
Ministério Público de Contas do Estado do Paraná condena a Lei da ParanáPrevidência 
 

*Jorge Antonio de Queiroz e Silva 

 
 A indignação contra o governo tucano cresce assustadoramente, principalmente após a 
repressão do último dia 29 de abril, na qual centenas de educadores (as) da rede estadual de ensino e 
estudantes sofreram ferimentos quando protestavam, diante do Palácio Iguaçu e da Assembleia 
Legislativa, contrários (as) à aprovação da Lei da ParanáPrevidência.  
 O repúdio a Beto Richa ocorre nos teatros, nos campos de futebol, nas ruas e nas redes sociais. 
Ele chegou a um ponto que não pode sequer circular em locais públicos. Está, literalmente, encastelado.  
 E o que se previa acerca da irregularidade da aprovação da Lei da ParanáPrevidência ocorreu. 
Na última sexta-feira, 8, os procuradores do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná afirmaram 
que a Lei é inconstitucional, ilegítima e ilegal.  
 Rememoremos o objetivo da Lei: A transferência do pagamento de 33.556 aposentados que 
estiverem com 73 anos ou mais até 30 de junho de 2015 para o Fundo Previdenciário. Com isso o 
governo não precisa mais usar o dinheiro do tesouro (Fundo Financeiro), o que acarreta uma economia 
anual superior a 1,5 bilhão.  

Os procuradores do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná discordam da Lei porque 
não resguarda a sustentabilidade financeira e atuarial da previdência, conforme reza a Constituição 
Federal.  Eles reforçam que é uma “inegável afronta” ao princípio da contributividade, o que significa que 
servidores (as) que jamais tenham contribuído para o fundo previdenciário teriam suas aposentadorias 
pagas por ele. 

A previsão é de que em 30 anos o fundo previdenciário entre em colapso. Os governos 
vindouros, sem dúvida, não atenderão satisfatoriamente à saúde e à educação para honrar os 
compromissos das aposentadorias (obrigação constitucional) dos (as) servidores (as).  

Por e-mail, Vandoil Carpiné, educador, pergunta-me: “O que você acha do Ministério Público de 
Contas do Estado do Paraná ‘barrar’ o projeto da previdência?” 

Estimado colega Vandoil, o Ministério Público de Contas do Estado do Paraná é uma instituição 
séria na defesa da ordem jurídica e da cidadania. Esta seriedade é facilmente identificada ao verificar a 
afirmação dos procuradores de que a Lei da ParanáPrevidência, de iniciativa de Beto Richa, com o 
respaldo da maioria dos parlamentares, 31, foi aprovada de maneira:  “abrupta, sem a adequada 
discussão e reflexão (...) [a] evidente pretensão [do governo do Paraná] é se apropriar dos recursos do 
fundo de previdência.” 

 

 
Gabriel Guy Léger, procurador do 
Ministério Público de Contas do 
Estado do Paraná: Esse projeto [Lei 
da ParanáPrevidência] só vai 
mascarar o problema e comprometer 
governos futuros. Crédito da 
imagem: Ministério Público de 
Contas do Estado do Paraná.  

Pois bem, cabe ao Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná julgar essa decisão de pedido cautelar dos 
procuradores. Mas é ai que mora o perigo. Ora, os conselheiros 
são escolhidos, a dedo, pelo governo e aprovados pelos (as) 
deputados (as). Lembremos de que Beto Richa tem a maioria na 
Assembleia Legislativa.  

Caso queira, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
pode suspender o efeito da Lei da Previdência, mas, 
particularmente, não acredito que isto aconteça, conforme 
explicado no parágrafo anterior. 

No mês passado o Ministério da Previdência emitiu um 
parecer técnico sobre o então projeto Lei da ParanáPrevidência: 
 
 

(...) falta a apresentação dos elementos e estudos 
técnicos-atuariais que são indispensáveis para a 
avaliação dos resultados e impactos financeiros em 
conformidade com parâmetros prudenciais 
estabelecidos pela norma na perspectiva de 
sustentabilidade do RPPS e do Estado no curto, médio 
e longo prazo. 

 
 

O Ministério Público Federal, a Ordem dos Advogados 
do Brasil e o próprio Ministério da Previdência devem intervir em 
prol dos (as) servidores (as) estaduais.  

 
 

*Jorge Antonio de Queiroz e Silva é historiador, palestrante, professor. 

