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Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2012 

 

Para justificar arrocho, governo diz que despesa de pessoal deve estourar meta 
 

O governo Dilma Rousseff subestimou a previsão de gastos com o funcionalismo público para este ano 

para manter a promessa de deixar as torneiras fechadas para os servidores. Na tentativa de mostrar ao 

mercado financeiro que é capaz de manter as contas sob controle e cumprir integralmente a meta de 

superavit primário (economia para o pagamento de juros da dívida), de 3,1% do Produto Interno Bruto 

(PIB, a soma das riquezas do país), a equipe econômica projetou R$ 188,2 bilhões em gastos com pessoal, 

R$ 9 bilhões a mais que os R$ 179,3 bilhões desembolsados ano passado com salários e benefícios dos 

funcionários ativos e inativos dos três poderes. 

 

Nas contas de Felipe Salto, economista da Tendências Consultoria, no entanto, essa fatura deve vir bem 

maior. Apesar do discurso de austeridade fiscal da presidente, ele calcula expansão de R$ 20 bilhões, mais 

que o dobro da prevista no Orçamento. A economia do governo, por sua vez, deverá ficar em 2,6% do PIB 

— 0,5 ponto percentual abaixo da meta. ―Projetamos crescimento de despesas de pessoal com base no que 

ocorreu nos últimos anos, exceto o que foi de contenção. Para cumprir o que prometeu, o governo teria de 

negar reajustes e enfrentar enorme custo político‖, afirma o especialista em finanças públicas. 

 

Para ele, no momento em que diversas categorias do funcionalismo pressionam por aumentos nos 

contracheques, a gestão Dilma até pode atingir a meta. Mas, além de não ceder aos pedidos das centrais 

sindicais, serão necessárias boas surpresas. O economista lembra que fatores como receitas adicionais 

maiores — pagamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), depósitos 

judiciais, entre outras — poderiam ajudar a atingir o alvo. 

 

O economista-chefe da Convenção Corretora, Fernando Montero, por sua vez, acredita que a presidente 

Dilma tem condições de honrar o compromisso. Ele prevê que, em 2012, a despesa com pessoal crescerá 

só 5% ou cerca de R$ 8,9 bilhões, o menor índice desde que o Tesouro iniciou a série histórica, em 1997. 

Em 14 anos, o menor crescimento foi registrado em 1999 e em 2003, de 6,7% nos dois casos. Em 2011, a 

folha cresceu 7,7% ante os R$ 166,5 bilhões do ano anterior. De 2009 a 2010, a alta foi de 9,8%. ―Sempre 

há risco de as contas estourarem. Mas Dilma tem se mantido firme, apesar das pressões em ano eleitoral‖, 

disse.  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

  

Na despesa de pessoal, Dilma cumprirá papel do FHC 

 

O economista-chefe da Convenção Corretora, Fernando Montero, aposta que, a exemplo do que ocorreu 

em 2011, as negociações salariais entre governo e sindicatos de servidores serão conflituosas não apenas 

neste ano, mas também nos próximos dois. Para conseguir melhorias, as centrais sindicais terão de investir 

pesado no corpo a corpo.  

 

Para o economista, durante toda a gestão Dilma Rousseff, a equipe econômica manterá o discurso de que o 

ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi generoso na concessão de reajustes salariais e de que, agora, o 

momento é de apertar o cinto. ―A despesa de funcionalismo vai cumprir o mesmo papel desempenhado no 

governo FHC. Itamar Franco deu aumentos muito fortes e deixou para Fernando Henrique Cardoso uma 
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despesa de funcionalismo alta. FHC, então, segurou as despesas nos oito anos de seu mandato‖, 

comparou. 

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

  

Campanha salarial: servidores públicos anunciam agenda de luta 

 

"Mais valorização e reconhecimento". Estes são os pontos colocados em pauta pelas 30 entidades 

nacionais que representam servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário, que anunciaram, na última 

semana, o lançamento da campanha salarial unificada em defesa dos servidores e serviços públicos para 

quarta-feira (15) da semana que vem, em Brasília.  

