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Brasília-DF, 5 de outubro de 2011 

 

PL 2203 vai aguardar na fila e aposentados buscam isonomia 

 

No dia 28 de setembro a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados encaminhou o Projeto de Lei 2203 às 

Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; Finanças e Tributação e Constituição e 

Justiça e de Cidadania, destacando que esta proposição estaria sujeita à apreciação conclusiva pelas 

Comissões e que é de alta prioridade.   

 

Há, pelo menos, cinco projetos de lei na fila tramitando com a mesma prioridade nas comissões, o que 

deverá levar mais de um mês para que o texto do PL 2203 seja analisado e possa receber um Relator 

Geral. A Condsef, signatária de „acordo‟ com o governo inserido no PL beneficiando algumas categorias 

de sua base agora se diz traída pelo governo e quer modificações no texto original, como o que o governo, 

embora negocie, não concorda pelo fato de „estarmos em crise econômica mundial‟ e não haver recursos 

para aumentar os valores apresentados. O descontentamento pode ser observado consultando páginas na 

internet de alguns sindicatos de sua base.  

 

Pelo texto do PL, haverá muito pouco a ser reajustado, com incidência nas gratificações e metade do 

reajuste cabendo aos aposentados, que se revoltaram por todo o país, principalmente os de nível Auxiliar e 

Médio.  

 

A Cobrap exige que qualquer reajuste nas gratificações seja isonômico entre ativos e aposentados e 

argumenta que os aposentados não suportam mais a discriminação e a qualidade de vida cai ano após ano 

sem que sejam tomadas providências para coibir esses abusos que para ela, aniquilam a vida lentamente.  

 

A base da Fenasps – servidores da Saúde, Trabalho, Funasa e Previdência – também se revoltou com o 

texto original e busca inclusão de emendas parlamentares para aumentar os reajustes que deveriam ser no 

vencimento base e querem equiparação entre ativos e aposentados. Alega que são os aposentados os que 

sofrem os maiores ataques em seus salários, os quais tiveram exclusão de algumas vantagens pagas aos 

ativos e que recebem metade da pontuação recebida pelos ativos nas gratificações, o que diminui, na 

média, 40% de seus vencimentos.   

 

A Fenasps deve intensificar manifestações no Congresso Nacional e apoio para aumentar o valor do vale 

alimentação, redução da jornada para 30 horas semanais e melhores condições de trabalho. E 

responsabiliza o governo pelas epidemias de dengue ao esvaziar a Funasa, transferindo suas atividades 

para o ministério da Saúde e não realizando concurso público para reposição de pessoal, preferindo 

investir diretamente na contratação de agentes terceirizados por empresas inidôneas que aplicaram golpe 

no governo e nos trabalhadores, prejudicando a população brasileira.  

 

Fora do PL 2203 os servidores do INSS e das universidades, que já pararam por mais de 100 dias, estudam 

paralisações nos próximos meses. O ministério do Planejamento informou que considera o PL 2203 pronto 

e finalizado, mas que estuda pequenas distorções que possam ter ocorrido.  

 

Os servidores do judiciário federal realizam greve parcial no momento e exigem a reposição da inflação e 

melhores condições de trabalho. Este reajuste, previsto por Projeto enviado pelo Supremo Tribunal 

Federal ao Congresso Nacional que, pode decisão do Executivo, resolveu congelá-lo para não ter que 
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votar e se indispor com o judiciário. A CNTSS também mobiliza suas bases em busca de benefícios em 

acréscimo ao PL 2203.  

*Fonte: VERA RITTER – INFO DF COM AGÊNCIAS 

  

Os riscos da previdência complementar - Previdência complementar do servidor em urgência 

constitucional 
“Se não houver um recuo do governo ou mudanças significativas no texto, a previdência complementar 

porá fim à aposentadoria integral do servidor” 

 

O projeto de lei que institui a previdência complementar e cria o fundo de pensão dos servidores públicos 

passou a tramitar em regime de urgência constitucional, conforme mensagem da presidente Dilma enviada 

ao Congresso, pela qual a matéria deverá ser apreciada em 45 dias sob pena de bloqueio da pauta do 

plenário. 

