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Brasília-DF, 2 de setembro de 2011 

 

Governo recua e dá aumento a Judiciário 

Após forte reação do presidente do Supremo, Dilma manda reinserir propostas de aumento no Orçamento 

da União 

 

 
Ao saber que a correção das remunerações foi rejeitado, ministro Cezar Peluso se irritou com o Poder 

Executivo (foto: Correio Braziliense) 

 

O Judiciário conseguiu virar o jogo e incluir no Orçamento da União de 2012 os pedidos de reajustes 

salariais para os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e para seus servidores. Ao divulgar, 

anteontem, a peça orçamentária, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, foi incisiva e disse que a 

pasta havia excluído as previsões no projeto encaminhado ao Congresso Nacional. ―Não é adequado‖, 

afirmou ela, na ocasião, em referência ao momento de ajuste fiscal. Mas a decisão causou tamanho mal-

estar entre o Executivo e a mais alta Corte de Justiça que a presidente Dilma Rousseff precisou intervir.  

 

Ontem, Dilma mandou o ministro da Fazenda, que estava a caminho de São Paulo, cancelar o voo e ir para 

a Casa Civil. O comando foi para que o auxiliar desse um jeito de incluir a proposta do Judiciário no 

Orçamento e reverter a situação. No fim do dia, ao lado dos ministros José Eduardo Cardozo (Justiça) e 

Luís Inácio Adams (Advocacia-Geral da União), Miriam foi conversar com o presidente da Suprema 

Corte, Cezar Peluso, e garantiu que encaminhará ao Congresso, hoje, uma mensagem para que o 

Legislativo considere o reajuste salarial assim como havia sido apresentado pelo Judiciário.  

 

A mudança veio depois das críticas feitas por Peluso. Visivelmente contrariado, o presidente do STF disse 

não ter dúvida de que o Executivo revisaria a questão. ―Parece que houve um pequeno equívoco que o 
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Executivo vai retificar, sem dúvida. Nem precisava receber comunicação. É uma coisa óbvia. Houve um 

pequeno equívoco‖, afirmou o ministro na tarde de ontem.  

 

A posição do governo, no entanto, foi tomada com bastante clareza. Na terça-feira, Peluso recebeu quatro 

ministros em seu gabinete. Na ocasião, ele foi comunicado de que o Orçamento de 2012 não contemplaria 

o aumento salarial de 14,79% para os ministros do STF e de 56% para os servidores da Casa. A proposta 

orçamentária, apresentada por Peluso no começo de agosto, prevê um salto de R$ 26,7 mil para R$ 30,6 

mil no salário dos magistrados da Suprema Corte. O impacto total dos reajustes é estimado em R$ 8 

bilhões. 

 

Equilíbrio 
O ministro do STF Marco Aurélio Mello foi irônico quando questionado sobre a possibilidade de ter 

havido algum ―equívoco‖ na preparação do Orçamento, como citou o colega Peluso. ―De bens 

intencionados, o Brasil está cheio. A quadra que vivenciamos é um tanto quanto estranha. Não se pode 

atropelar a Constituição‖, respondeu. Ele observou que a Constituição não permite ao Executivo revisar o 

Orçamento apresentado pelo Judiciário.  

 

Para o ministro, o corte não saiu do ―âmbito técnico-burocrata‖, mas da Presidência da República. ―O 

ruim é que, frente ao leigo, que não percebe que, acima de tudo, devemos preservar a Constituição, a 

bandeira do Judiciário não é boa. Ao contrário, é capaz de acharem que nós somos perdulários. Não é isso. 

O que está em jogo não é pecúnia, não é dinheiro, não é gasto. O que está em jogo é o princípio que 

implica equilíbrio, que se faz ao mundo jurídico para que não haja supremacia de poderes que estão no 

mesmo patamar‖, ressaltou Marco Aurélio. 

 

Repúdio 
O atropelo feito pelo Ministério do Planejamento também desagradou a Federação Nacional dos 

Trabalhadores do Judiciário Federal e do MPU (Fenajufe). Ramiro López, coordenador da entidade, 

observou que, embora seja reticente quanto ao assunto, o Executivo, via de regra, se comporta dentro da 

lei. ―É um procedimento contrário à Constituição. Nossa posição é de repúdio. Não esperávamos essa 

atitude‖, disse.  