 

Segundo informações, as entidades pretendem lançar a campanha junto com o lançamento da Frente em 

Defesa dos Serviços Públicos na Câmara dos Deputados. O objetivo é que seja realizado ato no auditório 

Nereu Ramos, com a presença de parlamentares defensores de melhorias e investimentos urgentes para os 

serviços públicos voltados à população. 

 

Em entrevista, o sindicalista Gilberto Cordeiro, disse que 2012 inicia de forma singular, pois a categoria 

conseguiu reunir 30 entidades - 99% dos servidores públicos federais do país - em torno de uma mesma 

pauta, o que demonstra a força do movimento sindical nestes tempos. 

 

Reivindicações 
Em nota, a categoria informou que dentre as reivindicações da campanha deste ano estão a reposição da 

inflação, data-base em 1° de maio, retirada do projeto que cria fundo de pensão privado para os servidores 

e a paridade entre ativos, aposentados e pensionistas. 

 

Outras atividades 
Durante as ações, as entidades pretendem consolidar novas ideias que reforcem a mobilização dos 

servidores em todo o Brasil. Para tanto organizaram agenda de atividades nos estados, que acontecerá 

entre os dias 13 e 16 de março.  

 

Além de mobilizar, as atividades nos estados visam debater o processo de negociações com o governo, 

avaliar avanços e necessidade de pressão. A jornada de mobilização culmina com uma grande marcha a 

Brasília no dia 28 de março. 

*Fonte: Carta Maior 

  

Nova previdência do funcionalismo será 1.ª batalha na Câmara 
Projeto limita aposentadoria pública ao teto do INSS. Planalto quer votar a proposta antes do carnaval, 

mas não há consenso na base governista 

 

O Planalto precisará de muito jogo de cintura para conseguir que a Câmara dos Deputados aprove o fundo 

de previdência complementar do funcionalismo até o carnaval. A pressa para levar o Projeto de Lei 

1.992/07 ao plenário foi expressa pelo líder do governo na Casa, deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP). 

Mas, além de enfrentar resistências da oposição e de sindicatos de servidores, o governo federal ainda 

precisa convencer a própria base a abraçar o projeto, que tramita em caráter de urgência. 

 

O texto cria um regime previdenciário para quem ingressar no serviço público da União a partir da 

promulgação da lei. Pelas novas regras, a aposentadoria ficaria limitada ao teto pago pelo INSS aos 

trabalhadores da iniciativa privada (atualmente em R$ 3.912,20). Para ganhar mais do que isso, o servidor 

terá de contribuir com um fundo.  

 

A versão atual do projeto prevê que o governo federal dará uma contrapartida, de no máximo 8,5% do 

salário que exceder o teto do INSS. A medida é considerada fundamental pela presidente Dilma Rousseff 

para estancar o déficit da previdência pública no longo prazo.  
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A pauta de votações da Câmara está trancada por cinco medidas provisórias. Esse obstáculo, entretanto, 

pode ser contornado com a convocação de sessões extraordinárias para apreciar o PL 1.992/07. A 

estratégia será definida hoje à tarde, quando ocorre a primeira reunião de líderes da Casa. Mas há quem 

duvide que o Planalto vai conseguir ditar o ritmo da tramitação do projeto.  

 

O novo líder do PSDB na Casa, deputado Bruno Araújo (PE), diz que não há acordo para a votação 

ocorrer logo. Para o líder do PPS na Câmara, o deputado paranaense Rubens Bueno, o início do ano 

legislativo pode atrapalhar os planos de Vaccarezza. ―Nos primeiros dias temos de fazer as eleições das 

comissões técnicas. São mais de 20. Também temos de redefinir as lideranças. Eu mesmo preciso definir 

meu futuro. A nossa bancada também não tem uma posição fechada sobre o assunto. Acho que a votação 

nesse momento é muito difícil‖, diz.  

