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Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2012 

 

PL 1992 - os riscos da previdência complementar do servidor 
 

O Sindireceita é contrário ao Projeto de Lei (PL) 1.992/2007, do Poder Executivo, que institui o fundo de 

previdência complementar do servidor público federal, porque considera a medida prejudicial para os 

novos servidores.  

 

Mas, por que o projeto não é bom?  
O PL 1.992/2007 limita a cobertura do Regime Próprio dos Servidores Civis ao teto do INSS, atualmente 

em R$ 3.916,20 e, se for aprovado, acabará com a possibilidade de paridade e integralidade para os 

servidores que ingressarem no serviço público, além de aumentar o "déficit" do regime próprio, que 

continuará pagando as aposentadorias e pensões dos atuais servidores que não aderirem à previdência 

complementar.  

 

Além disso, o plano de benefício ofertado será exclusivamente de contribuição definida, ou seja, aquele 

em que o servidor sabe com quanto contribui em sua vida laboral, mas não tem a menor ideia de quanto 

terá de aposentadoria ou pensão, na medida em que todos os riscos serão seus, inclusive os decorrentes de 

prejuízo por má gestão, de crises e especulações financeiras. 

 

A contribuição para a previdência complementar, segundo o projeto, será paritária e limitada, no caso do 

patrocinador (governo) a 8,5%, permitindo que o participante (servidor), possa contribuir além desse 

percentual, porém sem contrapartida do patrocinador.  

 

A soma das duas contribuições (servidor e governo), equivalente a 17%, será destinada a quatro 

finalidades: 1) fundo para pagamento da taxa de administração; 2) fundo individual ou reserva para 

custear aposentadoria; 3) fundo para cobrir eventualidade de invalidez ou morte; e 4) fundo para cobrir a 

longevidade. 

 

Se o governo alega que as contribuições do regime próprio, que somam até 33%, composta por 11% do 

servidor e 22% do governo, são insuficientes para pagar as atuais aposentadorias, imaginem qual será o 

valor do beneficio complementar, cujas contribuições somam 17%? 

 

Segundo cálculos de atuários, inclusive do próprio governo, esse montante aplicado ao longo de 35 anos, 

mesmo no melhor cenário de capitalização, não seria suficiente para garantir uma complementação 

semelhante à assegurada pelo regime próprio por um prazo de quinze anos.  

 

Ou seja, as reservas seriam consumidas em menos de uma década e meia de inatividade do servidor. 

Outra alegação é quanto ao combate do "déficit", mas essa justificativa não se sustenta, porque boa parte 

desse "déficit é decorrente da aposentadoria e pensão das forças armadas, que não serão incluídas na 

previdência complementar.  

 

Além disso, os servidores das áreas de educação, saúde e segurança do Governo do Distrito Federal, cujas 

aposentadorias e pensões são pagas pelo Governo Federal, não cooperam para o regime próprio da União, 
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contribuindo para aumentar a diferença entre receita e despesa com aposentadorias e pensões no serviço 

público federal.  

 

Pelas razões expostas, a criação da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal 

(Funpresp), que é o nome atribuído à entidade gestora do fundo de pensão da administração pública, deve 

ser rejeitada, sob pena de os servidores arcarem com os riscos, a insegurança e os prejuízos em sua futura 

aposentadoria.  

 

Além disso, como deverá ser o maior fundo de previdência da América Latina, o Funpresp ficará sujeito a 

interferências políticas e pressões do mercado financeiro, podendo até representar um desestímulo à 

carreira pública no país. Também é bom lembrarmos que Servidor público não tem direito a FGTS. 

 

Pelo exposto, consideramos que o projeto é nefasto e precisa ser combatido. O Sindireceita trabalhará pela 

sua rejeição, para que um modelo adequado de previdência complementar do servidor continue a ser 

discutido. Vamos à luta nesta semana envidar esforços no trabalho parlamentar contra a votação do PL 

1.992/2007. 

*Fonte: Hugo Leonardo Duarte Costa Braga – Diretor de Assuntos Previdenciários do Sindireceita 

 

Chantagem 

 

Mais essa agora, o governo está adiando a nomeação para os 2ºs, 3ºs e 4ºs escalões como chantagem até 

que seja votado o PL 1992 que cria a Previdência Complementar dos Servidores. Já tem gente chiando 

alto. 

