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Brasília-DF, 4 de novembro de 2011 

 

Governo vai à Justiça para que motorista bêbado pague despesas com pensões da Previdência 
Primeira ação foi protocolada nesta quinta-feira contra motorista que dirigiu embriagado e causou cinco 

mortes no Distrito Federal 

 

A Procuradoria-Geral Federal ajuizou nesta quinta-feira na Justiça Federal a primeira ação regressiva de 

trânsito contra um motorista acusado de provocar um grave acidente, em abril de 2008, no Distrito 

Federal. O acidente deixou cinco mortos e três feridos. A ação visa ao ressarcimento à Previdência Social 

de despesas decorrentes de pensão por morte, provocada por direção perigosa e alcoolismo.  

 

De acordo com o boletim de ocorrência policial, quando provocou o acidente, o motorista estava bêbado e 

dirigia na contramão, em zigue-zague. O acidente, que aconteceu na rodovia que liga as cidades satélite de 

Taguatinga e Brazlândia, já gerou despesas de mais de R$ 90 mil para a Previdência Social. 

 

O ministro da Previdência, Garibaldi Alves Filho, e o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), Mauro Rauschild, foram juntos à Justiça Federal protocolar a ação. Garibaldi disse que, com 

ações como essa, os motoristas infratores "vão pensar duas vezes antes de dirigir embriagados ou de 

provocar rachas [corridas] no trânsito". 

 

Para o presidente do INSS, outras ações vão ser impetradas na Justiça até o fim do ano, em casos extremos 

como esse, e, a partir do próximo ano, haverá um volume maior de pedidos de ressarcimento na Justiça. 

Mas ele assegurou que a intenção da Previdência Social "não é de fazer uma caça às bruxas, procurando 

todos os casos de mortes, só os casos mais graves". 

 

E complementou: "trata-se de um alerta para quem gosta de dirigir em alta velocidade, pela contramão, em 

vias de tráfego rápido ou sob efeito de bebidas alcoólicas. Todos devem parar 15 segundos para pensar 

antes de sair de casa para beber e, então, deixar o carro na garagem e pegar um taxi. Não é justo que a 

sociedade arque com prejuízos decorrentes desse tipo de comportamento". 

 

O Brasil registra por ano cerca de 40 mil mortes em acidentes de trânsito, ao custo de R$ 8 bilhões ao ano 

para a Previdência Social. O presidente do INSS alerta que a grande maioria dos acidentes, no entanto, 

não tem a mesma natureza dos casos que vão ser ajuizados. A Previdência não pretende acionar herdeiros 

ou tirar o direito previdenciário de motoristas que sofreram autolesão em acidentes de trânsito, adiantou. 

"Não seria justo também penalizar familiares dos motoristas faltosos", disse Rauschild. 

 

O procurador-geral do INSS, Alessandro Stefanatto, explicou que, com as ações, a Previdência vai tentar 

receber o máximo possível das despesas financeiras geradas pelos acidentes graves, mas dentro da 

capacidade financeira do infrator. O motorista poderá ter bens penhorados e, se estiver desempregado, 

poderá ter que arcar com os prejuízos quando voltar a exercer atividade remunerada. A escolha dos casos 

será feita pela procuradoria com informações da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério Público e da 

administradora do seguro obrigatório para automóveis, o DPVAT. 

 

Mauro Rauschild lembrou que idêntica medida de tentativa de ressarcimento, por meio de ações na 

Justiça, está em andamento em relação às empresas responsáveis por acidentes de trabalho. Esses casos 

também geram aposentadorias extemporâneas e pensões por morte porque algumas empresas não 
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oferecerem segurança adequada aos trabalhadores. Nesse sentido, a Previdência quer receber na Justiça 

mais de R$ 336 milhões, gastos desde 2007 com o pagamento de aposentadorias e pensões decorrentes de 

acidentes de trabalho.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 

  

Governo diz que terá maioria de votos do PT para fundo de servidor 

 

O governo deu um passo decisivo para a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto que cria o fundo 

de previdência complementar do servidor federal ao costurar o apoio dos parlamentares do PT, os 

principais opositores ao fundo.  