 

Não há consenso nem mesmo na base aliada. O deputado federal Dr. Rosinha (PT-PR), um dos vice-

líderes do partido na Câmara, afirma que o projeto deve ser votado em breve, como quer o Planalto, mas 

somente após algumas alterações no texto. ―Como a pauta da Câmara está trancada pelas MPs, surge a 

possibilidade de várias negociações, para votar este ou outro assunto. Mas, mesmo assim, acredito que o 

texto ainda será negociado, pelo conteúdo e pela sistemática da Câmara.‖ O petista confirma que há 

muitos questionamentos na base. ―Ainda é preciso passar pela fase de convencimento. Mas a perspectiva é 

de aprovar, com alguma alteração.‖ 

 

Contrários 

Temendo que o assunto seja colocado na pauta em breve, sindicalistas estão organizando uma ação 

política para hoje na Câmara. As entidades pretendem interpelar os deputados e convencê-los a não 

aprovar o projeto. ―Para nós o PL 1.992 não tem sentido algum, não é necessário. A Previdência Social 

não é deficitária, vamos continuar com essa luta.‖ Para os sindicatos, o déficit foi causado pela 

incorporação no regime público de celetistas (trabalhadores regidos pelas regras privadas, a CLT) após a 

Constituição de 1988 e por contabilidade indevida, como nas pensões de militares.  

*Fonte: GAZETA DO POVO 

  

Em vídeo, especialistas falam sobre a inconstitucionalidade da previdência complementar paulista e 

o PL 1992 
 

1º Bloco 
Entrevista de Álvaro Sólon, Auditor da Receita Federal do Brasil e Presidente da Anfip. Sua entrevista 

leva à sociedade a verdade sobre a previdência dos servidores federais. 

 

Clique aqui para ver o vídeo na íntegra. 
 

2º Bloco 
Ministro Marco Aurélio, Juiz Guilherme Feliciano e procuradora Zélia Pierdoná 

 

Clique aqui para ver o vídeo na íntegra. 

 

Guilherme Feliciano é Juiz do Trabalho, Doutor em Seguridade Social, Professor de Direito na USP e 

Presidente da Amatra XV Região (Campinas); Zélia Pierdoná é Procuradora Regional da República, PhD 

em Direito Previdenciário e Professora da Universidade Mackenzie. Ambos integram o Grupo de 

Trabalho criado pelo STF para discutir a previdência complementar. 

 

Na próxima quarta-feira (dia 7),  às 21h, a TV Legis leva ao ar a II Parte do Especial com entrevista 

Floriano Martins, Auditor da Receita Federal do Brasil e Vice-Presidente da Anfip. Agradecemos a 

divulgação desses links nos sites e nas redes sociais. 

*Fonte: TV Legis - Sindilegis. 

http://www.youtube.com/watch?v=lorN3fwIrhc
http://www.youtube.com/watch?v=d9MjCGZ_JIY
http://www.youtube.com/user/sindicatosindilegis
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Justiça manda Senado devolver milhões em hora extra 

Juíza gaúcha determina que funcionários retornem aos cofres públicos o que receberam indevidamente de 

hora extra em janeiro de 2009, quando a Casa estava em recesso. Soma chega a R$ 5,7 milhões 

 

O Senado viveu a pior crise de sua história em 2009. Naquele ano, notícias de desmandos correram o país, 

em processo que revelou o caso dos atos secretos e quase culminou com a queda do atual presidente da 

Casa, José Sarney (PMDB-AP), que ocupou o posto em duas gestões anteriores – ele chegou a enfrentar 

11 representações no Conselho de Ética, todas arquivadas. Sindicância interna evidenciou que um grupo 

há décadas instalado na cúpula institucional não dava, entre outras irregularidades, a devida publicidade a 

movimentações administrativas, como exige a lei.  

 

O procedimento permitia, entre outros desvios, nomeações sem concurso, concessão de gratificações sem 

qualquer critério e pagamento de horas extras sem merecimento. Três anos depois, a conta começa a ser 

cobrada: confirmando decisão preliminar, a juíza Vânia Hack de Almeida, da Justiça Federal do Rio 

Grande do Sul, determinou a devolução aos cofres públicos de R$ 6.252.008,92 pagos a 3.883 

funcionários como adicional de hora extra, em janeiro de 2009, época de recesso parlamentar no Senado. 