 

O bate-boca também envolveu os integrantes do Movimento Pró-Subsídio, que defendem uma mudança 

no modelo remuneratório do Judiciário. Para o analista judiciário Rodrigo Barros, integrante do grupo, o 

governo federal retrocedeu para evitar uma crise institucional. ―Agora, temos a perspectiva de aprofundar 

os debates sobre um novo sistema de remuneração‖, afirmou. A ideia é que, em vez de ter um reajuste 

linear de 56%, os servidores passem a receber por meio de subsídio — pagamento com um teto incluindo 

o vencimento básico e uma série de gratificações. Essa parcela só não englobaria valores indenizatórios, 

como auxílio-alimentação, auxílio-creche, vale-transporte e 13º salário. 

 

Assim, funcionários mais antigos, que incorporaram gratificações (a última vantagem foi extinta em 

1999), ficarão com os salários congelados se suas remunerações ultrapassarem o teto do subsídio. A 

possibilidade está prevista em uma emenda do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) ao Projeto de Lei nº 

6.613/09, que está parado na Câmara e altera o plano de carreira dos servidores do Judiciário. O projeto 

original não altera o modelo de remuneração. Mas a emenda estabelece subsídio com teto de R$ 11,5 mil 

para os técnicos e de R$ 18,4 mil para os analistas. 

 

A estimativa é de que, hoje, 60% dos 121,5 mil ativos do Poder sejam mais antigos na carreira e tenham 

gratificações incorporadas. Alguns mais antigos têm mais de 15 rubricas no contracheque, entre 

vencimento, gratificações e vantagens pessoais. Os outros 40% dos servidores, que ingressaram no 

funcionalismo sem esses benefícios, ganham proporcionalmente menos. As possíveis alterações, no 

entanto, são polêmicas. Entre os órgãos contrários está o próprio STF. 
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Correndo  por fora 
Como o governo incluiu no Orçamento de 2012 correção salarial somente para metade dos servidores 

(ativos e inativos) do Executivo, algumas categorias correram, na última hora, para apresentar ao 

Congresso projetos de lei dentro do prazo final para entrar na Lei Orçamentária do ano que vem. Diante 

do impasse quanto ao aumento dos vencimentos dos juízes em cerca de 14,8%, que já tramita na Câmara, 

até o Supremo Tribunal Federal (STF) protocolou nova proposta, prevendo correção de 4,8% no 

vencimento de seus ministros. A Mesa da Câmara também quer alterar novamente o plano de cargos e 

salários para seus funcionários, estabelecendo aumento de até 108%. O Ministério Público da União 

(MPU) saiu na frente da turma do Judiciário e propôs o pagamento em forma de subsídio para seus 

servidores, prevendo um reajuste médio de 100%. 

 

920 mil terão algum tipo de reajuste 

 

Sem alarde, o Ministério do Planejamento ampliou a lista das categorias de servidores do Executivo que 

terão algum tipo de aumento garantido no Orçamento de 2012. Além dos 420 mil ativos e inativos do 

Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (PGPE), da Previdência, Saúde e Trabalho (CPST), carreiras 

correlatas e professores de ensino superior também serão contemplados com correção na remuneração 

outros 500 mil funcionários em atividade e aposentados das carreiras da Ciência e Tecnologia, do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais 

(Inep), de tecnologia militar, da Fundação Osvaldo Cruz, do Departamento Nacional de Infraestrutura e 

Transportes (Dnit) e do Plano Geral de Cargos da Polícia Federal. 

 

Servidores em atividades insalubres ou em contato com substâncias tóxicas ou radioativas passarão a 

receber o adicional em valor fixo, entre R$ 100 e R$ 260 — os valores não corresponderão mais a 

percentuais variáveis sobre o vencimento básico. O projeto de lei também reajusta o auxílio-invalidez dos 

militares na inatividade, que passa a corresponder a 7,5 cotas do soldo ou até R$ 1.520 — valerá o que for 

maior. O governo também pretende aumentar a aposentadoria dos servidores da Comissão de Valores 

Nacionais (CVM), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da Superintendência de Seguros 

Privados (Susep). Eles terão direito a incorporar ao benefício uma fatia maior da gratificação por 

desempenho que obtiveram na ativa. A medida alcançará os que se aposentaram a partir de 19 de fevereiro 

de 2004. 

