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Vereadores adiam votação 
do texto do EIV outra vez
Líderes comunitários cobram o Estudo de Impacto de Vizinhança

CNJ mira contracheques 
milionários de magistrados

O Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) quer saber quais 
índices de correção foram 
aplicados por Tribunais de 
Justiça estaduais e os perío-
dos contemplados para cal-
cular contracheques milioná-
rios concedidos a juízes e a 
desembargadores. Se identi-
ficar pagamentos irregulares, 
o CNJ poderá propor sanção 
com base no estatuto do ser-
vidor público, que prevê des-
conto em folha daquela quan-
tia indevidamente creditada 
na conta dos magistrados.

O artigo 46 do estatuto 
disciplina que reposições e 
indenizações serão previa-
mente informadas ao servi-
dor para pagamento no prazo 
máximo de 30 dias, podendo 
ser parceladas a pedido do 
interessado. O valor de cada 
parcela não poderá ser infe-
rior a 10% da remuneração, 
provento ou pensão.

Em dezembro, o CNJ ha-
via iniciado investigação na 
folha salarial do TJ de São 
Paulo, o mais importante do 

País, para identificar créditos 
extraordinários e o patrimô-
nio dos juízes. Mas o minis-
tro Marco Aurélio Mello, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), concedeu liminar em 
mandado de segurança da 
Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB) e bloqueou 
a ação sob comando da mi-
nistra Eliana Calmon, corre-
gedora nacional de Justiça. A 
competência do CNJ foi resta-
belecida no início de feverei-
ro pelo pleno do STF. 

Entre a liminar e a deci-
são final do STF, o desembar-
gador Ivan Sartori, presidente 
TJ de São Paulo, tomou a ini-
ciativa de instaurar procedi-
mentos administrativos sobre 
pagamentos antecipados. Tre-
zentos magistrados recebe-
ram dessa forma, dos quais 
29 envolvem valores mais 
expressivos. Desse grupo, 24 
receberam valores superiores 
a R$ 100 mil; três ganharam 
acima de R$ 600 mil; dois de-
sembargadores ficaram com 
mais de R$ 1 milhão cada.

 �Câmara de Porto Alegre

A votação do projeto de lei que 
institui o Estudo de Impacto de Vi-
zinhança (EIV) em Porto Alegre foi 
adiada pela segunda vez ontem na 
Câmara Municipal. A matéria faz 
parte das complementações à revi-
são do Plano Diretor, aprovada no 
Legislativo em 2009 e sancionada 
pelo Executivo em 2010.

O EIV, previsto há uma dé-
cada pelo Estatuto da Cidade, é 
uma das medidas reivindicadas 
por lideranças comunitárias que 
participaram das discussões sobre 
o Plano Diretor desde 2003. Elas 
cobram medidas que minimizem 
impactos de grandes empreendi-
mentos.

O grupo, reunido no Fórum de 
Entidades, pressiona os vereadores 
para que a lei saia do papel. On-
tem, representantes da sociedade 
civil acompanharam a sessão nas 
galerias e saíram decepcionados.

Anadir Alba, que além do 
Fórum de Entidades integra o Con-
selho do Plano Diretor como repre-
sentante dos moradores da região 
Sul e Centro-Sul, criticou a demora 
no debate. “Realizamos um semi-
nário para desengavetar o projeto 
do gabinete do prefeito. Estava há 
anos lá parado. Vamos para o ter-
ceiro ano de luta a favor da apro-
vação do EIV na Capital”, observa.

Ela lembra que a proposta só 
foi votada no Conselho do Plano 
Diretor, onde tramitou por mais de 

um ano, pela concorrência de um 
outro projeto de lei, da vereadora 
Sofia Cavedon (PT), que tramitava 
na Câmara. “Por isso o governo se 
agilizou, por causa da pressão do 
Legislativo. Na verdade, não im-
porta quem faça, Legislativo, Exe-
cutivo, mas a população precisa 
do EIV para poder garantir os seus 
direitos.”

Artigos propostos no texto 
enviado pelo Executivo são ques-
tionados por alguns vereadores, 
que pedem alterações. Uma das 
emendas propostas, apresentada 
pelo vereador Beto Moesch (PP), 
sugere a exigência do EIV para 
empreendimentos que apresentem 
impactos negativos na vizinhança, 
sob pena de nulidade do procedi-
mento de aprovação da licença do 
respectivo projeto.

Na análise, serão considera-
dos fatores de risco à alteração 
do uso residencial - uma casa ser 
substituída por um prédio alto, 
por exemplo -, atividades que cau-
sem adensamento do tráfego e o 
desenvolvimento de atividades 
poluidoras. Outra emenda propõe 
dar publicidade ao relatório do 
EIV e demais instrumentos que o 
acompanham - simulações, ma-
pas, maquetes eletrônicas etc. - in-
clusive por meio de divulgação na 
página na internet da Secretaria do 
Planejamento Municipal, os quais 
ficarão à disposição dos cidadãos 

interessados para consulta junto 
ao órgão responsável da adminis-
tração municipal pelo prazo de 30 
dias.

Anadir apoia essas iniciativas 
dos vereadores e chama a atenção 
para outro ajuste, a emenda que 
pede a supressão de parágrafo do 
texto que possibilita dispensar o 
EIV pelo órgão responsável me-
diante a avaliação de impactos 
através do EVU (Estudo de Viabi-
lidade Urbanística). “É necessário 
garantir a aplicação do EIV para 
que o projeto não fique restrito 
apenas aos grandes empreen-
dimentos, quando os pequenos 
prejudicam igual ou mais os mora-
dores de uma determinada área”, 
destaca.

O secretário de Planejamento 
Municipal, Márcio Bins Ely (PDT), 
afirma que um grande passo em 
termos de preservação ambiental 
já foi dado e que o governo vem 
atuando sob o impasse. “Utiliza-
mos o EVU e para os projetos de 
maior impacto cobramos o RIA 
(Relatório de Impacto Ambien-
tal) ou o ainda o EIA/RIMA. En-
tão, desde uma creche que tenha 
um determinado impacto, um 
shopping center ou uma operação 
urbana consorciada, temos instru-
mentos para em cada uma delas 
avaliar dimensão, ações compen-
satórias e mitigatórias que devem 
ser realizadas.”

Anadir Alba, representante da região Sul no Conselho do Plano Diretor, critica a demora na instituição da lei
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