No final de janeiro, o Senado fez circular comunicado para que a sentença fosse acatada. 

 

Provocada por uma ação popular proposta em 31 de março de 2009, a magistrada, em caráter liminar, já 

havia determinado em novembro passado a devolução do montante. Em seu despacho mais recente, ela 

registra que, por iniciativa própria de alguns servidores, já foram restituídos R$ 531.421,90, em desconto 

incidente na folha de pagamento. A ação cita como réus o então presidente do Senado, Garibaldi Alves 

Filho (PMDB-RN), hoje ministro da Previdência que exercia mandato-tampão e foi sucedido por Sarney; 

o ex-senador Efraim Morais (DEM-PB), que era primeiro-secretário do Senado à época; a Advocacia 

Geral da União, e os funcionários que receberam indevidamente a remuneração extra. Cabe recurso. 

 

A juíza Vânia lembra que, naquele período de 2009, ―não havia atividade legislativa naquela Casa 

parlamentar‖. Logo, não havia atividade que justificasse o pagamento de horas-extras. Mencionando a 

demanda dos autores da ação – os advogados gaúchos Irani Mariani e Marco Pollo Giordani, que apontam 

a ―imoralidade do ato administrativo impugnado‖ –, a magistrada acata a tese de ―lesão ao erário público 

decorrente de execução fraudulenta ou irreal das horas extraordinárias‖, obrigando os responsáveis a repor 

o débito. Em sua decisão, Vânia estabelece que a devolução dos valores pode ser feita por meio de 

desconto automático na folha de pagamento com o limite de 10% da remuneração mensal, até que o total 

pago a cada servidor seja restituído, consideradas a correção monetária do período e o acréscimo dos juros 

legais. 

 

Outros excessos 
Na ação, Irani e Marco Pollo pedem não só a anulação do ato de concessão das horas extras em foco e a 

restituição dos valores. Os advogados questionam outros expedientes que consideram ―excessos‖. Eles 

também postulam a redução do número de servidores à disposição de cada senador, bem como das 

remunerações mensais. Os autores também pedem ―a redução dos cargos de 181 diretores, a revisão 

mensal do valor de custo de cada senador e a extinção do 14º e 15º salários‖. Mas a juíza só manteve a 

demanda referente às horas extras. 

 

Os advogados gaúchos também pediram a inclusão no processo, ―no pólo passivo‖, dos ex-diretores 

Agaciel Maia (Diretoria Geral) e João Carlos Zoghbi (Recursos Humanos) na condição de responsáveis 

diretos pelos pagamentos. O procedimento tornava desnecessária a citação dos mais de três mil servidores 

indevidamente beneficiados, uma vez que a transferência das quantias não seria efetuada sem a chancela 

dos ex-diretores. 

 

Apontados em sindicância, entre outras irregularidades, como responsáveis pela emissão de atos 

administrativos clandestinos, Agaciel e Zoghbi foram exonerados de suas funções em 2009 e passaram a 

responder processo na Justiça comum. Arregimentando apoio entre servidores do Senado, Agaciel se 

http://dev.congressoemfoco.com.br/category/legislativo-em-crise/
http://dev.congressoemfoco.com.br/noticias/sarney-enfrenta-11-pedidos-de-investigacao-no-conselho-de-etica/
http://dev.congressoemfoco.com.br/noticias/sarney-enfrenta-11-pedidos-de-investigacao-no-conselho-de-etica/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/duque-arquiva-denuncias-restantes-contra-sarney/
http://www.congressoemfoco.com.br/Ultimas.aspx?id=26700
http://www.congressoemfoco.com.br/noticia.asp?cod_canal=1&cod_publicacao=26561
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/manchetes-anteriores/com-processos-agaciel-busca-voto-e-foro-especial/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/manchetes-anteriores/agaciel-de-novo-nos-bracos-do-povo/
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elegeu deputado distrital pelo PTC nas eleições de 2010. Zoghbi foi demitido pelo então primeiro-

secretário Heráclito Fortes (DEM-PI), que sucedeu Efraim no posto. 