 

Reunião realizada na terça-feira (1º) entre o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Nelson 

Barbosa, a ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, e a bancada do PT na Câmara terminou com 

a conquista dos votos de quase dois terços dos parlamentares petistas.  

 

Para aprovar o projeto que cria o fundo, denominado Funpresp, o governo precisa de aproximadamente 

130 votos em plenário, numa votação que deve ocorrer em duas semanas. Dos 87 deputados petistas, o 

governo avalia que contará com cerca de 60 votos. "O resto virá do PMDB", disse uma fonte graduada no 

governo.  

 

Na semana que vem, Ideli e Barbosa vão se reunir com a bancada do PMDB, que conta com 79 

parlamentares, de forma a conquistar o apoio que resta. O governo também trabalha com os votos do 

PSDB e do DEM, uma vez que a criação do Funpresp atende a pauta de maior rigor fiscal, defendida pela 

oposição. 

 

A estratégia fechada pela chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann e pelo ministro da Previdência Social, 

Garibaldi Alves, e coordenada pela presidente Dilma Rousseff, concentra as atenções no PT. 

Parlamentares do PCdoB e do PDT (bancadas somam 38 deputados), também contrários ao Funpresp, não 

devem ser procurados, uma vez que o apoio de dois terços da bancada petista neutraliza os opositores. 

 

"O PT estava dividido em três", afirmou uma fonte do primeiro escalão da equipe de ministros à frente das 

negociações. "Um terço era favorável ao projeto, um terço era aberto a negociações e um terço era 

contrário", disse. "Ao cedermos em alguns pontos, conquistamos a parcela dos que aceitavam negociar". 

A principal demanda do grupo de petistas contrários, mas abertos ao diálogo, é tornar a gestão do 

Funpresp similar à adotada pelos fundos de pensão das estatais, como Previ (do Banco do Brasil) e Petros 

(da Petrobras).  

 

No projeto, o governo prevê que a administração do fundo será terceirizada a uma instituição financeira. 

Na reunião com os petistas, Ideli afirmou que o governo aceita negociar este ponto. O líder do PT na 

Câmara, Paulo Teixeira (PT-SP), e o ex-ministro da Previdência Ricardo Berzoini (PT-SP), principais 

expoentes deste grupo, gostaram. 

 

Já os parlamentares contrários ao projeto, liderados pelo deputado Roberto Policarpo (PT-DF), defendem 

a criação de três fundos - um para representar cada um dos três Poderes. O Valor apurou, no entanto, que 

os sindicatos que representam os servidores do Executivo são favoráveis à criação de um fundo único para 

os três Poderes, como prevê o projeto, à exceção dos servidores do Banco Central.  

 

"A determinação presidencial é que o projeto seja aprovado na Câmara e no Senado ainda neste ano", 

afirmou Carlos Gabbas, secretário-executivo do Ministério da Previdência Social.  

*Fonte: VALOR ECONÔMICO 
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Comandada por réu no Supremo, CCJ inclui na pauta anistia a mensaleiros 

Sem alarde, Comissão da Câmara, presidida por João Paulo Cunha (PT-SP), incluiu na lista de votação 

projeto que devolve direitos políticos a José Dirceu, Pedro Corrêa e Roberto Jefferson 

 

O projeto que anistia os deputados cassados pela Câmara no escândalo do mensalão, descoberto em 2005, 

foi incluído na pauta da reunião da próxima quarta-feira da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a 

principal comissão da Casa. O presidente do colegiado e responsável por definir a pauta é o deputado João 

Paulo Cunha (PT-SP), um dos réus no processo sobre o tema que tramita no Supremo Tribunal Federal 

(STF).  

 

A proposta polêmica é de autoria do ex-deputado Ernandes Amorim (PTB-RO) e beneficiaria José Dirceu 

(PT-SP), Roberto Jefferson (PTB-RJ) e Pedro Corrêa (PP-SP) - os três foram cassados e também são réus 

no processo do STF. Se aprovada a anistia, eles poderiam disputar a eleição. A cassação os privou dos 

direitos políticos por oito anos. 

