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Brasília-DF, 7 de maio de 2012 

 

Sobre a nova previdência dos servidores 
 

1. A conjuntura mundial de crise financeira é completamente desfavorável à criação de fundos de pensão, 

tendo em vista que estes estão falindo ou correndo graves riscos de quebra em todo o mundo [...] 

 

2. Aqui mesmo no Brasil, um dos maiores fundos de pensão - Portus - esta passando por intervenção da 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), devido a rombo calculado em R$ 2,7 

bilhões [...] 

 

3. Historicamente, diversos fundos de pensão - Capemi, por exemplo - desapareceram em nosso país, 

deixando beneficiários completamente desassistidos. Não há sentido colocar a "previdência" de milhões 

de servidores a depender de aplicações de "risco" [...] 

 

4. A crise mundial escancarou a existência de trilhões de dólares em derivativos sem lastro que estão 

inundando instituições financeiras, e sendo repassados temporariamente para os denominados "bad 

Banks", para posterior desova em ricos fundos de pensão [...] 

 

5. O projeto aprovado apresenta diversos vícios de inconstitucionalidade e antijuridicidade (segundo Voto 

em Separado) ... Inconstitucionalidade de conceder "natureza privada" ao ente responsável pela 

previdência complementar pública [...] 

 

6. O projeto aprovado na Câmara e Senado não respeitou a necessária revisão jurídica, pois além de 

carecer de elementos essenciais exigidos pelo ordenamento jurídico pátrio para uma proposição desta 

natureza, passou com graves omissões que o tornam peça obscura e temerária, pois remete para futura 

regulamentação [...] 

 

7. O projeto aprovado na Câmara e Senado não respeitou o processo democrático, pois não houve o 

necessário debate, tendo percorrido a galope, especialmente no Senado ... ignorando argumentos sólidos 

apresentados por diversos senadores minoritários, e sendo aprovado por "votação simbólica" em uma 

mesma tarde [...] 

 

8. O projeto aprovado na Câmara e Senado não respeitou a necessária RESPONSABILIDADE FISCAL, 

pois significará aumento de despesas efetivas para a União (fato reconhecido inclusive por autoridades 

governamentais) sem a sua estimativa e compensação [...] 

 

9. O projeto só interessa aos bancos e ao setor financeiro nacional e internacional - o mesmo setor que tem 

especulado com os títulos da dívida brasileira ... entre outras operações desinteressantes para a Nação, mas 

que lhes garante os maiores lucros de todos os tempos no País [...] 

 

10. O projeto padece de motivação e justificativa, tendo em vista que o RPPS tem sido perfeitamente 

sustentável, apesar da redução do número de contratações e apesar de históricos desvios de recursos dos 

servidores para diversos fins, quando o número de aposentados do setor público era reduzido e as 
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contribuições se acumulavam. O falacioso déficit decorre principalmente de benefícios pagos a militares 

que sequer serão atingidos pelo Funpresp. 

 

11. O projeto enfraquecerá o serviço público e dividirá a categoria dos servidores públicos. Não temos 

dúvida alguma de que representará danos para todos - inclusive para todos os atuais servidores da ativa e 

os já aposentados [...] 

 

*Fonte: Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, com Agência Diap. 

  

Carta ao ministro Brizola 

 

Dos ministros do governo Dilma se espera que sejam apenas ministros. Não de Brizola Neto. Deste, 

recém-empossado titular da Pasta que um dia foi ocupada por Jango, se espera mais. Muito mais.  

O peso do sobrenome e a forte carga da tradição trabalhista colocam uma responsabilidade inédita sobre 

seus ombros. Ele terá de ser, ao mesmo tempo, um ministro eficiente e uma voz afirmativa do trabalhismo.  

 

Ou seja, terá de tirar o Ministério da sala dos fundos do governo e recolocá-lo no primeiro plano da ação 

política nacional, estabelecendo linha direta com as Centrais e demais entidades dos trabalhadores. 

 

Fazer isso, de um Ministério depauperado e com menos fiscais do que possuía em 1992, não será fácil. 