 

Sindilegis defende os pagamentos 
O processo corre na 5ª Vara da Justiça Federal de Porto Alegre (Ação Popular nº 2009.71.00.009197-

9/RS), com pedido de sigilo de Justiça impetrado pela União, que foi negado. Como reação à decisão 

judicial, o Sindicato dos Servidores do Legislativo (Sindilegis) colocou assistência jurídica gratuita à 

disposição dos servidores sindicalizados, com custeio integral de advogados próprios. O sindicato 

considera que não houve irregularidade no pagamento de horas extras não trabalhadas, e veiculou nota 

alertando que os réus têm até 20 de fevereiro para apresentar procurações para instrução de defesa e 

contestação. 

 

―Isso porque a defesa será feita de qualquer modo a evitar os efeitos da revelia, pois o próprio Código do 

Processo Civil autoriza este procedimento‖, esclarece o sindicato, lembrando que a ação engloba 

servidores aposentados a partir de 2009. ―Caso o servidor não se manifeste até o prazo indicado, poderá 

ser obrigado a devolver os valores recebidos mesmo que a ação termine em êxito em favor do Senado.  

Portanto, cabe aos servidores afetados, na defesa de seus interesses, a iniciativa de constituir advogado 

para incluir sua manifestação nos autos.‖ 

 

Caso o servidor acionado judicialmente não seja sindicalizado, lembra ainda o Sindilegis, ele terá dois 

caminhos a seguir: filiar-se e passar a ―usufruir de [sic] mais esse serviço oferecido pelo Sindilegis‖ ou 

constituir advogado próprio, com gastos advocatícios que podem até ultrapassar o valor das horas extras a 

restituir. É o caso de um servidor não sindicalizado que, em desabafo ao Congresso em Foco, disse ter 

trabalhado no período em questão e, tendo recebido o adicional, vai ter de se defender sozinho. Até porque 

o Senado se limitou a notificar a decisão da Justiça gaúcha, sem qualquer providência em favor dos 

servidores, sejam eles efetivos ou comissionados. 

 

―Ninguém defende a gente‖, reclamou o servidor, que preferiu não se identificar. ―Eu estou indignado, 

porque eu não sou fraudulento, e trabalho muito. Imagina se eu vou me defender lá no Rio Grande do Sul, 

onde a ação foi aberta. Se eu fizer isso, vou passar por fraudulento‖, argumentou, dizendo que não levaria 

adiante sua defesa. Ele diz que, se o fizesse, gastaria mais com advogados do que com a devolução das 

horas extras. 

 

Segundo a Secretaria Especial de Comunicação Especial do Senado (SESCS), muitos dos servidores 

citados devem desistir de levar adiante as contestações, aceitando a determinação de desconto na folha 

salarial. Outros, continua a SESCS, devem se unir às entidades representativas implicadas na ação, como o 

próprio Sindilegis, e dar prosseguimento às respectivas defesas. ―O Senado não tem posição oficial sobre 

o assunto, e se limitou a comunicar os servidores [da decisão judicial], determinando o cumprimento dos 

autos do processo. Cada servidor é responsável por sua posição individual. O Sindilegis, inclusive, não faz 

parte do Senado‖, esclareceu a secretaria. 

 

Onde há fumaça… 
O pagamento das horas extras foi revelado pelo jornal Folha de S.Paulo em 10 de março de 2009. Na 

época, a imprensa nacional já vinha noticiando excessos de prerrogativa de senadores e servidores – como 

uso indevido de passagens aéreas pela então senadora Roseana Sarney (PMDB), hoje governadora do 

Maranhão, como este site mostrou, com exclusividade, naquele mês. A reportagem foi o embrião da série 

que ficou nacionalmente conhecida como farra das passagens, que, junto com outros trabalhos, rendeu ao 

Congresso em Foco em 2009 a ―tríplice coroa‖ da premiação jornalística: os prêmios Esso, Embratel e 

Vladimir Herzog. 

