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Breve História da carência de pessoal pelo BACEN 
A Controladoria Geral da União (CGU), já não é de hoje, vem advertindo quanto ao iminente “Choque Operacional”, 
que é a falha no cumprimento das atividades precípuas do BACEN por insuficiência de pessoal. Isso, desde 2012! A 
CGU, em seu relatório, presentou o item “Avaliação da Gestão de Recursos Humanos”, subitem “Análise da suficiência 
da força de trabalho”, a seguinte conclusão: “dado o número atual de servidores e mantido o ritmo de aposentadorias 
hoje existente, a instituição poderá vir a enfrentar dificuldades para cumprir sua missão institucional”. Na verdade, 
desde 2007, a CGU vem questionando a política do Banco e advertindo quanto à sua capacidade de prestação de 
serviços, oportunidade na qual comentou: “essas tratativas (novos concursos) devem ser intensificadas, tendo em vista 
que a falta de recursos humanos poderá afetar áreas estratégicas do Banco”. O quadro abaixo expõe o que é previsto 
pela lei 9.650/98 e o que ocorre hoje nos quadros de pessoal do Banco. 
 

 
Fonte: Sindicato Nacional do Funcionários do BACEN 

 

Ou seja, o BACEN apresenta uma defasagem de 37,54% em relação ao número imposto por lei. Esse é o pior cenário 

desde 1975.   

 

Os desdobramentos danosos deste quadro deficitário em pessoal impactam frontalmente com as atividades fim do 

BACEN e, indiretamente, com uma péssima impressão do Brasil no cenário internacional devido ao aumento do Risco 

País. Funciona assim: o país tem uma regulação bancária (fiscalização) deficitária, comprometida  eleva-se o Risco 

Operacional, o Risco Legal   aumenta-se o Risco País, dado que os riscos anteriores são componentes deste. Mas, 

este assunto será abordado em um próximo informe que publicaremos no nosso site e em nossa comunidade no 

Facebook: www.macetesparaconcursos.com.br e www.facebook.com/MACETESparaCONCURSOS respectivamente. 

Só pra adiantar, esse comprometimento que se faz elevar a suspeição, a descrença no sistema regulatório de um país, 

faz com que haja a fuga de investimentos e, como uma das consequências, declínio do Balanço de Pagamentos...  
 

CTASP 
A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, Brasília, convocou audiência 

para o dia 19/05/2015, às 14 horas, para tratar da situação de RH do Banco Central. Nesta sessão, a de no. 113, do 

dia citado, foi exposta a realidade de que o BACEN NÃO MAIS será capaz de cumprir com suas atribuições precípuas 

caso não ocorram contratações OUTRAS, isso se convocados TODOS os excedentes. Traduzindo, significa que ainda 

que chamem todos os excedentes do concurso de 2013 – coisa que estão fazendo! – ainda assim, o BACEN está com 

seu quadro de pessoal muito abaixo do limiar; o que acarretará em falha na prestação de seus serviços. Agora, veja o 

que já ocorreu com a Receita Federal agora, em 11-junho-2015, no item PLOA, a seguir. 

  

http://www.macetesparaconcursos.com.br/
http://www.facebook.com/MACETESparaCONCURSOS


PLOA  
Após tramitar e ser aprovada pelo Congresso, a PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) destacou previsão 
orçamentária para nomeação de 715 cargos no BACEN e 272 na Receita Federal do Brasil. 

 

 
  Fonte: Sindicato Nacional do Funcionários do BACEN 

 
Aí, surge a pergunta: “Será que vão chamar mesmo? Afinal de contas, o ministro do MPOG já disse que a situação é 

crítica e os cortes são inevitáveis...”.  

Para responder, convidamos você a visitar o D.O.U. de 11-JUNHO-2015; data na qual foi autorizada a contratação do 

excedente do último concurso da RECEITA FEDERAL, no número de 272! Ou seja, estão chamando mesmo!  

 

 Foi aprovado o PLOA, após tramitar na Câmara dos Deputados, onde FOI autorizada a nomeação para 

RECEITA e BACEN 

 MPOG e MF autorizam a nomeação de TODOS os aprovados na RECEITA FEDERAL 

O que você acha que vai ocorrer agora?  

 

Prezado estudante de concurso, o contingenciamento é real, mas, não afeta nem BACEN e nem RECEITA. BACEN é 

sinônimo de saúde financeira nacional e política monetária e RECEITA é a fonte de recur$o$ do Governo Federal. 

Jamais param. Nunca param...  