 

A condução desse tema pelo governo não tem sido das melhores, por várias razões. 

 

Em primeiro lugar pela incoerência de reduzir receita e aumentar despesa num momento em que o 

governo promove um duro ajuste fiscal, com o congelamento do salário de servidores, não contratação de 

concursados e o adiamento ou suspensão de concursos públicos este ano. 

 

Em segundo lugar pela afronta que a transformação do projeto em lei representa para os servidores 

públicos, incluindo o modo como a matéria foi conduzida na Comissão de Trabalho, Administração e 

Serviço Público. 

 

Em terceiro porque o governo não se entende sobre o assunto, com uma parte abrindo negociações com os 

servidores, como no caso da Secretaria-Geral da Presidência, que inclusive realizou seminário conjunto 

com o fórum que representa as carreiras exclusivas de Estado, o  Fonacate, e outra parte, no caso o 

Ministério da Previdência Social, solicitando urgência para votação do projeto. 

 

Em quarto lugar porque o fundo oferta o pior dos planos de benefícios, que é o de contribuição definida, 

exatamente aquele cujo risco é todo do participante e a complementação da aposentadoria depende do 

resultado das aplicações financeiras, sem qualquer solidariedade do patrocinador. 

 

Se ao menos garantisse o plano de benefício definido, que assegura ao participante a complementação 

contratada, independentemente de oscilações e crises no mercado financeiro. No momento da 

aposentadoria, por esse plano, o servidor terá assegurada a complementação contratada, ainda que ao 

longo do tempo tivesse variação em sua contribuição e na do patrocinador, para maior ou para menor. 

 

Na Previ do Banco do Brasil, por exemplo, não apenas os funcionários com planos de beneficio definido 

estão há anos sem contribuir, pela excelente situação do plano, como têm recebido parcelas do superávit 

do fundo. Mas esses funcionários ingressaram na previdência complementar num período em que o marco 

legal era outro e o patrocinador podia, sem qualquer impedimento,  contribuir com quantas vezes quisesse 

mais que o participante. 

 

E em quarto, isto é mais grave, com manipulação de informações. 

 

As simulações apresentadas pelo Ministério da Previdência em defesa do projeto, segundo informações 

seguras, não consideram a paridade de contribuição, de 7,5% do participante e 7,5% do governo . 

O cálculo apresentado considera 7,5% do governo, como patrocinador, e 11% do servidor público, como 

participante. Isso não é correto. Se a simulação fosse paritária, com o limite de 7,5% de cada, a 

complementação seria irrisória. 
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A Anfip – Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, fez o cálculo com as 

contribuições paritárias, de 7,5% cada (participante e patrocinador), e chegou à conclusão que o servidor 

que contribuir durante 35 anos terá direito a uma complementação de 80% de sua última remuneração 

pelo prazo máximo de onze anos. 

 

Como em nosso sistema previdenciário as mulheres se aposentam cinco anos mais cedo do que os 

homens, tanto em idade quanto em tempo de serviço, elas terão que trabalhar pelo menos cinco anos a 

mais para poder usufruir por onze anos do benefício complementar. Se for professora terá que trabalhar 

mais dez anos ou receber um benefício complementar insignificante. 

 

Em outras palavras, um servidor (homem ou mulher) que se aposentar aos 60 anos de idade e 35 de 

contribuição só terá sua complementação até os 71 anos, passando, após essa idade, a viver 

exclusivamente com o benefício do regime próprio, que fica limitado ao texto do INSS, atualmente de R$ 

3.689,66. 

 

Não bastasse tudo isto, ainda existe a suspeita de que o projeto pode favorecer o mercado financeiro, já 

que o artigo 15 do substitutivo aprovado na Comissão de Trabalho prevê a contratação de instituições 

financeiras para administrar a carteira de valores mobiliários, podendo cada contratada aplicar até 40% de 

todas as reservas e recursos garantidores do plano de benefício. 