 

Os ajustes nas remunerações vão custar a mais aos cofres públicos R$ 1,5 bilhão em 2012 e R$ 2,5 bilhões 

em 2013. A Confederação dos Servidores dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsep) foi 

surpreendida pelo envio ao Congresso do projeto de lei munido de tabelas com valores de pontos de 

gratificação de desempenho das categorias da base da entidade. Como pediu e não recebeu as informações 

das mãos do secretário de Recursos Humanos, Duvanier Ferreira, a entidade encomendou estudo técnico 

detalhado ao Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicas (Dieese), a fim de 

verificar se os valores propostos estão de acordo com os negociados com a entidade. 

 

SAIBA MAIS 

 

Negociação na Câmara 

Os servidores públicos vão participar de uma nova rodada de negociações para conseguir reajustes 

salariais. Embora a maioria tenha encontrado dificuldades nas discussões com o governo federal — a 

proposta orçamentária de 2012 só prevê R$ 1,66 bilhão para aumentos das remunerações —, a queda de 

braço se dará em torno das emendas no Congresso Nacional. Pela primeira vez à frente da relatoria do 

Orçamento da União, o deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) deixou claro ontem que as portas estão 

abertas para os pedidos dos servidores.  

 

―Vamos começar aqui, no Legislativo, a nossa parte. Claro que vamos manter o diálogo com o Executivo. 

Se conseguirmos algum tipo de verba para atender uma ou outra categoria, faremos isso. Caso contrário, 

vamos contribuir para o entendimento tal como já ocorreu — agora não, mas, daqui a pouco, sim‖, disse 
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Chinaglia ao Correio. Ciente de que será necessária a destreza de um equilibrista para fechar as contas do 

próximo ano, o relator observou que, primeiro, estudará o relatório de receitas, sob responsabilidade do 

senador Acir Gurgacz (PDT-RO), para, só então, tomar decisões. ―A partir desse relatório, eu e os 

relatores setorias poderemos trabalhar. Então, hoje, imaginar o que dá para ser feito é impossível.‖ 

 

Chinaglia disse ainda que vai se orientar pelos mesmos critérios utilizados pelo Executivo para incluir ou 

não pedidos de reajustes no Orçamento. ―Durante os últimos anos, houve melhorias para vários setores. 

Vamos ver as categorias que tiveram aumentos expressivos e as que não tiveram para estabelecer um grau 

de prioridade, seja pela função, seja pelo desempenho do setor‖, ressaltou.  

 

Restrições 
O relator viu com estranheza a decisão do Executivo, revertida ontem no fim do dia, de não incluir no 

Orçamento o reajuste para servidores e ministros do Poder Judiciário. Além disso, a falta de uma previsão 

de aumento para os funcionários do Legislativo chamou a atenção. ―Todos sabíamos que o texto viria com 

restrições. O que não sabíamos é que ele não iria prever nada para esses dois Poderes‖, disse.  

 

O parlamentar também reconheceu a necessidade de corrigir disparidades salariais entre as categorias nos 

Três Poderes. (CB) 

 

*Fonte: Correio Braziliense do dia 2 de setembro. 

 

Se der para o Supremo tem que dar para todos 

 

O governo só foi bondoso com aqueles sindicalistas que lhe servem, bem ao neoestilo petista de governar 

na base do toma-lá-dá-cá. Os outros, bem, os outros que esperem na fila parada ou que anda para trás. Mas 

se esqueceram de combinar o arrocho com o Supremo Tribunal Federal, que se revolta com a retirada das 

verbas para os reajustes previstos. A gritaria da supremacia foi ampla, geral e irrestrita.  