Brizola Neto, mesmo com a força do sobrenome e a forte convicção política que possui, não conseguirá 

tocar sozinho essa tarefa. E, neste momento, pouco poderá esperar de seu partido, o PDT, que vive uma 

fase de visível desorientação. 

 

Portanto, sendo amigo do novo ministro (embora ele não saiba), quero, aqui, sugerir um roteiro de ação. 

 

Primeiro - o que ele não deve fazer: 

 

1) Colocar a Pasta a serviço de um partido; 

 

2) Colocar o ministério a serviço de uma (ou de outra) Central; 

 

3) Aceitar regras flexíveis para o reconhecimento de Sindicatos, facilitando negociatas; 

 

4) Aceitar a continuidade do desmanche, que vem fazendo da Pasta um Ministério de segunda linha, por 

ausência de política, por falta de pessoal, por desconexão com o mundo do trabalho e com sua extensa e 

complexa rede de representação. 

 

Segundo - o que ele deve fazer: 

 

1) Atuar em fina conexão com o comando político do governo; 

 

2) Promover um seminário, o mais rapidamente possível, para ouvir das entidades de trabalhadores (e 

também de especialistas) que modelo de Ministério elas esperam e que ações de imediato as entidades 

propõem; 

 

3) Ser transparente com a destinação de recursos do Ministério (incluindo aqueles 10% provenientes da 

contribuição sindical); 

 

4) Contratar, de imediato, os aprovados em concursos para o Ministério, que aguardam chamada. 

Penso que muita coisa passa pela cabeça de alguém convocado a assumir um posto relevante no governo 

federal. Brizola Neto, com apenas 33 anos de idade, deve estar nesse momento avaliando, fazendo 

contatos e traçando planos. 
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Mais. Penso que nesta hora ele deveria, sem pestanejar, buscar o apoio de seu avô Leonel de Moura 

Brizola, e perguntar: que Ministério do Trabalho e Emprego o senhor colocaria em movimento? Quem iria 

ouvir? Com quem trataria de conversar e se entender? Finalmente: a quem o Ministério do Trabalho e 

Emprego deve servir?  

 

*Fonte: João Franzin, da Agência Sindical 

  

Congresso cria uma CPI a cada dois meses, mas só metade é produtiva 

Comissão que investiga ligação de políticos com Carlinhos Cachoeira é a 66ª criada nos últimos dez anos 

 

Ao começar a apurar a ligação de políticos com o bicheiro Carlinhos Cachoeira, o Congresso Nacional 

chegou à criação da 66.ª Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ao longo dos últimos dez anos. Apesar 

da média de uma CPI a cada dois meses, apenas 31 geraram um relatório final no período e outras seis 

ainda estão em funcionamento. Sem a aprovação do documento, que cobra formalmente providências 

judiciais como o indiciamento de investigados, o trabalho perde eficácia. 

 

“CPI não condena ninguém, apenas mostra o caminho para que isso ocorra. E se não há a produção de um 

relatório final, nem isso ela faz”, aponta o cientista político da Universidade de Brasília Valdir Pucci. 

Parte disso decorre das manobras do Poder Executivo para controlar as investigações e evitar desgastes 

políticos. 

 

Apesar de as CPIs serem constitucionalmente um instrumento da minoria (é necessário o apoio de apenas 

um terço dos parlamentares para abri-las), são os partidos com maioria que controlam os principais postos. 

Na CPI mista (CPMI) do Cachoeira, por exemplo, coube ao PMDB (dono da maior bancada do Senado) 

indicar o presidente e ao PT (partido com mais cadeiras na Câmara) escolher o relator. “Um governo com 

uma maioria esmagadora como o que temos hoje tem força para inviabilizar qualquer investigação”, cita 

Pucci. 

 

Relator da CPMI dos Correios, que investigou o escândalo do mensalão entre 2005 e 2006, o deputado 

federal Osmar Serraglio (PMDB-PR) explica que o encerramento de uma comissão sem um relatório 

transforma toda a investigação em uma “caixa-preta”. Ele lembra que, em 2005, tentou sem sucesso ter 

acesso aos dados da CPI do Banestado, conduzida pelo Senado.  