 

O projeto, que ainda deveria passar por três comissões – Seguridade; Finanças e Tributação, e 

Constituição e Justiça – poderá ser votado em plenário a qualquer momento. Se não houver um recuo do 

governo ou mudanças significativas no texto, a previdência complementar será aprovada com todas essas 

implicações e porá fim à aposentadoria integral do servidor.  

*Fonte: ANTÔNIO DE QUEIROZ – CONGRESSO EM FOCO/DIAP 

  

Governo pede urgência para votação de previdência complementar do servidor 

 

O governo federal encaminhou ontem ao Congresso mensagem com pedido de urgência constitucional 

para o Projeto de Lei 1992/07, que institui o regime de previdência complementar para os servidores 

públicos federais. Com o pedido de urgência, o projeto trancará a pauta do Plenário se não for votado em 

até 45 dias (a partir de 18 de novembro). 

 

O projeto tramitava em caráter conclusivo, mas passou a ser sujeito a votação em Plenário devido ao 

regime de urgência. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 

Público e ainda precisa ser analisada pelas comissões de Seguridade Social e Família; de Finanças e 

Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 

  

Reajuste de servidores supera custo de estádios para Copa 
Projetos de lei que concedem aumentos salariais para membros do Legislativo e do Judiciário têm 

impacto de R$ 9,9 bilhões 

 

O valor do reajuste salarial pleiteado por autoridades e servidores públicos do Legislativo e do Judiciário 

supera previsões de gastos, do governo e da iniciativa privada, para construir os estádios da Copa do 

Mundo de 2014 e até os orçamentos de alguns dos maiores ministérios da Esplanada. 

 

Levantamento do iG revela que, somados, os aumentos salariais propostos por órgãos federais têm 

impacto de R$ 9,9 bilhões nos cofres da União. Os reajustes constam em oito projetos de lei em 

tramitação no Congresso, que alteram planos de carreira e subsídios do funcionalismo público. 

 

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/109660-PROJETO-REGULAMENTA-PREVIDENCIA-COMPLEMENTAR-DO-SERVIDOR.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/201955-TRABALHO-CONCLUI-VOTACAO-DA-PREVIDENCIA-COMPLEMENTAR-DOS-SERVIDORES.html


 4 

As propostas beneficiam servidores da Câmara dos Deputados, do Ministério Público da União (MPU), do 

Tribunal de Contas da União (TCU) e do Judiciário, além de ministros do Supremo Tribunal Federal 

(STF), magistrados e procuradores da República. 

 

Mas desagradam à presidenta Dilma Rousseff, que vem pregando austeridade fiscal das contas públicas e 

que considera que há outras prioridades. O valor do reajuste é maior, por exemplo, do que os R$ 6,3 

bilhões que governos estaduais, municipais e empresas particulares gastarão para tirar do papel os 12 

estádios que sediarão jogos da Copa de 2014. 

 

Também supera orçamentos para 2012 de ministérios como Planejamento (R$ 8,2 bilhões), Minas e 

Energia (R$ 7,9 bilhões) e Presidência da República (R$ 7,3 bilhões). E se aproxima dos R$ 10 bilhões 

que União prevê gastar no ano que vem apenas para manter funcionando as universidades federais. 

 

O projeto que traz o maior impacto – e que desencadeou uma crise entre Executivo e o Judiciário – é o do 

plano de carreira dos servidores do Judiciário: R$ 7,4 bilhões. O governo teme que sua aprovação abra 

caminho para uma fila de outros aumentos. 

 

Efeito cascata 

É o caso do reajuste pedido pelo STF, que elevaria o salário dos ministros da Corte de R$ 26,7 mil para 

R$ 32 mil. A proposta tem custo estimado em R$ 2,9 milhões. Mas o efeito cascata da categoria, que 

beneficiaria os juízes, custaria outros R$ 597,2 milhões aos cofres públicos. 

 

Em agosto, o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, enviou projeto ao Congresso que reajusta 

seu salário no mesmo patamar do aumento pleiteado pelos ministros do Supremo. O impacto da proposta é 

estimado em R$ 254,8 milhões, devido ao efeito cascata no contracheque dos demais procuradores do 

MPU. 