 

Houve contingenciamentos em 2005, 2009 (crise do subprime USA e Dólar) e em 2013. Contudo, houve concursos 

para BACEN! Em todos, avisamos antes. Conforme estamos fazendo agora. Na crise de 2012, quando a ex-ministra 

Belchior disse algo muito semelhante e de forma mais contundente. Era o que a opinião pública pedia para aquele 

momento; “enxugar a máquina pública”. Então, a pedido do Executivo Federal, anunciam cortes que – jamais – param 

a fiscalidade (fiscos) e o BACEN que desempenha, também, a função fiscalizatória em âmbito bancário, financeiro e é 

fiel guardião da supervisão de todos os ‘players’ financeiros do país, sendo responsável pela condução da política 

monetária nacional.  
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Presidência da República 

DESPACHOS DO VICE-PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

Exposição de Motivos Interministerial 

No 51, de 15 de maio de 2015 (em conjunto com o Ministério da Fazenda). Autorização para nomeação 

de duzentos e setenta e dois candidatos aprovados no concurso público para o cargo de Auditor-Fiscal da 
Receita Federal do Brasil. Autorizo. Em 10 de junho de 2015. 



CONTINGENCIAMENTO  
Jogo rápido porque concurseiro de BACEN e RECEITA não tem tempo a perder!  

 

1) Governo Federal anuncia contingenciamento em R$ 103,3 Bilhões.  

2) Caso sejam admitidos TODOS os aprovados do último concurso do BACEN, 715 ao todo, o impacto no 

contingenciamento será de míseros 0,0342%. Não chega nem a um décimo por cento!  

 

Conforme já dissemos em 2005, 2009 e 2013, BACEN e RECEITA são importantes demais para pararem! Sua relação 

Custo X Benefício compensa em muito sua (BACEN) contribuição de 0,0342% no Orçamento!  

 

PRECEDENTES DE NOMEAÇÕES EM 2015 
ÓRGÃO VAGAS HOMOLOGAÇÃO 

DO CONCURSO 
VALIDADE 

IMPRORROGÁVEL 
PROVIMENTO 

ENTRE 2013 E 2014 
PROVIMENTO EM 

2015 

INPE 68 25-06-2014 a  
02-07-2014 

2 anos - 68 
02-fevereiro 

ANP 140 08-05-2013 a 
26-06-2013 

2 anos 152 
17-09-2013 

40 
10-fevereiro 

DPRF 1000 22-05-2014 2 anos 500 
19-08-2014 

421 
19-fevereiro 

INPI 250 02-05-2014 2 anos 250 
20-05-2013 

17 
28-abril 

HFA 325 12-12-2014 4 anos - 325 
08-maio 

BACEN 515 27-03-2014 1,5 ano 315 
?! 

RECEITA 278 19-02-2014 2 anos - 272 
11-JUNHO-2015 

Fontes:  D.O.U de 11-junho-2015  
Sindicato Nacional do Funcionários do BACEN 

 
Bem, pensamos que já demos evidências e argumentos o suficiente para o convencimento de que “Contingenciamento” 

NÃO afeta BACEN (0,0342% do Orçamento) e nem RECEITA!  

 

O Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA – já foi aprovado autorizando a nomeação de 272 fiscais da Receita. 

Agora, só falta serem chamados os aprovados do BACEN 2013.  

 

Em conversa com o diretor de comunicação do BACEN, o Sr. Iso Sendacz, no dia 12-junho-2015, nós do 

Curso MACETES obtivemos uma “Luz”. Ele nos disse que “acham”, “creem”, dentro do BACEN, que irão 

chamar TODOS os aprovados para as 515 vagas do certame de 2013 + 50% de excedentes, o que perfaz 

715. Então, ao contrário do que se é dito, além das vagas anunciadas (515), fala-se em chamar mais 50% 

e – ainda assim – o BACEN IRÁ necessitar de pessoal! É neste ponto que nós os advertimos mais outra 

vez: “Vai ter Autorização”!  Mas, só passa quem JÁ vier se preparando.  
 

 

Pessoalmente, acreditamos nessa “crença” deles, dado que, de fato, veio a convocação do pessoal da Receita; coisa 

que, assim como a questão do BACEN, já ouvíamos dizer há 4 meses, quando começamos a anunciar os cursos... 

 

Para ajudar você, concurseiro, é sempre bom saber que o conteúdo de provas como as do BACEN, principalmente, e 

da RECEITA FEDERAL, não são possíveis de serem estudados de véspera. Veja resumo abaixo: 

 

TEMPO ENTRE AUTORIZAÇÃO, EDITAL e PROVA  
BACEN 2013 

Autorização e edital = 5 

meses 

Edital e prova = 2 meses 

Total: 7 meses 

RECEITA FEDERAL 2014 

Autorização e edital = 1 

mês 

Edital e prova = 2 meses 

Total: 3 meses 

 

Essa não foi a primeira vez que a ESAF fez isso pra Receita. Aliás, a tendência é 

exatamente essa; privilegiar quem JÁ vem estudando, nas palavras de nosso Prof. Gustavo 

Muzzy, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e especialista consagrado.  