 

“Chegamos a recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para conseguirmos rever algumas informações, 

mas não conseguimos. Tudo o que foi levantado durante o caso Banestado está lacrado no Senado”, diz o 

parlamentar. Já o relatório da CPMI dos Correios ajudou a nortear o inquérito que levou ao indiciamento 

de 36 envolvidos no mensalão, cujo processo deve ser julgado em junho pelo STF. 

 

Sufocamento 
A prática governista de “sufocar” as comissões, apesar de ter se intensificado nos últimos anos, é antiga e 

constante, segundo estudo desenvolvido em 2005 pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado. A 

pesquisa comparou a produtividade das CPIs criadas apenas na Casa ou mistas (sem levar em 

consideração as da Câmara) a partir de 1975. Durante o período militar (1975-1984), o índice de CPIs 

geradas que chegaram a um relatório final foi de 57%. 

 

Durante o governo José Sarney (1985-1989), a porcentagem ficou em 54%. No de Fernando Collor de 

Mello (1990-1992), 58%, no de Itamar Franco (1992-1994), 36%, e no de Fernando Henrique Cardoso, 

42%. Uma atualização posterior ao estudo referente somente à gestão Lula (2003-2010) revelou a menor 

produtividade entre todos os períodos avaliados: 30%. 

 

Irregularidades 

Ainda de acordo com o estudo do Senado, as irregularidades na administração pública foram o principal 

tema das CPMIs e CPIs da Casa criadas entre 1975 e 2005. Foram 40 comissões sobre o assunto, enquanto 
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outras 24 trataram de crises e irregularidades no sistema financeiro, sete sobre conflitos agrários e apenas 

duas sobre denúncias que afetavam o Poder Judiciário. 

 

Excesso de sigilo para esfriar casos 
Membro de sete CPIs realizadas nas últimas três décadas pelo Congresso Nacional, o senador Alvaro Dias 

(PSDB) diz que a política de sigilo no manuseio dos documentos que se referem à CPMI do Cachoeira é 

“ridícula”. “Além de os governistas quererem conduzir a comissão como bem entendem, agora tem essa 

de exigir que os senadores se comportem como se estivessem visitando o próprio Cachoeira no presídio da 

Papuda”, reclamou. 

 

Na semana passada, o STF encaminhou ao Congresso o inquérito da operação Vegas, da Polícia Federal, 

que aborda as relações do bicheiro com políticos. Por determinação do presidente da comissão, Vital do 

Rêgo (PMDB-PB), o material está guardado em uma “sala-cofre” e só poderá ser acessado pelos 32 

membros da CPMI a partir de hoje. Todas as movimentações no recinto são registradas por câmeras e os 

parlamentares não estão autorizados a entrar com aparelhos eletrônicos para evitar a reprodução dos 

documentos. Além disso, as anotações só podem ser feitas manualmente. 

 

Segundo Alvaro, essa é uma tentativa de esfriar a comissão logo no começo. “Se a imprensa se 

desinteressa pelas informações levantadas, a CPMI morre naturalmente”, complementa.  

 

O tucano também ressalta que o aspecto mais importante da investigação parlamentar não é 

necessariamente a produção de um relatório final, mas a capacidade de levantar irregularidades que podem 

ser imediatamente aprofundadas pela imprensa e, depois, pela polícia e pelo Ministério Público. “Por isso 

dá para perceber que essa história do sigilo é uma nova tentativa de desviar o foco. Cada vez mais o 

governo usa a sua maioria esmagadora para dominar as CPIs de todas as formas.”  

 

Como funciona - Entenda as regras que envolvem as CPIs 

 

Tipos – Existem três tipos de CPIs: as conduzidas só por senadores, apenas por deputados federais e as 

mistas (CPMIs), com senadores e deputados. 

 

Criação – O requerimento de criação depende das assinaturas de um terço dos parlamentares. No caso de 

CPMIs, é necessário um terço do apoio das duas Casas. 