 

Reajuste de até 54% 

O órgão tem ainda um projeto que trata exclusivamente do plano de carreira de seus servidores. Seu 

impacto orçamentário é calculado em R$ 1 bilhão que, segundo o MPU, serve para “recompor as perdas 

salariais desde 2006”, quando foi concedido o último reajuste para a categoria. 

 

No Legislativo, há dois projetos que tratam de aumentos salariais. Conforme o iG revelou, a proposta dos 

servidores do TCU concede reajustes de até 54% e seu impacto anual é calculado em R$ 289 milhões. Já o 

custo do projeto que beneficia funcionários da Câmara representa incremento de R$ 207 milhões por ano.  

*Fonte: IG BRASÍLIA  

  

Lupi admite pressões para sair do Ministério do Trabalho 
"Pode ser que o máximo que eu posso não esteja à altura do que Dilma acha", diz ministro em entrevista 

à TV Ig 

 

O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, falou à TV iG sobre as pressões para deixar o cargo. Ele reconheceu 

que enfrenta desentendimentos com o seu partido, o PDT, e afirmou que tomou medidas que irritaram 

grupos empresariais. Lupi está no governo desde março de 2007, quando foi nomeado por Luiz Inácio 

Lula da Silva. Em janeiro deste ano, foi mantido pela presidenta Dilma Rousseff na pasta. 

 

“Sou desafiador. Não temo nada nem a ninguém. Sou do time de Leonel Brizola. Tenho minha 

consciência tranquila de estar fazendo o máximo que eu posso. Pode ser que o máximo que eu posso não 

esteja à altura do que ela (a Dilma) acha ou do que o partido", disse “Eu com a presidenta Dilma tenho 

uma relação de uma fraternidade e uma sintonia muito grande. Como tive com o presidente Lula". 

 

Nas últimas semanas, Lupi entrou na lista dos ministros que poderão deixar o cargo na reforma ministerial 

que deverá ocorrer na virada do ano. Ele disse que a maioria das especulações partem de pessoas 

http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/stf+reage+ao+corte+orcamentario+de+reajuste+salarial/n1597189810354.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/tcu-quer-reajuste-de-ate-54-para-servidores/n1597219188781.html


 5 

descontentes com sua gestão no Ministério do Trabalho. "Quando ousei falar que o dinheiro público tinha 

de ter contrapartida social foram pelo menos 10, 12 editoriais xingando até minha pobre mãezinha".  

 

Diante das recentes greves, Lupi afirmou que tende a ficar ao lado dos trabalhadores, mas disse acreditar 

que as paralisações deverão acabar logo. "A minha parte do trabalhador quer puxar um pouquinho para o 

seu lado. Eu faço eu mesmo. Se eu puder ter 30% de aumento por que vou aceitar 10%? Agora ganho real 

estamos tendo", disse. "Daqui a pouquinho vai sair o acordo", completou. 

 

ministro do Trabalho também falou sobre o lançamento do programa e do projeto de lei que estabelecerão 

as novas regras para contratação de trabalhadores domésticos, de acordo com a convenção da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) aprovada este ano. O Brasil ratificou a decisão que estabelece que todos 

as empregados devem ter contrato assinado e um limite para a jornada de trabalho. 

 

 "(O lançamento do programa demora) Não mais do que uns 15 a 30 dias. Está na base dos cálculos do 

Ministério da Fazenda, fazendo os impactos", disse. "O Estado vai ganhar. São cinco milhões de 

brasileiras e brasileiros que estão fora do mercado formal. (Com o projeto) você está quebrando esse crime 

que a sociedade faz com quem trabalha em casa como se fosse trabalhador de segunda categoria". 

completou.  

 

Confira a entrevista aqui.  

 

*Fonte: IG BRASÍLIA 

  

Associação de juízes federais briga por vantagens a magistrados e se coloca na contramão da 

história 

 

Há quem diga que associações e sindicatos atuam corporativamente e defendem, qualquer que seja o custo 

social, o bolso e o lazer dos seus filiados. No momento, a Associação dos Juízes Federais (Ajufe)  pleiteia 

para a Magistratura correções nos vencimentos dos magistrados (de R$26,7 mil para R$32 mil). A Ajufe 

deseja, ainda, uma preferência, ou seja, que a revisão nos vencimentos dos magistrados  anteceda à 

recomposição dos salários dos servidores públicos.  