 

Dilma vai manter a postura austera ou vai recuar e dizer que foi um engano e que vai recolocar no 

orçamento 2012 a grana para os nobres ministros da Justiça? Estes valores, pelo efeito cascata, 

ultrapassam os 8 bilhões de reais. Nesta sexta há notícias dando conta que o governo já recuou e foi dizer 

ao STF que a grana está garantida. Sendo isso verdade, ao ceder aos apelos e revolta do STF, Dilma, por 

uma questão de ética e justiça, deve contemplar a todos, mas isso, para quem conhece a ética petista, não 

vai ocorrer.  

*Fonte: EVANDRO BOEIRA – INFO DF 

  

Sindicalistas conclamam parlamentares a derrubar veto ao reajuste de aposentadorias 
 

Em debate nesta quinta-feira (1º) na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), 

líderes sindicais conclamaram senadores e deputados a derrubar veto da Presidência da República a 

dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que assegurava recursos para conceder reajustes 

acima da inflação para aposentadorias e pensões. 

 

Para Celso Amaral de Miranda Pimenta, diretor da Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST), 

houve quebra de compromisso.  

 

- O governo assumiu compromisso com os sindicatos e com o próprio Congresso, mas depois vetou. O 

veto pegou [as centrais sindicais] de surpresa. 

 

Também Lourenço Ferreira do Prado, coordenador do Fórum Sindical dos Trabalhadores, registrou 

inconformismo com o veto, o qual, segundo ele, não tem base técnica nem respaldo da sociedade.  
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Para Warley Martins Gonçalles, presidente da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas 

(Cobap), apenas a união de todos os trabalhadores, ativos e inativos, poderá conquistar a aprovação de 

uma política de ganhos reais para aposentadorias e pensões. 

 

A importância da união das entidades sindicalistas foi reafirmada por Paulo José Zaneti, representante da 

Força Sindical. 

 

- Nada cai do céu, temos que fazer pressão sobre o Congresso, para reverter essa situação. Warley 

Gonçalles lembra que a Previdência é a segunda maior arrecadação do país, abaixo apenas do Tesouro 

Nacional, e nega que o sistema esteja quebrado. 

 

- Passamos a vida toda pagando rigorosamente nossa aposentadoria e machuca ouvir que o trabalhador da 

ativa está sustentando os aposentados. Nós trabalhamos 30, 40 anos para pagar nossa aposentadoria - 

protestou. 

 

Ao criticar decisão do governo em fazer superávit em detrimento dos direitos dos aposentados, os líderes 

sindicais disseram confiar na derrubada do veto à política sustentável de recomposição de aposentadorias 

e pensões. 

 

Voto secreto 

Na opinião do senador Paulo Paim (PT-RS), presidente da CDH, um dos obstáculos ao atendimento dessa 

demanda é a votação secreta de vetos. Para ele, o movimento sindical deveria fazer uma "cruzada 

nacional" pelo fim do voto secreto no exame de vetos, pois, "quando o voto é aberto, todos são a favor do 

trabalhador".  

 

Já quando a votação é fechada, avalia Paim, os vetos são mantidos, mesmo quando é parte de projeto 

aprovado por unanimidade no Congresso. 

 

 - Vetou, acabou. A última palavra é do Executivo. 

 

Primeiro a falar no debate, André Luiz Marques, presidente do Instituto dos Advogados Previdenciários 

(Iape), afirmou que, historicamente, as mudanças feitas na Previdência Social têm por objetivo o fim do 

sistema público. 

 

- Paulatina e silenciosamente, estão privatizando a Previdência. Ela está sendo tão adulterada que está 

deixando de ser social. Ele afirmou que a Previdência distribui riquezas e disse que, hoje, muitos 

aposentados custeiam os estudos de seus filhos e netos. Marques considera que, quanto maior for a 

Previdência, menor será a necessidade de o governo gastar com assistência social.  

 

No mesmo sentido, Hélio Gustavo Alves, presidente de honra do Iape, classificou de inconstitucionais 

todas as reformas do sistema previdenciário feitas no país, por terem modificado regras para os que já 

contribuíam para a Previdência. 

 

- Temos que fazer uma reforma daqui pra frente, não para quem já contribui - opinou.   