 

Os tresloucados voltaram 
Ontem os tresloucados voltaram com força máxima na tentativa de criminalizar as greves no setor público. 

Teve senador e deputado pregando até ―paredão‖ para os grevistas. A maioria deles, a serviço do Planalto, 

não se cansava de dar entrevistas salientando que algumas greves devem ser proibidas pelo bem da 

população.  

 

Ora, se o próprio governo cumprisse a Constituição que determina a obrigatoriedade de reajustes anuais de 

vencimentos ao funcionalismo, 70% das greves nunca mais existiriam, O restante 30% fia por conta de 

aspectos pontuais, como jornada de 6 horas e melhores condições de trabalho. Isto ―até as pedras sabem‖ 

(Gilmar Mendes), só o governo ainda não se deu conta. Será que alguém desenha isso pra Dilma? 

 

Greve geral não está descartada 
Como o governo insiste em não aceitar reajustar os vencimentos (como manda a Constituição), a 

coordenação dos federais já prepara manifestações em março e com marcha em Brasília no dia 28. Se 

mesmo assim o governo se fizer de cego, surdo e mudo, há possibilidade de uma greve geral ainda no 

primeiro semestre.  

 

Pavios acesos 
Depois da morte de Duvanier o governo pretende esvaziar de vez o diálogo com o funcionalismo e isso 

além de irritar as entidades sindicais já deixa os pavios acesos para a greve. A burrice é irmã da preguiça. 

 

Só falta o terceiro mandato 
Depois da privatização dos aeroportos, para copiar o PSDB por inteiro, só falta ao PT lutar por um terceiro 

mandato para a presidência. Os discípulos estão superando – com léguas de vantagem – o mestre FHC. 

Neoliberalismo agora é o primeiro mandamento do PT. 
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Faro fino 
Já teve ministro reclamando que os órgãos de fiscalização devem ser enquadrados pelo governo. Onde já 

se viu fiscalizar ladrão só para que todos fiquem sabendo da corrupção. O Brasil não pode ficar parado só 

porque há um desviozinho aqui e outro ali. A base aliada custa caro, mas muito caro mesmo.  

*Fonte: BLOG DO FAGUNDES 

  

'Epidemia' de greves faz Dilma rediscutir direitos de servidores públicos 
Engavetado pela presidente quando era ministra da Casa Civil, projeto obriga manter 40% do efetivo 

público 

 

Em meio à greve dos PMs na Bahia e a possibilidade de paralisações de policiais virarem "epidemia pelo 

País", atingindo pelo menos outros oito Estados, o governo Dilma Rousseff desengavetou projeto de lei 

que disciplina o direito de greve de servidores públicos e exige que o governo seja comunicado com 

antecedência mínima de 72 horas na paralisação de atividades "inadiáveis de interesse público".  

 

Veja também:  

Impasse suspende negociações na Bahia  

Policiais grevistas cantam 'O carnaval acabou'  

Negado habeas corpus para líderes grevistas  

 

Ontem, o Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores da Policia Civil (Ugeirm-Sindicato) do Rio 

Grande do Sul anunciou o início de uma operação padrão. No dia 15, PMs e bombeiros ameaçam entrar 

em greve no Espírito Santo. Líderes da PEC 300 (que aumenta o salário de policiais e unifica os pisos pelo 

País) informaram que Minas também já enfrenta focos de reclamação da categoria. 

 

No Rio, policiais e bombeiros marcaram uma assembleia para hoje e podem definir greve a partir de 

amanhã. Isso apesar da tentativa do governo de adiantar reajustes para evitar mobilizações. Levada ontem 

a Assembleia, a proposta foi considerada insatisfatória por associações e representações de classe, recebeu 

78 emendas e saiu de pauta.  

 

Líder do PSDB baiano, legenda que abriga o líder da paralisação, o deputado Antônio Imbassahy diz que 

o governo federal, "ao assumir a negociação na Bahia, da forma como foi feito, convocou os policiais de 

outros Estados a aderir ao movimento". 

 

O presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), disse ontem que o Congresso está disposto a rediscutir o 

direito de greve. Mas reiterou que não vai pôr em votação a PEC 300. 