 

Não se deve esquecer também que a Ajufe postula a manutenção de dois meses de férias para os juízes e 

um pouco mais de folgas pelo estresse decorrente da atividade funcional que tem provocado mortes 

precoces, doenças psicossomáticas e até dos recentes suicídios. 

 

Tudo é apresentado num momento de crise econômica planetária e quando o governo federal promete 

erradicar a miséria no país. Mais ainda, a Ajufe tromba de frente com o presidente do Supremo Tribunal 

Federal (STF), Cezar Peluso, que, com sensibilidade, entende dever o reajuste dos servidores do 

Judiciário, caso aprovado,  anteceder aos dos magistrados (juízes), que deveriam, como todos os 

trabalhadores brasileiros, gozar apenas um mês de férias remuneradas. 

 

Uma associação de magistrados deveria ter um mínimo de compromisso social: e não venham dizer que o 

presidente do Tribunal Regional Eleitoral foi criticado por mandar distribuir cartilhas sobre o problema do 

lixo urbano. Por evidente, deveria espalhar cartilhas sobre questões eleitorais. Também deveria verificar 

se os jurisdicionados, que são os cidadãos comuns, estão satisfeitos com o Judiciário no que toca, já que 

vedada a justiça pelas próprias mãos, o tempo levado para a solução dos conflitos resistidos. 

 

Lógico, o Judiciário não faz as leis. No particular, no entanto, não é suficientemente ativo para pressionar 

por mudanças. A proposta do presidente Peluso de pacto republicano para que penas criminais impostas 

fossem executadas após condenações em segunda instância (grau de jurisdição) foi refutada por 

advogados unidos e não prestigiada por juízes que privilegiam as questões remuneratórias e de 

alargamento de vantagens, chamadas de prerrogativas. 

http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/lupi-admite-pressoes-para-sair-do-ministerio-do-trabalho/n1597255410536.html
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Num pano rápido, a Ajufe não percebe estar na contramão da história e faz ouvidos moucos ao que 

pensam os jurisdicionados. Para a Ajufe, o reajuste aos servidores (56%) geraria uma distorção, pois os 

subordinados (servidores) passariam a vencer mais dos que os magistrados. Ora, esqueceram que existe 

um teto constitucional e nenhum funcionário, como regra, pode ultrapassar o teto de R$26,7 mil. Se 

ultrapassam, com penduricalhos, é porque o Judiciário demora em julgar as ações sobre 

inconstitucionalidade de se ganhar acima do teto.  

*Fonte: WÁLTER MAIEROVITCH – TERRA MAGAZINE 

  

Críticas a aumentos e férias irritam juízes federais 

 

Após ter entrado em choque com a corregedora nacional de Justiça, Eliana Calmon, por causa de 

investigações contra juízes suspeitos de irregularidades, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 

Cezar Peluso, enfrenta agora críticas de uma associação que representa os interesses dos magistrados.  

Uma das entidades que pressionam pelo reajuste no salário dos magistrados, a Associação dos Juízes 

Federais do Brasil (Ajufe), reagiu ontem à afirmação de Peluso de que é mais importante aumentar a 

remuneração dos servidores. A Ajufe também criticou Peluso por ter apoiado o fim das férias de 60 dias 

dos magistrados.  

 

Em nota que divulgou ontem, na qual afirma que discorda veementemente das declarações de Peluso, a 

Ajufe diz que os magistrados estão "absolutamente insatisfeitos com o tratamento que vem sendo dado aos 

seus direitos e prerrogativas".  

 

"Referidas declarações são infelizes e carecem de legitimidade político-institucional, uma vez que não 

recebem apoio ou respaldo de nenhum setor da magistratura brasileira", acrescenta o texto. A Ajufe 

defende a aprovação pelo Congresso de dois projetos de lei que reajustariam os salários do STF dos atuais 

R$ 26,7 mil para R$ 32 mil.  