 

Relembre: Senado paga 291 voos para ex-senadores 

 

http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/pagamento-de-hora-extra-em-janeiro-e-absurdo-diz-sarney/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/pagamento-de-hora-extra-em-janeiro-e-absurdo-diz-sarney/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/memoria/de-sao-luis-a-brasilia-por-conta-do-senado/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/memoria/de-sao-luis-a-brasilia-por-conta-do-senado/
http://congressoemfoco.uol.com.br/category/noticias/memoria/a-farra-das-passagens/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/congresso-em-foco-e-premio-esso-de-contribuicao-a-imprensa/
http://congressoemfoco.com.br/noticia.asp?cod_canal=1&cod_publicacao=30559
http://www.congressoemfoco.com.br/noticia.asp?cod_canal=1&cod_publicacao=30222
http://dev.congressoemfoco.com.br/noticias/manchetes-anteriores/senado-paga-291-voos-para-ex-senadores/
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Naquele ano, uma enxurrada de desvios vieram à tona. Destaque para o caso das centenas de atos 

administrativos secretos emitidos sem qualquer publicidade e para os mais variados fins – de nomeações e 

promoções de aliados à concessão ilegal de gratificações e aposentadorias. Desde que foi criado, em 2004, 

este site tem noticiado os mais diversos casos de desmando institucional, todos eles caracterizados pela 

pouca (ou nenhuma) transparência, como parece ter sido o caso das horas extras de janeiro de 2009. 

 

 Como exemplos, os R$ 84 milhões do Interlegis não fiscalizados pelo Senado; o ―candidato-fantasma‖ 

que ao mesmo tempo batia ponto e fazia campanha eleitoral no Mato Grosso; e o pagamento de 

supersalários, em afronta à Constituição, a centenas de servidores apenas na Casa (ao menos 3,9 mil no 

serviço público). 

*Fonte: CONGRESSO EM FOCO 

  

PT faz em aeroportos a sua primeira grande privatização 

 

A BM&FBovespa foi palco ontem do maior leilão de privatização do governo petista. Por três dos 

principais aeroportos do país – Guarulhos, Viracopos (ambos em São Paulo) e Brasília -, três consórcios 

se comprometeram a pagar R$ 24,535 bilhões à União em até 30 anos. Mas, o que foi comemorado como 

um grande sucesso pelo governo, teve o peso da mão do Estado e condições muito favoráveis para 

pagamento.  

 

Não bastasse o fato de que a Infraero continuará com 49% destes terminais, o BNDES financiará 80% dos 

investimentos que serão feitos nestes aeroportos. Além disso, o grande vencedor do dia foi o consórcio 

encabeçado pela Invepar, uma empresa com 82,7% do capital controlado por fundos de pensão de estatais 

(Previ, Petros e Funbcef), e pela operadora aeroportuária ACSA, empresa do governo da África do Sul. A 

OAS, o braço privado da Invepar, tem apenas 17,67% do capital. 

 

O ágio médio pago pelas três concessões alcançou, no total, 348% em relação ao valor mínimo estipulado 

pela edital, que era de R$ 5,47 bilhões. No caso de Brasília, essa diferença chegou a 673%. O consórcio 

formado por Engevix e Corporación América (da Argentina) aceitou pagar R$ 4,501 bilhões e arrematou a 

concessão do aeroporto da capital. Mas o lance mais supreendente do pregão foi a oferta vencedora por 

Guarulhos: R$ 16,213 bilhões, com a ágio de 373%, feito pelo consórcio Invepar (que, entre outras, 

controla o Metro do Rio e a Linha Amarela) e a sul-africana ACSA. 