 

Direito de greve. O projeto de lei de restrição ao direito de greve foi preparado pela Advocacia-Geral da 

União em 2007, mas parou na Casa Civil, que, então comandada por Dilma Rousseff, não levou a 

proposta adiante.  

 

O projeto de lei preparado em 2007 prevê que a deflagração de greves de servidores públicos seja 

aprovada por pelo menos dois terços da categoria. Hoje, na Bahia, a paralisação é liderada por uma 

associação que só representa 2 mil dos 32 mil PMs. E a assembleia da categoria só poderá ser convocada 

dez dias após o envio da pauta de reivindicações à autoridade competente.  

 

O texto inclui segurança pública entre os 19 serviços considerados "inadiáveis de interesse público", em 

que o estado de greve deverá ser declarado com antecedência mínima maior, de 72 horas. E a proposta 

limita a paralisação a 40% dos servidores de um órgão.  

*Fonte: O ESTADO DE S.PAULO  

 

 

 

http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,apos-4-greves-na-gestao-dilma-pms-discutem-levantes-em-mais-8-estados,832267,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,com-impasse-negociacoes-para-fim-da-greve-da-pm-na-bahia-sao-suspensas,832695,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,grevistas-da-ba-cantam-que-o-carnaval-acabou,832702,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,justica-nega-habeas-corpus-para-lideres-da-greve-da-pm-na-bahia,832726,0.htm
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Prioridade 

 

O líder do governo na Câmara dos Deputados, Cândido Vaccarezza (PT-SP/foto), continua confiante na 

aprovação do Projeto de Lei 1.992/2007,  que cria o regime de previdência complementar para o servidor 

civil federal. O assunto, prioritário para o governo, deve ser tratado em reunião de líderes com o 

presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, hoje, às 15h30. A proposta prevê a criação de fundos 

para o Executivo, Legislativo e Judiciário. As novas regras valerão para os servidores que entrarem no 

serviço público depois da criação dos fundos. Eles receberão o teto da Previdência Social – R$ 3.916,20,  

ao se aposentarem mais o benefício complementar, se participarem dos fundos. A matéria é rejeitada, por 

unanimidade, pelas representações sindicais dos servidores públicos federais. 

 

Esplanada sustentável 
Com o objetivo de inserir a eficiência e a sustentabilidade na gestão pública e capacitar gestores e 

servidores públicos, o Ministério do Planejamento, por meio da Secretaria de Orçamento Federal, em 

parceria com outros órgãos, iniciou a 1ª Oficina do Projeto Esplanada Sustentável, destinada a gestores e 

servidores públicos da área administrativa dos ministérios, que trabalhem na Esplanada. A oficina, 

realizada no Salão Nobre da Escola de Administração Fazendária, termina amanhã. O projeto  é resultado 

de articulação entre os ministérios do Planejamento, Meio Ambiente, de Minas e Energia e do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

 

Greve no judiciário 
O Conselho da Justiça Federal (CJF) aprovou resolução que estabelece o desconto dos dias parados nos 

contracheques do servidor do Judiciário federal se não houver compensação dos dias não trabalhados em 

decorrência da paralisação. O texto dispõe sobre os procedimentos administrativos a serem adotados em 

caso de paralisação do serviço por motivo de greve em toda a Justiça Federal. De acordo com a resolução, 

greve é a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, da prestação de serviço. A matéria foi 

relatada pelo presidente do CJF, ministro Ari Pargendler. 

 

Compensação 
As ausências do servidor decorrentes da participação em greve não poderão ser objeto de abono e 

cômputo do tempo de serviço e serão informadas pela chefia máxima da unidade a qual ele pertence à área 

de Recursos Humanos, diz o texto. A administração pode facultar a compensação dos dias não 

trabalhados, mediante plano por esta definido para a execução do serviço não prestado. Para serviços 

considerados essenciais, a autoridade máxima do órgão poderá convocar, por meio de portaria, servidores 

para assegurar a  continuidade do trabalho durante a greve. 