 

Amorim argumenta na justificativa do projeto que a Câmara absolveu a maioria dos deputados citados no 

esquema o que, na visão dele, tornaria injusta a manutenção da punição somente aos três cassados.  

"Não se justifica a manutenção da pena de inelegibilidade apenas para os três parlamentares cassados em 

plenário, designados arbitrariamente para expiar a culpa de grande parte dos parlamentares", diz o autor.  

 

O projeto tramita de forma conjunta com outra proposta, de autoria de Neilton Mulim (PP-RJ), que sugere 

exatamente o contrário. O projeto do deputado fluminense proíbe "a concessão de anistia aos agentes 

públicos que perderam a função pública em decorrência de atos antiéticos, imorais ou de improbidade". 

Por ambos tratarem do mesmo tema, ainda que com visões opostas, eles estão apensados. 

 

Por tramitarem conjuntamente, quando no início deste ano Mulim pediu o desarquivamento de seu projeto 

o que trata da anistia aos mensaleiros também voltou a tramitar. Ambos agora estão prontos para entrar na 

pauta da CCJ.  

 

Recuo 

Na quinta-feira, 3, à noite, após ser questionado pelo Estado, João Paulo disse que determinaria que o 

projeto fosse retirado da pauta.  

 

Relator das duas propostas, o deputado Gabriel Chalita (PMDB-SP) deu parecer contrário a ambas. Em 

relação ao projeto de Mulim o peemedebista argumentou que a anistia tem "fim social" e está prevista na 

Constituição, não sendo possível acabar com essa possibilidade por meio de um projeto de lei ordinária. 

No caso da anistia aos chamados "mensaleiros", Chalita vota de forma contrária por considerar a proposta 

"casuística" e ofensiva ao princípio constitucional da "moralidade".  

 

"A adoção do casuísmo, isto é, a subordinação do interesse geral ao caso particular conforme a 

conveniência política do momento, além de afrontar comandos fundamentais do processo legislativo, 

implica, no caso concreto, ofensa ao princípio da moralidade previsto nos arts. 37, caput, e 14, § 9.º, 

ambos da Constituição", argumenta Chalita.  

 

O parecer contrário, porém, não significa que o projeto será rejeitado. O plenário da comissão pode 

rejeitar a orientação do relator e aprovar o projeto. Tal mudança pode ser feita num "voto em separado" ou 

mesmo com um pedido de preferência para analisar a proposta desejada antes do voto do relator.  

 

Empenhado em voltar rapidamente à política, o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, apontado como 

chefe do esquema do mensalão, já disse que buscará a anistia no Congresso se for absolvido pelo 

Supremo. O processo deve ser julgado pela Corte no próximo ano.  
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Mesmo se forem considerados inocentes pelo STF, os três não podem disputar eleições até 2015 porque 

perderam os direitos políticos ao serem cassados pelos colegas. Só um projeto de anistia, aos moldes deste 

que está na CCJ, poderia reverter essa situação.   

*Fonte: O ESTADO DE S.PAULO 

  

Ophir Cavalcante: “As ruas não têm dono” 

A Ordem dos Advogados do Brasil fecha apoio à edição 2011 do Prêmio Congresso em Foco . Em 

entrevista ao site, o presidente da ordem condena as críticas às Marchas contra a Corrupção 

 

Em 1984, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) estava ao lado daqueles que lotaram as praças do país 

nos imensos comícios que pediram a volta das eleições diretas para presidente da República. Em 1992, a 

OAB também pintou as caras e foi às ruas pedir o impeachment do ex-presidente Fernando Collor. Ela foi, 

juntamente com a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), uma das autoras do pedido de afastamento de 

Collor. 

 

Nos últimos dias 7 de setembro e 12 de outubro, a Ordem dos Advogados do Brasil esteve nas ruas outra 

vez. O presidente da OAB, Ophir Cavalcante, fez questão de ir até o Museu Nacional de Brasília, de onde 

saíram aas duas datas as Marchas contra a Corrupção, organizadas por um movimento apartidário, a partir 

das redes sociais. De lá, saudou os manifestantes. Em cada uma das marchas, cerca de 20 mil 

manifestantes. 