 

O terceiro aeroporto leiloado ontem, o de Viracopos, em Campinas, foi arrematado pelo consórcio 

formado pela Triunfo Participações (que é dona da Concer, concessionária da Rio-Petrópolis-Juiz de 

Fora), pela Constran e a operadora Egisavia (da França), por R$ 3,821 bilhões, 159% a mais do que o 

valor mínimo pedido pelo governo pela outorga. 

 

A administração dos aeroportos deve ser transferida aos consórcios vencedores no início de maio. 

Segundo os consórcios vencedores, os usuários devem começar a sentir as mudanças de gestão até o fim 

do ano. O valor das outorgas será pago, em parcelas anuais, ao longo do contrato da concessão – que vai 

de 20 anos, no caso de Guarulhos, a 30 anos em Viracopos. Haverá ainda correção anual, com base no 

IPCA acumulado no período. 

*Fonte: AGÊNCIA O GLOBO 

  

Reforma judiciária já 

 

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), ao provocar o Supremo Tribunal Federal (STF) para 

declarar a inconstitucionalidade formal de Resolução 135/2011 e da atividade correcional autônoma 

(originária) exercida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão de controle instalado em 14 de junho 

de 2005 e nascido de uma reforma do Judiciário que durou dez anos, deu excepcional contribuição para 

melhor conhecimento, por parte dos brasileiros, da Justiça e dos magistrados, desde o detestável 

corporativismo até a lerdeza na solução de litígios. 

http://dev.congressoemfoco.com.br/noticias/senado-deixa-de-fiscalizar-r-84-milhoes-do-interlegis/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/manchetes-anteriores/epocas-de-eleicao-senado-cria-o-candidato-fantasma/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/manchetes-anteriores/epocas-de-eleicao-senado-cria-o-candidato-fantasma/
http://congressoemfoco.uol.com.br/category/supersalarios/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/exclusivo-todos-os-supersalarios-do-senado/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/servico-publico-tem-ao-menos-39-mil-supersalarios/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/servico-publico-tem-ao-menos-39-mil-supersalarios/
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A propósito de duração processual média e o entrave nos negócios, o Banco Mundial analisou 181 países 

e a morosidade colocou o Brasil no 100º posto. Poderia ser pior, pois fora do cálculo ficaram os 

precatórios brasileiros, cujos credores já não têm esperança de receber em vida. 

 

Graças à contribuição da AMB, o cidadão brasileiro, que clama há anos pela reforma política, sentiu a 

necessidade premente de se reformar o Poder Judiciário. E isso passa pela criação nos estados federados, 

sem prejuízo das corregedorias dos tribunais e do CNJ, de Conselhos Estaduais de Justiça. Conselhos 

estaduais de controle efetivamente externo, com conselheiros eleitos e recall (cassação popular), que é 

instituto adotado em alguns estados norte-americanos e nos cantões suíços, isso no caso de o eleito 

descumprir o compromisso de campanha. 

 

Na reforma não deveria ficar sem debate, com posterior referendo popular, a forma de arregimentação dos 

magistrados. E seria salutar a adoção de órgãos colegiados em primeiro grau de jurisdição, de modo a 

reduzir os recursos às instâncias superiores. 

 

Nos EUA, em 40 estados, os juízes e os procuradores em função de ministério público são eleitos por 

mandato com prazo determinado. Os federais, juízes e procuradores, são escolhidos pelo presidente da 

República, com investidura condicionada à aprovação do Senado. 

 

A principal crítica ao sistema norte-americano de arregimentação de magistrados diz respeito à verificada 

ambição por cargos nos legislativos e executivos. Essa sanha carreirista, usando os cargos como 

trampolim, prejudica a imparcialidade e gera atuação populista.  

 

Um exemplo: o procurador eleito por Nova York, Cyrus Vance, mergulhou de cabeça, a partir de 14 de 

maio de 2011, no caso Dominique Strauss-Kahn, o priapista violento e então poderoso presidente do 

Fundo Monetário Internacional (FMI). Mas Vance se acovardou e, ao pedir o arquivamento do caso, 

recuou com temor de perder, num Júri, o prestígio e não realizar o seu sonho imediato de virar prefeito de 

Nova York, a exemplo do célebre e ex-procurador Rudolf Giuliani. 