 

Cascata 
Um reajuste na remuneração do Supremo implicaria aumentos em cascata para toda a magistratura. De 

acordo com a associação, um artigo da Constituição Federal que determina a revisão anual dos 

vencimentos estaria sendo descumprido. A entidade calcula que as perdas inflacionárias chegam a 25% 

nos últimos seis anos.  

 

"Isso faz com que boa parte dos juízes, absurdamente, receba remuneração mais baixa do que os 

servidores do Poder Judiciário - seus subordinados hierárquicos - e que agora pleiteiam, com o apoio do 

presidente do STF, reposição inflacionária de 56%." Na avaliação dos juízes, isso " vai aumentar essa 

inaceitável e incongruente distorção e fortalecer a evidente quebra, inclusive, da hierarquia em um dos 

Poderes do Estado". 

 

A Ajufe também contesta o apoio dado pelo presidente do STF à redução das férias dos juízes dos atuais 

60 dias para 30. Segundo a entidade, o período de férias é usado pelos magistrados para estudar e proferir 

despachos sobre temas mais complexos. A entidade também defende férias mais longas como forma de 

garantir uma recuperação pelo stress sofrido pelos juízes.  

 

"A avassaladora perda de direitos e prerrogativas, somada ao aumento de cobranças aos juízes, tem 

motivado crescente evasão da carreira, doenças psicossomáticas, mortes precoces e até suicídios, como 

cometidos por dois magistrados recentemente", conclui a nota.  

*Fonte: O ESTADO DE S. PAULO 
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Comissão aprova piso nacional para agentes comunitários de saúde 

 

A comissão especial que analisa a criação de piso salarial nacional para agentes comunitários de saúde e 

de agentes de combate a endemias (PL 7495/06 e apensados) aprovou há pouco, por unanimidade, o 

substitutivo do relator, deputado Domingos Dutra (PT-MA), que fixa em R$ 750 mensais a remuneração 

das categorias. Esse valor valerá até 1º de agosto do ano que vem, quando passará para R$ 866,89. A 

proposta segue para votação pelo Plenário. 

 

O projeto ainda estabelece a forma de reajuste do piso salarial das duas categorias – com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) - e cria um mecanismo para garantir o aumento real da remuneração. 

 

Domingos Dutra optou por vincular o substitutivo ao Projeto de Lei 7595/06 por já estar aprovado no 

Senado. Desta forma, se acatado novamente na outra Casa, será enviado diretamente para sanção 

presidencial. 

 

O relator sugeriu ainda que todos os presentes à reunião de hoje (o auditório está lotado de agentes) 

fossem entregar pessoalmente o texto aprovado ao presidente da Câmara, Marco Maia, como forma de 

pressão pela aprovação rápida do projeto. Há apelos dentro da Câmara para que seja criado, nos moldes da 

CPMF, um imposto que possa garantir as correções salariais para os agentes de saúde. 

 

Municípios 
Os deputados fizeram coro à cobrança da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) pela 

regulamentação da emenda. Segundo o coordenador da área técnica de Saúde da entidade, Denílson 

Magalhães, a norma vai fazer parar o desvio de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS). “Precisamos 

lutar pela regulamentação da Emenda 29, que agora tramita no senado”, disse o representante da CNM. 

Magalhães afirmou que, atualmente, as prefeituras arcam com a maior parte dos pagamentos aos agentes 

comunitários de saúde e de combate a endemias. Ele disse que, segundo dados de pesquisa da CNM em 

4.288 cidades, mais de 99% dos 298 mil agentes são empregados pelos municípios. “Os recursos não são 

suficientes. O município é a esfera mais cobrada.” 

 

A assessora jurídica da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde (Conacs), Elane 

Alves de Almeida, disse que a categoria vai apoiar a reivindicação dos municípios pela Emenda 29, mas 

com a contrapartida de os municípios apoiarem o piso dos profissionais de saúde. “Os prefeitos têm nosso 

apoio, mas queremos o apoio deles para nosso piso.” 