 

Serviços essenciais 
São consideradas atividades essenciais: assessoria e assistência ao presidente, corregedor-geral e 

secretário-geral do CJF; ao presidente, vice-presidente, corregedor regional e diretor-geral nos tribunais; 

aos desembargadores, juízes federais, diretor do Foro ou da Secretaria Administrativa nas seções 

judiciárias. Também são atividades essenciais a autuação, classificação e distribuição de feitos; protocolo 

judicial e baixa; execução judicial; jurisprudência; taquigrafia; estatística; assistência médico-social; 

suporte tecnológico de informática; comunicação e segurança. 

 

Regime Jurídico 

As inovações introduzidas  pela Lei Complementar 840, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos Civis do DF, Autarquias e das Fundações Distritais, e o reflexo destas mudanças na vida dos 

servidores serão objeto de seminário promovido pela Procuradoria Geral do Distrito Federal. O evento 

ocorrerá,  hoje e amanhã, de 9h às 12h, no auditório da Câmara Legislativa (foto). O seminário é uma 

oportunidade de tirar dúvidas sobre a nova legislação e esclarecer seus principais artigos. Cerca de 500 

pessoas se inscreveram para o evento. Está prevista a participação de secretários, administradores 

regionais, procuradores, assessores técnicos e jurídico-legislativos do GDF.  
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Cursos à distância 
O Tribunal de Contas da União, a exemplo do que ocorreu nos dois últimos anos, oferecerá em 2012, 

gratuitamente, cursos a distância para servidores públicos de todo o País, de março e novembro.  Serão 

oferecidas 400 vagas mensais para cada curso por rodada, totalizando 2.400 vagas por edição. As 

inscrições  ficam abertas até o próximo dia 20. Os cursos são introdutórios e vão abranger  temas de 

relevância para a atuação dos servidores públicos.   

 

Novidades na formação 
A edição 2012 oferece quatro novos cursos: Planejamento Governamental e Gestão Orçamentária e 

Financeira, Controles na Administração Pública, Estrutura de Gestão Pública, e Prestação de Contas: 

Fundamento da Democracia e Exercício da Cidadania, além dos remanescentes Licitações e Contratos 

Administrativos e Prestação de Contas de Convênios. Para obter mais informações acesse o endereço 

eletrônico www.tcu.gov.br. Os interessados também podem fazer suas  inscrições   por meio desse site 

proposta atraente 

 

Ainda não foi definida a data para votar o projeto de lei que cria a previdência complementar do servidor 

público federal. O líder do governo, deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), disse que a bancada decidirá 

hoje se faz acordo com PSDB e adia a votação para o próximo dia 28 ou se inicia o processo hoje mesmo. 

―A proposta do PSDB é atraente, mas ainda vamos avaliar melhor. Temos de fazer os cálculos. É preciso 

conversar melhor com o PSDB, ‖ disse Vaccarezza, que quer convencer o PSDB a antecipar a votação. 

―Vamos conversar e tentar convencer o partido de que é melhor votar o Funpresp ainda nesta semana.‖ 

 

Sem obstrução 
O PSDB ofereceu não obstruir as votações desde que o Funpresp seja votado no dia 28. ―A proposta é até 

lá avançar nas medidas provisórias sem obstrução, votar o texto base do fundo no dia 28 e os destaques no 

dia 29‖, disse o líder tucano Bruno Araújo (PE). O Democratas também não decidiu sobre o acordo para a 

votação da proposta. ―Não há posição nem do governo nem do Democratas sobre a proposta de votação do 

Funpresp, que está em aberto‖, disse o líder do partido, Antonio Carlos Magalhães Neto (BA). 

*Fonte: PONTO DO SERVIDOR – ISAAC MARRA – JORNAL DE BRASÍLIA 

 

Governo Dilma é “software pirata” de FHC, diz Aécio Neves 
Vestindo o figurino de candidato à Presidência em 2014, senador tucano afirma que petistas copiaram 

modelo de gestão do PSDB 

 

Após ser alçado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso à condição de candidato ―óbvio‖ do 

PSDB à Presidência, o senador Aécio Neves vestiu o figurino de principal opositor do governo da 

presidente Dilma Rousseff. Ontem, em Cascavel, no Oeste do Paraná, começou a marcar posição. E partiu 

para o ataque ao dizer que o programa de governo petista é um ―software pirata‖ da administração de 

FHC. ―O original é nosso. Quem concebeu toda essa construção macroeconômica de câmbio flutuante, de 

superávit primário foi o PSDB‖, disse. 