*Fonte: IARA GUIMARÃES ALTAFIN / AGÊNCIA SENADO 

  

Bingueiros fazem oferta: legalização em troca de imposto para saúde 

 

Com o governo fazendo apelos dramáticos por mais verbas para a saúde, com pressão pela não aprovação 

da Emenda 29 e sem saber de onde obter mais verbas, algumas associações e donos de bingos dizem que 

legalizando os Bingos o Brasil poderia obter por ano até 15 bilhões de reais a mais para a saúde. A oferta é 

tentadora. Tem gente no governo que até aceita, mas oficialmente o governo recusa esta proposta sob a 

alegação de que não seria muito bom ter dinheiro para a saúde às custas dos jogos de azar. 
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Para o governo nova CPMF é alternativa mais viável para financiar a Saúde. 

 

A presidente Dilma já pediu a seus ministros que encontrem meios para financiar a saúde e que discutam 

na base a possibilidade da recriação da CPMF com destinação exclusiva dos recursos para a saúde, a 

chamada verba carimbada. Outra alternativa pensada é a de taxar os lucros dos bancos, mas essa ideia 

encontra forte resistência do PMDB e PP. A ordem é divulgar que sem receita não há como aprovar a 

Emenda 29.  

*Fonte: INFO DF 

  

CPMF foi errada, porque recursos não foram aplicados em saúde, diz Dilma 

 

Em meio às discussões sobre uma fonte de financiamento para a saúde, a presidente Dilma Rousseff disse 

hoje (1º) que a área precisa de mais recursos. A presidente falou que não é a favor da volta da 

Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), tal como ela vigorava, sem ter os 

recursos efetivamente aplicados na saúde. Dilma, no entanto, não deixou claro se aprovaria um novo 

imposto para a área, caso fosse destinada a finalidade correta. 

 

Acho errada a CPMF, porque foram lá, aprovaram e destinaram o recurso para saúde? Não. O povo 

brasileiro tem essa bronca da CPMF porque disseram que era para saúde e não foi. Agora, ninguém vai 

fazer a mágica de dizer que a saúde vai melhorar se não tiver mais investimentos e tem que dizer de onde 

sai [o investimento]‖, destacou. ―Não sou a favor daquela CPMF porque ela foi desviada‖, acrescentou. 

 

A presidente falou sobre o assunto em entrevista a rádios de Minas Gerais ao responder à pergunta do 

jornalista da Rádio Itatiaia que citou entrevista do líder do governo na Câmara dos Deputados, Cândido 

Vaccarezza (PT-SP), em que ele diz acreditar que Dilma aceitaria a criação de um novo imposto para 

financiar a saúde. 

 

Dilma reiterou que a aprovação da Emenda 29 não irá resolver todas as demandas da população por saúde 

de qualidade. ―O Brasil tem um sistema de saúde que é universal, gratuito e tem que ser de qualidade. 

Nenhum país do mundo resolve essa equação sem investir muito em saúde. Quem falar que resolve isso 

sem dinheiro é demagogo. O que é demagogo? Mente para o povo, não dá todas as informações‖. A 

Emenda 29 prevê mais recursos para a saúde, fixando percentuais mínimos a serem investidos anualmente 

pela União, pelos estados e municípios, e está em análise no Congresso Nacional. 

 

Após a entrevista, em Belo Horizonte, a presidente seguiu para a cidade de Jeceaba para participar da 

inauguração do complexo siderúrgico da Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil (VSB). A empresa 

privada trabalha com a criação de tubos e conexões especiais para o setor de óleo e gás.  

*Fonte: YARA AQUINO - AGÊNCIA BRASIL 

  

PT votará Emenda 29 mesmo sem definir fonte 

 

Apesar dos apelos da presidente Dilma Rousseff de que é necessário encontrar uma fonte de 

financiamento para resolver os problemas na área da saúde, a bancada do PT na Câmara decidiu que vai 

votar a regulamentação da Emenda Constitucional 29 mesmo sem solucionar esta questão. A votação foi 

marcada para o dia 28 deste mês e o líder do partido da presidente, deputado Paulo Teixeira (SP), diz não 

haver tempo para construir uma solução para ampliar os recursos para a área. 