 

Prazo – As CPIs têm prazo de 120 dias de funcionamento, prorrogáveis mediante deliberação do plenário. 

 

Fato – Só podem ser criadas para investigar fatos concretos de relevância para a vida pública e para a 

ordem constitucional, econômica ou social do país. 

 

Poderes – As CPIs têm autoridade judicial para determinar diligências, ouvir indiciados, convocar 

testemunhas, requerer documentos e quebrar sigilos sem autorização judicial. 

 

Relatório final – É o documento pelo qual a CPI apresenta seus resultados e pede providências aos órgãos 

cabíveis, como o Ministério Público, para o indiciamento dos investigados. 

 

Com resultados – Algumas CPIs recentes que acabaram com relatório: Correios (2005-2006), Apagão 

Aéreo (2007), Cartões Corporativos (2008) e Ecad (2012). 

 

Sem resultados – CPIs recentes que acabaram sem relatório: Mensalão (2005), Banestado (2003), 

Movimento dos Sem-Terra (2003), dos Medicamentos (2009). 
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FHC X Lula: Governo do PSDB sofreu menos investigação que PT 

 

Uma compilação dos dados sobre CPIs disponíveis nos portais do Senado e da Câmara Federal mostra que 

Fernando Henrique Cardoso (FHC) conviveu com 49 CPIs e CPMIs em oito anos de mandato, enquanto 

Lula passou por 55. Porém, depois da CPMI dos Correios, foram poucas as comissões abertas para apurar 

denúncias diretas contra o governo. Das oito criadas pela Câmara entre 2007 e 2010, apenas a do Apagão 

Aéreo trouxe algum constrangimento ao Poder Executivo.  

 

*Fonte: Gazeta do Povo 

 

Trabalho escravo: atraso de 124 anos 
A escravidão é, junto com o genocídio e a tortura, a pior mazela da humanidade 

 

É comum dizer que nos países subdesenvolvidos (chamados “emergentes”) os trabalhadores não 

qualificados têm vida de escravos: não têm horário certo, recebem salários miseráveis, carecem de seguros 

e previdência, podem ser demitidos a qualquer momento. Mas, em alguns países, há algo mais que uma 

metáfora da escravidão. Por exemplo, no Brasil e outros se pratica a escravatura em sentido estrito. 

 

Centenas ou milhares de fazendeiros, garimpeiros, traficantes e contrabandistas, protegidos por jagunços, 

pelas polícias locais e pelos políticos e magistrados de seus estados, mantêm presos trabalhadores de todas 

as idades, sadios ou doentes, obrigados a trabalhar até desmaiar, sem receber salário nem ter acesso a uma 

comida minimamente limpa. Comparados com eles, os escravos do final do Império eram verdadeiros 

privilegiados. 

 

Esta bárbara situação está apoiada e consentida não apenas por políticos locais desconhecidos, mas possui 

um poderoso lobby no coração do poder brasileiro. Em 2005, a Câmara de Deputados teve um presidente 

escolhido de maneira nauseosa pela direita, que colocou o país em ridículo até nos foruns internacionais. 

Ele defendeu ardentemente os deputados que mantinham escravos em suas fazendas e, embora fosse 

criticado por seu estilo brutal e estólido (confundiu uma vez o presidente Lula com o finadíssimo 

presidente Dutra), apenas o deputado Fernando Gabeira teve a coragem de encará-lo por sua apologia da 

escravatura. 

 

A Proposta de Emenda à Constituição número 438, que viaja pelas dependências do Parlamento e dorme 

nos arquivos há muito tempo, deveria ser aprovada, se o empenho do governo federal fosse bem sucedido, 

antes do dia 13 de maio, para celebrar os 124 anos de atraso com que chega a sociedade brasileira. 

 

Para um atraso tão grande, seu conteúdo não é maravilhoso, embora mereça o maior apoio se tivermos em 

conta que a escravidão é, junto com o genocídio e a tortura, a pior mazela da humanidade. A PEC propõe 

o confisco total, sem direito a indenização, da terra dos “donos de escravos” e sua entrega aos camponeses 

que a trabalhavam. Esta medida tem duas virtudes: além de permitir afixar colonos sem terra, sua principal 

relevância está no fato de que a terra é a arma do escravista. 