 

Aécio, que esteve em Cascavel para participar do Show Rural Coopavel, também insinuou que o modelo 

de concessão dos aeroportos foi copiado de uma proposta dele próprio. ―Essa proposta que ocorre agora, 

da concessão de aeroportos, muitos de nós governadores levamos. Eu pessoalmente levei [quando 

governava Minas], acompanhado do então prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel, hoje ministro 

do Desenvolvimento, à então chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, a proposta de concessão do metrô da 

capital do meu estado e do Aeroporto Tancredo Neves, de Confins. Exatamente o modelo que depois de 

enfrentar toda essa resistência, hoje eles [o PT] assumem‖, afirmou. 

 

O governo Dilma arrecadou na segunda-feira R$ 24,5 bilhões com o leilão dos aeroportos de Cumbica 

(Guarulhos), Viracopos (Campinas) e de Brasília. 

http://www.tcu.gov.br/
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Aécio ainda ironizou o ministro Guido Mantega (Fazenda). ―Ele deve pensar: por que nós demoramos 

tanto para acordar e não assumimos mais esta proposta do governo do PSDB lá atrás? Teria sido melhor 

para o Brasil e para o próprio governo deles‖, disse Aécio. 

 

Infraestrutura 

O senador mineiro também criticou a falta de investimentos em infraestrutura no país e afirmou que o 

Brasil vive um grave problema de desindustrialização. ―Nós estamos voltando à década de 50, quando 

éramos grandes exportadores de commodities, de matéria-prima. Há dez anos, 60% da pauta da balança de 

exportações eram de produtos manufaturados, portanto produtos que agregavam valor internamente, 

geravam empregos. Hoje é o inverso: 60% de tudo o que se exporta é commodities.‖ Para ele isso deixa o 

Brasil à mercê das crises internacionais devido a quedas nos preços das matérias-primas. 

 

Para Aécio, no momento o PSDB tem a responsabilidade de se apresentar como partido que pensa o Brasil 

discutindo os principais problemas da população. Ele esteve no Paraná acompanhado do deputado federal 

Duarte Nogueira (PSDB-SP) e do secretário-geral do partido, deputado Rodrigo de Castro (MG). 

 

Candidato tucano: para Richa, senador é a “bola da vez” 

O governador Beto Richa (PSDB), que acompanhou Aécio Neves na visita a Cascavel, tratou de confirmar 

que o mineiro é a ―bola da vez‖ dentro do partido para a sucessão presidencial. 

 

Para Richa, a declaração do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de que Aécio é o candidato natural 

ao PSDB tem um ―grande peso‖ não apenas internamente no partido, mas em todo o cenário político.  

 

O governador elogiou a postura ética e a competência do senador e disse que Aécio merece o 

reconhecimento de todos brasileiros. ―Sua trajetória política, sua história de vida o credenciam a ser um 

grande candidato à Presidência da República‖, afirmou. Ele ponderou, no entanto, que ainda é cedo para 

lançar uma candidatura e frisou que o PSDB tem outros grandes nomes.  

 

Agradecimento 

Já Aécio agradeceu os elogios e incluiu o governador paranaense na lista de pré-candidatos à disputa 

presidencial. ―É um nome extremamente qualificado, com todas as condições de encampar, de empunhar 

as bandeiras que vão se diferenciar do atual modelo de gestão que está aí no governo federal‖, disse o 

mineiro.  

 

O senador ainda desconversou sobre as declarações de FHC. ―Ele fez uma manifestação em torno do meu 

nome e eu tive a oportunidade de agradecê-lo. Mas esta [o lançamento da candidatura] é uma decisão que 

deve ser tomada a seu tempo.‖ 

*Fonte: GAZETA DO POVO 

  

Servidor do Senado defende “mordaça” na imprensa 
Mais três processos contra o Congresso em Foco deverão ser arquivados por ausência às audiências de 

conciliação 

 

O servidor do Senado Sérgio Murilo Souza Rosa defendeu hoje (7), em audiência no Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal e Territórios (TJDF), a criação de uma ―mordaça‖ contra a imprensa. Sérgio é um dos 

464 servidores do Senado que em 2009, conforme auditoria do Tribunal de Contas da União, recebiam 

supersalários, ou seja, vencimentos acima do teto constitucional, atualmente de R$ 26,7 mil, o salário de 

um ministro do Supremo Tribunal Federal.  