 

O sistema brasileiro de seleção, como regra, é o salutar concurso público, com participação da OAB. Nos 

tribunais existe, como coisa nossa, o chamado quinto constitucional, porta de acesso a advogados e 

procuradores aos tribunais superiores e a causar corrida a gabinetes de políticos, a fim de obtenção de 

patrocínios às candidaturas. 

 

No STF, a escolha é do presidente da República, com aprovação pelo Senado. Essa nossa corte de cúpula 

nasceu da ideia do imperador Pedro II de adotar o modelo da Corte Suprema dos EUA, e isso só se 

efetivou na primeira Constituição republicana. O sistema europeu adota, nas Cortes Supremas, mandato 

não superior a quatro anos e impossibilidade de recondução. Por aqui, o ministro do STF só é obrigado a 

deixar a cadeira aos 70 anos ou por força de impeachment. Não está, como seria o ideal, sujeito ao poder 

correcional do CNJ. E até nepotismo já tivemos quando do governo Collor de Mello. 

 

O sistema europeu privilegia o concurso público, mas, para as audiências de instrução processual e de 

julgamento, convocam-se jurados leigos para decidir com um número menor de magistrados concursados. 

Há, portanto, efetiva participação popular, enquanto o Brasil reserva ao cidadão uma atuação com o jurado 

no Tribunal do Júri.  

 

Na Europa, o filósofo europeu da tripartição fundamental dos poderes não teve o prestígio logrado no 

Brasil. Na Itália, por exemplo, não existe o Judiciário como poder, mas os magistrados têm garantias e um 

Conselho a protegê-los de perseguições do primeiro-ministro e de parlamentares. Esse sistema é 

imperfeito, pois muitos se afastam temporariamente da Magistratura para concorrer a cargos políticos: não 

eleitos, voltam à função primeira. 
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Por evidente, uma reforma no Brasil deve atacar a morosidade na solução de litígios. Sobre o tempo de 

duração média processual e de execução para a parte lesada receber o seu crédito, na Alemanha isso leva 

394 dias. Na França, o julgamento definitivo de crédito contestado ocorre em 331 dias. No Brasil, a 

duração do processo é longa e o pagamento, em casos de precatórios, pode levar uma eternidade.  

 

A crise do euro já identificou a morosidade judiciária como um dos entraves para o crescimento e a 

geração de empregos, com reflexo no Produto Interno Bruto dos países. O Brasil ainda não se deu conta 

disso e o Judiciário caiu na boca do povo.  

*Fonte: TERRA MAGAZINE 

  

Governo retarda novas nomeações 

 

O governo quer aprovar até o final de abril, na Câmara e no Senado, o projeto que cria o Regime de 

Previdência Complementar do Servidor Público da União. Com esse calendário otimista, a intenção do 

governo é tentar segurar novas nomeações até lá, para que os futuros servidores já sejam contratados 

com base nas novas regras. Mas esse plano só será cumprido se o Congresso não demorar a votar 

a proposta. O projeto é o primeiro item da pauta do plenário da Câmara de hoje, mas a votação pode ficar 

para depois do carnaval. 

 

Não se sabe o número certo de servidores já aprovados em concursos que podem ser nomeados este ano, 

mas a expectativa é que o volume seja grande. Em 2011, por exemplo, foram contratados 20.606 

funcionários concursados, segundo o boletim estatístico de dezembro do próprio Ministério do 

Planejamento e Gestão. Em 2010, esse número foi bem maior: 36.600. Para este ano, o Orçamento da 

União prevê gasto de R$ 2,1 bilhões para a realização de concursos e nomeações — está prevista a 

criação de 57.260 vagas nos três Poderes, sendo 54 mil apenas no Executivo. Mas isso é apenas um 

indicativo, não significando o preenchimento dessas vagas.  

*Fonte: AGÊNCIA O GLOBO 
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