 

Confiscada sua terra, ele terá que abandonar sua infame tarefa… ou então, conseguir outra fazenda, com 

os mesmos métodos criminosos já usados. 

 

Com efeito, a PEC fala de “sanções cabíveis de acordo com a lei”, mas nenhuma lei brasileira trata o 

trabalho escravo como um crime contra a humanidade. O escravista deveria ser condenado como autor de 

tortura e homicídio qualificado, e a pena para ele deveria ser compatível com a gravidade de um crime de 

lesa humanidade. Vergonhosamente, quando um escravista é “punido” hoje em dia, ele paga uma multa 

menor da que pagaria um infrator de trânsito. 

 

O problema mais grave não está na política interna do Brasil, já que o histórico escravista, feudal e 

coronelista do país faz difícil pensar que pudesse existir por própria vontade uma estrutura rural 



 6 

democrática. A atitude mais repudiável é a do sistema internacional, que condena claramente a escravidão 

em vários diplomas legais, mas não é capaz de obrigar seus membros a cumpri-los. No caso de Brasil e 

outros países que mantêm trabalho escravo, nem a ONU nem sua ancestral, a Liga das Nações, foram 

capazes de aplicar coerção sobre esta mazela. 

 

Com efeito, a escravidão foi internacionalmente proibida desde a Convenção de Genebra de 25/09/1926, 

mas nas décadas seguintes as leis internacionais foram aprimoradas. Já no artigo 5º da Convenção de 1956 

se estabelecem punições para a escravocracia. Todavia, para os que têm 124 de história “pós” escravidão, 

os 56 anos passados desde 1956 significam muito pouco. 

 

*Fonte: Carlos Lungarzo – Congresso em Foco 

  

Aerodilma 

 

Dois anos depois de suspender as negociações para a compra de um novo avião para a Presidência da 

República, a Força Aérea Brasileira (FAB) retomou os estudos de viabilidade técnica e financeira para a 

aquisição da aeronave. O mais provável é que seja adquirido o Air Bus 330 MRTT (Multi Role Tanker 

Transport) para uso da presidenta Dilma Rousseff.  

 

O modelo da empresa europeia Eads é avaliado em mais de R$ 400 milhões e faz parte da categoria 

superluxo. Era o sonho de consumo do ex-presidente Lula, que agora pode ser adquirido pela sucessora e 

afilhada política.  

 

O luxuoso avião conta com uma área VIP presidencial com direito a copa, suíte e chuveiro no banheiro, 

além de um espaço amplo para abrigar a comitiva que acompanha a presidenta. Segundo uma fonte da 

FAB, a Aeronáutica ainda está na fase inicial do processo de compra e nenhuma proposta foi concluída 

para ser apresentada ao Palácio do Planalto.  

 

Mesmo assim, os planos seguem a todo vapor. Apesar da preferência pelo modelo europeu, a Aeronáutica 

também pediu orçamento para a Boeing e a Israel Aerospace Industries (IAI). A expectativa é de que, se a 

decisão sobre a compra sair ainda este ano, o novo avião presidencial comece a servir à Presidência no fim 

de 2014. 

 

A aquisição do Aerodilma, no entanto, tem entraves políticos. Desde que assumiu o comando do País, a 

presidenta anunciou uma sequência de cortes de gastos e comprou brigas sérias com a base aliada pelo 

arrocho das contas públicas. Chegou até a perder votações no Congresso em retaliação dos políticos ao 

contingenciamento de emendas parlamentares.  

 

Por isso, o consenso é de que agora o cenário é pouco favorável para uma compra envolvendo quase meio 

bilhão de reais justamente para a aquisição de uma aeronave presidencial. Além disso, o Planalto 

precisaria contar com créditos extraordinários aprovados pelo próprio Congresso para bancar a despesa. 