*Fonte: AGÊNCIA CÃMARA 

  

PEC propõe eleição de vereadores por sistema misto em 2012 

 

A Câmara analisa a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 51/11, do deputado Eduardo Cunha 

(PMDB-RJ), que altera a legislação eleitoral para determinar que metade das vagas das câmaras 

municipais nas eleições de 2012 seja preenchida pelo sistema proporcional, em listas fechadas, e a outra 

metade pelo sistema majoritário. A proposta acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição. 

 

O texto também prevê a realização de plebiscito na data correspondente ao segundo turno das eleições de 

2012, com o objetivo de definir como serão preenchidas as vagas de deputado federal, deputado estadual, 

deputado distrital (DF) e vereador nas eleições posteriores. 

 

Entre as possibilidades está a eleição pelo sistema proporcional em lista fechada, pelo sistema majoritário 

ou por ambos (misto), de forma idêntica ao que a proposta estabelece para as eleições municipais em 

2012. 

 

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SAUDE/97243-PROPOSTA-REGULAMENTA-ATIVIDADES-DE-AGENTE-DE-SAUDE.html
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“A reforma política deve caminhar para fortalecer ainda mais a capacidade de fiscalização, controle e 

cobrança dos representados sobre seus representantes”, disse Cunha. “O caminho para esse objetivo é 

conhecido: o voto distrital, na sua forma pura ou mista”, defendeu. 

 

Segundo o autor, várias são as possibilidades de operar o voto distrital, seja no sistema majoritário ou 

proporcional, e a proposta tem como objetivo recuperar essa alternativa para discussão e deliberação, no 

momento em que se aproxima o desfecho das decisões sobre a reforma política. 

 

Tramitação 
A PEC será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania quanto à admissibilidade. 

Se aprovada, será analisada por uma comissão especial a ser criada especificamente para esse fim. Depois, 

seguirá para o Plenário, onde precisará ser votada em dois turnos.  

*Fonte: AGÊNCIA CÂMARA 

  

Correios e trabalhadores fecham acordo, mas greve não termina 
Assembleias nesta quarta-feira decidirão se proposta da audiência de conciliação no TST será aceita pela 

categoria 

 

Os Correios e grevistas fecharam hoje um acordo que pode pôr fim à greve dos funcionários da estatal, 

que já dura 21 dias. Depois de quase quatro horas de negociação, mediada pela ministra do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST), Maria Cristina Peduzzi, os trabalhadores aceitaram a proposta dos Correios 

de reajuste de 6,87% a partir de 1º de agosto e aumento linear de R$ 80 a partir de 1º de outubro.  

Na prática, o impacto total na base salarial da categoria será de 16,78% a partir de outubro, o que 

representa um aumento real de 9,9%.  

 

Os Correios também oferecerão aos trabalhadores um seguro-medicamento, que dará direito à compra de 

remédios com desconto e ressarcimento do valor gasto com medicamentos, entre outros benefícios. O 

valor do reembolso ainda não foi fechado. Em relação ao desconto dos dias parados, o ponto mais crítico 

das negociações, os Correios fizeram a concessão de não descontar 15 dos 21 dias de duração da greve. 

 

A estatal, porém, não abriu mão dos seis dias já descontados na folha de pagamento de setembro, mas 

aceitou a proposta da ministra de que os valores descontados sejam devolvidos rapidamente, em folha 

suplementar, em um prazo de até cinco dias úteis após o retorno dos grevistas ao trabalho. Os grevistas, no 

entanto, não ficaram imunes à cobrança desses seis dias. O valor será efetivamente cobrado em 12 

parcelas sobre os salários, mas somente a partir de janeiro de 2012. 

 

Como esse parcelamento, que representa o desconto de meio dia de trabalho por mês durante os 12 meses 

de 2012, incide sobre o salário com os reajustes estabelecidos e afeta a data-base da categoria do ano que 

vem, que é em agosto, ficará a critério de cada trabalhador manter o desconto já realizado ou aderir ao 

parcelamento. 