 

No ano passado, o Congresso em Foco teve acesso à lista completa com o nome dos servidores do Senado 

que recebiam supersalários e, no seu dever de divulgar qualquer informação de interesse público que seja 

de seu conhecimento, publicou a lista. Quarenta e três servidores que integravam a lista, estimulados pelo 

Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo (Sindilegis), julgaram que a publicação violara a sua 
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intimidade e entraram com processo contra o site. Em 2009, o teto constitucional do salário do 

funcionalismo era de R$ 24,5 mil. Sérgio ganhava então, segundo a auditoria do TCU, R$ 25,3 mil. 

 

Veja quem são os servidores do Senado que processam o Congresso em Foco 

Nesta terça-feira (7), Sérgio Murilo esteve presente para a audiência de conciliação – primeiro passo do 

processo. Visivelmente contrariado e agressivo, ele sugeriu ao conciliador a necessidade de criação de 

algum mecanismo de censura contra a imprensa. Na audiência, ele disse que seu ―problema‖ é com o 

trabalho jornalístico, que , na sua avaliação, teria compromisso com a publicidade e a audiência sobre os 

temas de interesse público. Para Sérgio, cabe censura em alguns casos, como ele acredita ser o dos 

supersalários. 

 

―O problema é a imprensa. Às vezes, tem que botar mordaça na boca de quem faz isso‖, bradou o 

servidor, fazendo referência a uma prática – a censura prévia, que impedia a publicação de assuntos de 

interesse público – comum na época da ditadura militar. Talvez desconhecendo o trabalho jornalístico 

do Congresso em Foco, já premiado com os principais prêmios do país (Esso, Embratel e Vladimir 

Herzog, entre outros), Sérgio Murilo classificou o site como ―jornaleco‖. 

 

Mais três ausências 

Apesar da diatribe de Sérgio Murilo Souza Rosa, a tarde foi de novas vitórias para o Congresso em Foco. 

Mais três autores de processos deixaram de comparecer às sessões de conciliação, o que caracteriza, no 

jargão da Justiça, ―desídia‖ (palavra que é sinônimo de desleixo, negligência ou preguiça). Os servidores 

que faltaram desta vez foram Almiro da Cunha Leite Júnior, José Roberto Fernandes Anselmo e Sandra 

Maria de Moura Barbosa. Os ausentes poderão apresentar justificativas para a falta. Se elas não forem 

aceitas, os processos serão extintos. Nessa hipótese, dos 43 processos originalmente abertos contra o site, 

restarão 34. Além dos que faltaram às sessões, houve uma desistência ontem (segunda, 6). 

 

As ações foram movidas porque o site publicou o nome de servidores do Senado que recebem 

supersalários, ou seja, vencimentos acima do teto constitucional (que hoje é de R$ 26,7 mil).  

 

Compareceram hoje às audiências de conciliação, fase inicial com intenção de acordo entre as partes, além 

de Sérgio Murilo Souza Rosa, Gilson Amaral da Silva, Olavo de Souza Ribeiro Filho e Edinaldo Marques 

de Oliveira. 

 

Em orientação que será mantida por toda a jornada judicial, o Congresso em Foco não apresentou a 

possibilidade de haver retratação como acordo, pois o site defende o direito de publicar tais informações, 

até porque elas implicam inegável interesse público: a Constituição define como remuneração máxima do 

servidor público os vencimentos recebidos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF); qualquer 

salário acima desse valor – caso dos servidores do Senado com supersalários – afronta as normas 

constitucionais. 

 

Caráter público 

A relação dos funcionários foi feita com base em um levantamento do Tribunal de Contas da União 

(TCU), cuja auditoria identificou nomes e salários de 464 funcionários que ganhavam acima do teto do 

funcionalismo em 2009. De acordo com a Constituição, nenhum servidor público pode ganhar mais que 

um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), cuja remuneração é hoje fixada em R$ 26.723,13. 