 

É a coerência de sempre ter estado ao lado das manifestações sociais, na crença de que a democracia é 

uma construção permanente que não depende apenas dos políticos mas de todos os brasileiros, que faz a 

OAB fechar apoio à edição 2011 do Prêmio Congresso em Foco. 

 

“De todos os regimes de governo, a democracia é a melhor, sem dúvida”, diz Ophir. Para o presidente da 

OAB, o prêmio ajuda a estabelecer esse diálogo entre a sociedade e a classe política, na medida em que 

busca estabelecer um padrão de comportamento que a sociedade espera de seus representantes.  

 

“O Prêmio Congresso em Foco acaba sendo uma espécie de reconhecimento ao serviço político que é 

prestado em favor da sociedade”, avalia Ophir.  “O Prêmio Congresso em Foco passou a ser uma 

referência para medir o grau de comprometimento dos deputados e senadores com os anseios da 

sociedade”, diz ele. Quem é finalista do prêmio, avalia ele, geralmente é porque tem esse 

comprometimento. 

 

Construção da democracia 

Este ano, a festa de entrega do Prêmio Congresso em Foco terá como mote exatamente a “construção da 

democracia”, justamente essa ideia de que fazer um país é tarefa de todos. Seja com os cuidados 

necessários para a escolha dos melhores representantes no governo, seja com a cobrança constante das 

atitudes que se afinam com as preocupações da sociedade, seja com o legítimo protesto quando os 

comportamentos daqueles que nos representam deixam a desejar. É por isso que o mesmo apoio dado para 

o prêmio é dado pela OAB às manifestações populares nas ruas. 

 

Assim, choca ao presidente da OAB a posição de alguns setores ligados ao governo e ao PT que torcem o 

nariz para as marchas contra a corrupção, como se elas fossem ações orquestradas para desestabilizar o 

governo da presidenta Dilma Rousseff ou para criar constrangimentos ao seu partido. “Esse tipo de 

posicionamento é lamentável”, critica Ophir. “Se recuarmos um pouco, vamos ver que alguns desses que 

hoje criticam estavam antes nas ruas em movimentos anteriores com bandeiras idênticas”, lembra. “A 

única diferença é que, desta vez, não são eles os organizadores dos protestos”, conclui. 

 

Para Ophir, esse é o ponto central. As novas formas de arregimentação pelas redes sociais tornaram 

desnecessárias as presenças daqueles que tinham antes essa capacidade de reunir pessoas e levá-las às 

ruas: os partidos políticos, os sindicatos, etc. “Ninguém acreditava que fosse possível reunir 20 mil 
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pessoas sem a ajuda da CUT, dos sindicatos. Mas hoje é”, observa Ophir. “É preciso entender essa nova 

realidade, porque hoje ninguém tem mais o monopólio das ruas”. 

 

Esse é um aviso também para os parlamentares, hoje muito mais expostos à crítica e à pressão direta da 

sociedade a partir das redes sociais na internet. Neste mundo conectado, ninguém pode mais virar as 

costas para as aspirações da sociedade. É nesse espírito que se encontram a OAB e o Congresso em Foco. 

 

Festa 

A festa de entrega do Prêmio Congresso em Foco 2011 acontecerá na segunda-feira (7), no Espaço Porto 

Vitória, em Brasília. Um grande show, com João Donato e Maíra Freitas, abrilhantará a festa. 

Na sua edição 2011, o Prêmio Congresso em Foco conta com o patrocínio da Ambev e da Petrobras. 

 

Apoiam o prêmio, além da OAB, a Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais (Anadef), a 

Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF), o Sindicato Nacional dos Fiscais Federais 

Agropecuários (Anffa Sindical), a Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), a Associação dos Notários e 

Registradores do Brasil (Anoreg/BR), a Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais 

(ArpenBrasil), a Federação Brasileira das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite), e a 

Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip).  

 

São parceiros do Prêmio Congresso em Foco o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal 

e a Agência Rádioweb.  

*Fonte: CONGRESSO EM FOCO 
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