 

A Agência Estado apurou que o desconto dos dias parados, fato inédito na estatal, além de ser uma 

orientação do governo da presidente Dilma Rousseff, era também um pleito dos funcionários da empresa 

que não aderiram ao movimento (80%). A compensação dos dias que não foram descontados será feita aos 

sábados, domingos e feriados, mediante necessidade da empresa, até maio de 2012. As convocações dos 

funcionários serão feitas com até 72 horas de antecedência. 

 

A aprovação da proposta na audiência de conciliação, no entanto, ainda não significa o fim da greve, pois 

terá de passar pelo crivo das assembleias que serão realizadas amanhã por 35 sindicatos regionais em todo 

o País. Se a proposta for aprovada por 18 sindicatos, o movimento grevista chegará ao fim na quinta-feira. 

"Posso sair em defesa da proposta, mas quem vai dizer sim são os trabalhadores", afirmou José Rivaldo, 

secretário-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios, Telégrafos e 

Similares (Fentect). 
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Os atrasos de correspondências já somam 136 milhões de objetos, o que representa três a quatro dias de 

carga postal. O porcentual de trabalhadores que aderiram à paralisação se mantém em 20%, segundo a 

estatal.  

*Fonte: AGÊNCIA ESTADO 

  

MPF coloca lucro das montadoras sob suspeita 
Procuradores pediram para que o Ministério da Fazenda investigue irregularidades nos preços cobrados 

pelas empresas que atuam no Brasil 

 

Toda a discussão sobre a falta de competitividade no mercado automotivo brasileiro, e o possível alto 

lucro alcançado pelas montadoras nacionais, pode ganhar novos capítulos. Um grupo de procuradores do 

Ministério Público Federal (MPF) pediu ao Ministério da Fazenda que investigue a suspeita de prática de 

preços abusivos praticada pelas empresas do setor instaladas no país. O pedido partiu depois que o órgão 

percebeu que um carro no Brasil pode custar o dobro do que um do mesmo modelo nos Estados Unidos. 

Cenário existente há muitas décadas. 

 

Os procuradores também pediram que o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea) faça um 

estudo para verificar se regulação do setor está obsoleta. Segundo eles, uma antiga lei de 1979, conhecida 

como Lei Ferrari, que dispõe sobre a distribuição de concessões comerciais entre montadoras e 

distribuidoras de veículos, pode estar prejudicando a estrutura de preços. 

 

O pedido de investigação foi aprovado em voto coletivo pela 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal, órgão do MPF responsável pela defesa dos direitos do consumidor. “A Lei 

Ferrari pode ter tido algum papel, há 30 anos, na época da reestruturação dos mercados de veículos no 

Brasil, em uma época em que vigia uma economia de controle de preços. Mas, hoje, existem fortes 

suspeitas de que essa lei é desnecessária e até prejudicial”, destaca o texto da decisão da 3ª Câmara. 

 

A Lei Ferrari delimitava áreas territoriais para a atuação das concessionárias de veículos. Isso permite 

contratos de exclusividade e atuação individual por parte dos empresários. Segundo os procuradores, essa 

limitação pode inibir a livre concorrência entre os comerciantes e traz parâmetros muito conservadores em 

um mercado cada vez mais global. 

 

Um argumento semelhante ao da Associação Brasileira de Empresas Importadoras de Veículos 

Automotores (Abeiva), que desde o dia 16 de setembro reclama das medidas protecionistas divulgadas 

pelo governo. Tal decreto aumentou o imposto sobre produtos industrializados (IPI) em 30 pontos 

percentuais para modelos produzidos em paises estrangeiros e vendidos por aqui. 

 

O Ministério Público estabeleceu 180 dias para que o Ministério da Fazenda conclua a investigação. Por 

meio da assessoria de imprensa, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), responsável por 

coordenar as ações judiciais e demandas de outros órgãos que envolvem o ministério, informou que só 

poderá tomar providências após ser notificada oficialmente, o que poderá levar semanas. Por enquanto, 

não há nenhum movimento do MPF sobre as reclamações das importadoras.  

*Fonte: LEONARDO FARIA – CARSALE/UOL - AGÊNCIA BRASIL 
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