Por isso, o assunto ainda não chegou ao gabinete da própria Dilma. O que deve acontecer somente depois 

que a FAB analisar todos os modelos disponíveis e seus orçamentos.  

*Fonte: Revista Isto É 

  

Bancada evangélica quer aprovar PEC que anula atos do judiciário 
Aborto e união homossexual ficam na mira da bancada dos evangélicos 

 

Ainda sob a ressaca da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que descriminalizou o aborto de 

anencéfalos, a bancada evangélica na Câmara dos Deputados se articula para aumentar o alcance de uma 

proposta de emenda à Constituição (PEC) aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da 

Casa que autoriza o Congresso a sustar atos normativos do Judiciário “que exorbitem do poder 

regulamentar ou dos limites da delegação legislativa”. Os evangélicos veem na PEC a oportunidade de dar 
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ao Legislativo a capacidade de anular decisões do Judiciário que, em sua interpretação, tenham invadido a 

prerrogativa de legislar. Além da autorização do aborto de fetos com malformação, por trás desse interesse 

estão na mira da bancada posicionamentos como o que reconheceu as uniões estáveis para casais do 

mesmo sexo. 

 

“Não consigo entender por que o Judiciário tem que ter mais poder do que os demais Poderes. O Supremo 

não é infalível, ele pode errar e nós devemos estar atentos para corrigir esses erros”, argumenta o 

presidente da Frente Parlamentar Evangélica, deputado João Campos (PSDB-GO). Na página que a frente 

mantém na internet, a contrariedade em relação ao aborto e à união de casais homossexuais são temas 

frequentes. O texto mais recente, publicado em 25 de abril, reproduz discurso de Campos em plenário que 

trata justamente da PEC. 

 

*Fonte: Correio Braziliense 

 

Vitória de Hollande 

 

Hollande bateu Sarkozy. Ele obteve 51,9% dos votos e as pesquisas de boca de urna se confirmaram. Com 

a vitória, novos ventos soprarão nos países da Zona do Euro. 

 

A recessão, decorrente da política imposta na Zona do Euro pela chanceler alemã Angela Merkel, cederá 

lugar a do crescimento econômico. 

 

Como a dívida pública alemã é zero,  Merkel, e o Sarkozy embarcou, exigiu austeridade para Grécia, 

Espanha, Portugal, Itália, Holanda e os demais Estados-membros da União Europeia. O resultado foi o 

desemprego e a quebradeira dos microempresários. Até o presidente do Banco Central da União Europeia, 

Mario Draghi, criticou a política recessiva. Agora, e com Hollande, o quadro europeu vai mudar e o 

crescimento pode voltar. 

 

O próprio Sarkozy acabou de admitir a sua culpa por ter adotado o arroxo. Na sua primeira eleição 

presidencial os trabalhadores deram-lhe o voto e a confiança. Hoje, os trabalhadores votaram em 

Hollande. 

 

Para Sarkozy não foi suficiente mudar o discurso para tentar obter os votos da ultradireita. Hoje o que vale 

é o compromisso com o crescimento econômico e a redução do desemprego. 

 

A França, além de Sarkozy, livra-se da oportunista Carla Bruni, nascida em Torino, que deixou a Itália 

com medo da luta armada. Ela, na França, entrou para a turma conhecida por "gauche-caviar". Aquela 

turma que desfruta de uma boquinha e mantém um discurso de esquerda e pró Sarkozy. Por sua vez, 

Hollande livrou-se, com um novo casamento, de Ségolène Royal, que lhe impunha a condição de capacho. 

 

Pano rápido. Para a maioria dos franceses, o presidente Sarkozy (1) perseguia os imigrantes; (2) nunca fez 

as reformas prometidas na campanha que o levou à Presidência; (3) virou subordinado da chanceler alemã 

Merkel; (4) para se eleger, obteve financiamento ilícito (inclusive da dona da L'Oréal) e (5) era amigo dos 

ricos, dos cafonas e dos sabujos. 

 

*Fonte: Wálter Maierovitch – Terra Magazine 
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