 

Teixeira argumenta que é importante aprovar a regulamentação, mesmo que de forma isolada, porque ela 

vai impedir que entes federativos incluam como gastos na área de saúde ações não relacionadas ao tema. 

―Não haverá tempo para conseguir resolver o financiamento até o dia 28. Então vamos vencer a etapa da 

Emenda 29 e depois buscar a fonte de financiamento‖, disse ontem o líder petista. 
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A decisão de apoiar a Emenda 29 sem vincular o tema à exigência de uma fonte de recursos foi tomada 

em uma reunião da bancada da qual participou o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da 

Presidência.  

 

Na saída do encontro, ele voltou a pontuar que a aprovação somente deste projeto não resolve os 

problemas na área da saúde. ―O governo tem alertado o Congresso que a aprovação da emenda como se 

fosse uma panaceia, não é suficiente‖. Enquanto a regulamentação dos gastos vai ampliando os apoios, a 

definição sobre uma fonte de financiamento ainda é embrionária.  

*Fonte: BEM PARANÁ 

  

Médico terceirizado obtém vínculo direto com instituição onde dava plantão 

 

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu de recurso do Instituto de Promoção 

Humana, de Porto Alegre (RS), e manteve decisão da Justiça do Trabalho da 4ª Região (RS) que 

reconheceu a existência de vínculo de emprego de um médico plantonista diretamente com a instituição, 

mesmo depois da terceirização dos serviços médicos oferecidos.  

 

O fundamento do reconhecimento do vínculo foi o de que houve fraude à legislação trabalhista na 

terceirização da atividade-fim do instituto. 

 

De acordo com o processo, o médico trabalhou como empregado direto do instituto entre junho de 2002 e 

fevereiro de 2003. A partir de março de 2003, a prestação de serviços médicos foi terceirizada e todos os 

contratos de trabalho com os profissionais da área foram rescindidos, com a contratação de uma empresa - 

Esculápios Serviços Médicos Sociedade Simples Ltda. - para administrar o atendimento.  

 

Na ação trabalhista, o médico alegou ter permanecido na mesma atividade após a rescisão contratual, nas 

mesmas condições anteriores. O juízo de primeiro grau concluiu que a contratação mediante prestação de 

serviços tinha como finalidade desvirtuar a relação de emprego. Como a prestação de serviços médicos era 

atividade essencial do empreendimento econômico, esse trabalho teria de ser desempenhado por 

empregados, "jamais por delegação a terceiros".  

 

Tal entendimento foi mantido pelo TRT-RS. Em recurso ordinário, o estabelecimento sustentou que, 

embora o médico tenha permanecido em atividade, a partir da terceirização sua subordinação passou a se 

dar com a Esculápios.  

 

Alegou ainda que sua atividade era técnica, "com ampla liberdade de atuação", e que o médico, "pessoa 

com formação superior, não se enquadraria no conceito de hipossuficiente". Para o instituto, ele "teria 

plena ciência" de que sua real empregadora, após a rescisão contratual, era a Esculápios, e não manifestou 

nenhuma inconformidade em relação a isso por mais de dois anos.  

 

O TRT, porém, afirmou que o contrato de trabalho é contrato-realidade, independentemente da vontade 

das partes, e que, no caso, a terceirização "não se presta a validar a presente situação". O acórdão regional 

manteve o reconhecimento da unicidade contratual, determinando o reconhecimento de vínculo de 

emprego diretamente com o instituto.  

 

Ao recorrer ao TST, a instituição buscou descaracterizar o vínculo no período posterior a março de 2003 

alegando não haver, a partir daí, os requisitos do artigo 3º da CLT para a caracterização da relação de 

emprego. Segundo o instituto, o médico tinha liberdade na escolha de seus plantões e podia fazer-se 

substituir por outros médicos, o que descaracterizaria a subordinação.  

