 17% maior por envolvimento em atos de corrupção

•

Além disso, a atuação policial no combate à corrupção política e investigações
conduzidas ou condenações foram mais frequentes

•

Neste

mesmo

período,

irregularidades

encontradas

pelos

auditores

(que

compreendiam corrupção e atos de má administração) e corrupção ligada a
transferências de recursos federais caíram 6% e 8%, respectivamente
(clique para mais informações)

Parceiros:

www.lapp.org.br

Os resultados apresentados foram retirados de artigos acadêmicos de autoria de Eric Avis
Ferraz

,Claudio

e Frederico Finan
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