 



Curitiba, a capital mais cara do Brasil 
 
Jorge Antonio de Queiroz e Silva 

 
 De iniciativa de Beto Richa, chefe do poder executivo do Paraná, os parlamentares aprovaram 
em 9 de dezembro do ano passado a elevação de 40% na alíquota do IPVA, de um ponto percentual na 
do ICMS da gasolina, além do aumento de 12% para 18% da alíquota do ICMS sobre 95 mil itens de 
consumo, por exemplo, eletrodomésticos, medicamentos, produtos de higiene, entre outros. Detalhe: 34 
votaram a favor do “tarifaço”, 16 contra e três não votaram. 
 Por incompetência administrativa do governo de plantão, esse pacotaço passou a vigorar em 
abril, com o objetivo de sanar o rombo das contas do Estado. Resultado: Curitiba e região amargam a 
inflação mais alta do Brasil, 1,46% no mês de abril, seguidos de Belém (0,89%), Brasília (0,85%), Rio de 
Janeiro (0,81) e São Paulo (0,58%), conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
 Para José Pio Martins, reitor da Universidade Positivo e economista, o aumento de 50% do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), de 12% para 18%, no Paraná, 
é o responsável pelo fenômeno inflacionário: “Esse é um imposto cobrado de quem produz e vende. 
Então, vai direto para o custo da mercadoria e aumenta o preço final pago pelo consumidor. O reflexo na 
inflação aparece rapidamente”. 
 O gás de cozinha é um exemplo danoso, cuja inflação alcançou 7,35%. Renan Colombo, 
professor na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e editor de Economia e Política no 
jornal Gazeta do Povo, explica:  
 

(...) Com a nova alíquota, o Paraná passou a ter, ao lado de Minas Gerais, a maior tributação 
para o produto: 18%, frente a um intervalo de 12% a 17% em outros estados. Assim, o botijão de 
gás registrou, em Curitiba e entorno, inflação de 7,35% – sete vezes acima da média nacional 
(1,05%). 

 
 Outro dia, conversei com Dirceu Ristow Júnior num dos seus quatro restaurantes, o Cantinho 
Brasileiro, rua Conselheiro Araújo, n.

0
 76, centro, onde é servido um almoço balanceado. Ele relatou: 

“Estou desanimado com a carga tributária. O movimento dos restaurantes diminuiu.” 
 

 
Para José Pio Martins, reitor da 
Universidade Positivo e economista: o 
aumento de 50% do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Prestação 
de Serviços (ICMS), de 12% para 18%, 
no Paraná, é o responsável pelo 
fenômeno inflacionário.  

 
Renan Colombo, professor na Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e editor 
de Economia e Política no jornal Gazeta do Povo: 
o botijão de gás registrou, em Curitiba e 
entorno, inflação de 7,35% – sete vezes acima da 
média nacional (1,05%). 

 
       Ao ir ao supermercado, ao banco, ao shopping, 
observo o descontentamento generalizado das pessoas 
com o  custo  de  vida.  Não  era  para  ser assim, pois  o   

Paraná teve, em comparação com as demais unidades da federação, a maior receita líquida entre 
dezembro de 2010 e abril de 2014, totalizando 56%, mas, por desorganização administrativa no primeiro 
mandato (2011-2014) de Beto Richa, tem inúmeras dívidas. No ano passado, conforme o jornal Folha de 
São Paulo, o déficit nas contas do tucano era de 4,6 bilhões de reais. 

Sendo assim, aconselho ao governador Beto Richa a leitura do livro No tempo do Canet: a 
história do Paraná na década de 70, dos autores Belmiro Valverde Jobim Castor (1942-2014), Adherbal 
Fortes de Sá Jr. e Antonio Luiz de Freitas, que aborda a trajetória administrativa de Jaime Canet Júnior, 
90 anos, ex-governador do Paraná (1975-1979).  

Nessa leitura, Richa, é explicitada que Canet governou o Paraná somente com 12 secretarias. 
Reduziu os cargos comissionados para o mínimo necessário. Possibilitou o surgimento de seis mil 
novíssimas salas de aula. O funcionalismo público recebia os salários rigorosamente em dia. Entregou ao 
sucessor Ney Braga (1917-2000) o estado em excelentes condições e por ai vai... 
 

*Jorge Antonio de Queiroz e Silva é historiador, palestrante, professor. 

 
Fonte: http://www.noticiasdejussara.com.br/  
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