 

O relator, ministro Lelio Bentes Corrêa, votou pelo não conhecimento do recurso. O primeiro fundamento 

foi a Súmula 126 do TST, que impede que o Tribunal reexamine o conjunto de fatos e provas em recurso 
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de revista, necessário para que a Turma chegasse a conclusão diversa da do TRT-RS. Além disso, 

observou que as circunstâncias do caso concreto eram diferentes das registradas nas decisões apresentadas 

como divergentes pelo instituto, inviabilizando a caracterização de divergência jurisprudencial.  

*Fonte: TST NOTÍCIAS 

  

CAS aprova jornada semanal de 30 horas para psicólogos e fonoaudiólogos 

 

Psicólogos e fonoaudiólogos poderão ter jornada de trabalho fixada em 30 horas semanais. Essa limitação 

foi aprovada em decisão terminativa pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS), nesta quarta-feira (31), ao 

votar dois projetos de lei da Câmara: PLC 150/09 e PLC 119/10. 

 

A recomendação foi apresentada pela senadora Marta Suplicy (PT-SP), relatora das duas matérias. 

Segundo ela, há tendência de redução da jornada de trabalho para profissionais de saúde. A medida teria o 

respaldo - acrescentou ainda - de leis federais e estaduais já aprovadas nessa direção, de outras propostas 

similares em tramitação no Congresso e até de orientação da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT). 

 

Outro fator a reforçar a necessidade de redução de jornada para psicólogos e fonoaudiólogos é a ameaça 

constante de estresse e desgaste mental ao qual se submetem estes profissionais. 

 

"A sua exposição a jornada prolongada de trabalho apenas agrava esse risco, com evidente prejuízo aos 

pacientes e à sociedade", alertou Marta Suplicy no parecer pela aprovação do PLC 119/10, que 

regulamenta a jornada de trabalho do fonoaudiólogo. 

 

Quanto ao PLC 150/09, a relatora ofereceu substitutivo derrubando a decisão da Câmara de delegar a 

fixação da carga horária semanal e dos percentuais sobre as horas extras feitas pelos psicólogos a acordo 

ou convenção coletiva de trabalho. 

 

Marta Suplicy considerou que, se essa regra fosse aplicada, resultaria na definição de jornadas de trabalho 

diversas para psicólogo no país, pois isso dependeria da capacidade de negociação dos agentes sindicais 

em cada estado. 

 

"Por esse motivo, entendemos que a lei é que deve regulamentar a jornada de trabalho do psicólogo em 

todo o Brasil, a fim de contemplar, com a mesma proteção legal, profissionais sujeitos à mesma rotina e às 

mesmas pressões laborais", pondera no relatório pela aprovação do PLC 150/09. 

 

A padronização da carga horária para os profissionais de saúde contou com o apoio dos senadores 

Waldemir Moka (PMDB-MS), Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), Paulo Davim (PV-RN), Lúcia Vânia 

(PSDB-GO), Wellington Dias (PT-PI) e Ana Rita (PT-ES). A representante do Espírito Santo chegou a 

defender, inclusive, a derrubada de Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) contestando jornada de 

trabalho de 30 horas semanais também para os assistentes sociais. 

 

Se não houver recurso para votação pelo Plenário do Senado, o PLC 119/10 seguirá direto à sanção 

presidencial, por não ter havido alteração no texto aprovado pela Câmara. O PLC 150/09 deverá voltar à 

Câmara, entretanto, por ter sido modificado por substitutivo na CAS. A exemplo do PLC 119/10, ele 

poderá ser submetido a votação no Plenário do Senado se for aprovado recurso nesse sentido.  

*Fonte: Agência Senado 

  

Exclusividade no consignado atinge 1,5 mi de servidores 

 

Cerca de 1 milhão e meio de servidores públicos estão amarrados a uma só instituição financeira para 

obter crédito consignado, que é descontado automaticamente na folha de pagamento. O levantamento foi 
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realizado pela federação de funcionários públicos municipais e estaduais de 12 estados, a Fesempre, que 

obteve na quarta-feira uma vitória importante nessa questão. 

 

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) determinou que o Banco do Brasil (BB) 

suspenda os contratos com exclusividade desse tipo imediatamente. Se não agir dessa forma após ser 

notificada oficialmente, a instituição terá de pagar R$ 1 milhão de multa por dia. Além disso, o órgão 

antitruste iniciará uma investigação na instituição para verificar, entre outros pontos, se houve abuso do 

banco na determinação da taxa de juros. Mas não é apenas o BB que possui contratos de exclusividade. 

Também estão na lista elaborada pela Fesempre instituições como Caixa, BRB, Bradesco e HSBC. 

Bahia 

 

No mapa do monopólio do consignado feito pela federação, que considera contratos de vários estados e 

municípios e diferentes bancos, a Bahia é o que conta com o caso mais crítico – segundo a federação, 

apesar de a Justiça já ter determinado o fim da cláusula de exclusividade, nada foi feito. ―O governo 

Jaques Wagner simplesmente cruzou os braços e desconsiderou a sentença. O Judiciário estuda a 

aplicação de medidas coercitivas‖, trouxe o comunicado. O estado, ainda segundo a federação, fechou 

contrato com o Banco do Brasil em junho do ano passado para repassar a folha de pagamento de 200 mil 

servidores em um contrato de R$ 600 milhões. 

 

Em alguns estados, como Espírito Santo, Pará e Paraíba, graças a uma liminar favorável, os servidores já 

podem optar pela instituição que desejarem até que o julgamento esteja finalizado. Funcionários de 

algumas cidades também contabilizam essa vitória, como Natal (RN), Porto Velho (RO), Cabo Frio (RJ) e 

Vila Velha (ES).  

*Fonte: AGÊNCIA ESTADO 

  

Projeto de Lei sobre corrupção tem votação recorde em enquete do DataSenado 

 

Enquete realizada pelo DataSenado sobre o PLS 204/2011, que propõe tratar a corrupção como crime 

hediondo, teve votação recorde entre as consultas já realizadas no site do Senado, desde que as sondagens 

passaram a ser de 15 dias. A mobilização dos internautas para divulgar a enquete sobre o projeto rendeu à 

sondagem quase meio milhão de votos (mais de 426 mil) entre os dias 16 e 31 de agosto. 

 

O projeto de autoria do Senador Pedro Taques (PDT-MT) contou com o apoio maciço de 99,4% dos 

votantes. A proposta, que tramita em caráter terminativo na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

(CCJ), altera a Lei dos Crimes Hediondos (Lei 8.072 de 1990) para incluir entre eles os delitos de 

concussão, corrupção passiva e corrupção ativa. Se aprovada, tornaria mais duras as penas para pessoas 

condenadas por corrupção.  

 

Antes do PLS 204/2011, as enquetes sobre o Ato Médico (SCD 268/02) e sobre a criminalização da 

homofobia (PLC 122/06) também somaram números de centenas de milhares de participantes. Entretanto, 

na sondagem sobre corrupção, o período de votação foi de 15 dias, enquanto nas demais houve um mês 

para que os internautas pudessem registrar sua opinião. Em 2011, as enquetes realizadas pelo DataSenado 

passaram a ter duração de 15 dias, uma do primeiro dia do mês até o dia 15 e outra do dia 16 até o último 

dia do mês.  

 

A mobilização em torno da votação na enquete pôde ser vista nas chamadas redes sociais, como Twitter e 

Facebook. Tweets e e-mails circularam pela rede de computadores, nos quais os internautas convidavam 

seus contatos para também participarem e manifestarem suas opiniões, como no exemplo: ―Você é a favor 

ou contra o projeto que inclui os atos de corrupção na Lei dos Crimes Hediondos? Votem por favor!‖.  

 

Vários cidadãos, além de registrarem seu voto na enquete, também enviaram mensagens por meio do 

―Comente o projeto‖ e da equipe do Alô Senado. Um internauta sintetizou o sentimento de boa parte das 

mensagens: ―Atos de corrupção são hediondos e precisam ser enquadrados como tal. O montante 
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assombroso de recursos que é desviado em proveito próprio, através da prática corrente da corrupção em 

nosso país, é a causa da falência nos mais diversos segmentos, tais como: saúde, educação, etc.‖.  

*Fonte: AGÊNCIA SENADO 
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