O salário de servidores é de conhecimento público, já que ao assumir um cargo seu nome e remuneração-

base são publicados no Diário Oficial da União – gratificações e cargos comissionados, que elevam os 

rendimentos, também são publicados em documentos públicos. Antes de colocar no ar a reportagem, 

o Congresso em Foco consultou cinco juristas, e todos defenderam o direito do cidadão tomar 

conhecimento de uma informação de interesse público. 

 

O Sindilegis moveu outros dois processos contra o Congresso em Foco com o objetivo de tirar do ar a lista 

com os nomes dos funcionários que recebem acima do teto constitucional. Para a Ordem dos Advogados 

http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/quem-sao-os-servidores-que-processam-o-congresso-em-foco/
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://www.congressoemfoco.com.br/noticia.asp?cod_canal=1&cod_publicacao=30222
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/servidora-desiste-de-acao-contra-congresso-em-foco/
http://congressoemfoco.uol.com.br/category/supersalarios/
http://congressoemfoco.uol.com.br/category/supersalarios/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/%E2%80%9Ce-ma-fe%E2%80%9D-diz-oab-sobre-acoes-do-sindilegis/
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do Brasil, as ações caracterizam ―má fé‖. A exemplo da OAB, várias entidades jornalísticas e da área de 

comunicação também condenaram o comportamento do sindicato, a quem acusam de tentar estrangular 

economicamente este veículo. 

 

Para se fazer representar nas audiências de conciliação, por exemplo, a redação teve de lançar mão de 

todos os sete jornalistas que compõem a sua equipe fixa, comprometendo assim os recursos e a estrutura 

funcional disponíveis para a produção de notícias. Por duas vezes, a Justiça recusou o pedido do Sindilegis 

de censurar as reportagens sobre supersalários publicadas pelo Congresso em Foco.  

*Fonte: CONGRESSO EM FOCO 

  

Brasileiros mais necessitados são ignorados por programas sociais do governo 

 

Posse (GO) - Ademilson Francisco dos Santos, de 40 anos, é duplamente ignorado pelo Estado brasileiro. 

Portador do mal de Chagas, deveria ter amparo dos programas que são vitrines para a presidente Dilma 

Rousseff: o Plano Brasil sem Miséria e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). No papel, os 

burocratas do governo incluíram os doentes de Chagas no rol de beneficiados das ações de combate à 

pobreza extrema e de melhoria da infraestrutura no país. Na prática, Brasil sem Miséria e PAC não 

conseguem melhorar a vida desses brasileiros. 

 

Em maio de 2011, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) fez chegar ao Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS) um documento com recomendações para o Plano Brasil sem Miséria 

incluir ações de controle das doenças da pobreza. Nas 15 páginas da nota técnica, à qual o Correio teve 

acesso, o maior detalhamento se refere à doença de Chagas, em razão dos 3 milhões de doentes crônicos 

no país e das falhas no controle dos vetores. Até agora, nada foi feito no âmbito do plano, como o jornal 

constatou em campo e com técnicos da Fiocruz. 

 

Em outra frente, o PAC liberou dinheiro ao Programa de Melhoria Habitacional para o Controle da 

Doença de Chagas entre 2007 e 2010. A iniciativa foi excluída do rol de ações de infraestrutura em 2011 

e, até agora, continua suspensa. Um documento da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) elaborado para 

justificar a retomada dos recursos, obtido pelo Correio, cita a existência de 60,1 mil famílias em áreas de 

risco para a doença — com possível infestação de barbeiros — que ainda precisam ser contempladas com 

o programa. Para reformar ou substituir por completo as casas dessas famílias, são necessários R$ 811,5 

milhões. Não há qualquer previsão de liberação do dinheiro.  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

  

Lula intervém e faz de Tatto o novo „líder‟ do PT 
A bancada do PT na Câmara federal já dispõe de novo líder: sai Paulo Teixeira (SP), entra, empurrado 

por Lula, Jilmar Tatto (SP) 

 

Disputava a cadeira com Tatto o deputado José Guimarães (CE). A refrega seria decidida numa votação 

que trincaria a bancada. Ao entrar em cena, Lula fechou o paiol. Ficou definido que haverá um 

revezamento na liderança. Lula impôs a ordem das coisas. Em 2012, dá as cartas Tatto. Em 2013, 

Guimarães assume o baralho. E não se fala mais nisso. 

 

Lula desceu ao front da Câmara representado pelo amigo Luiz Marinho, prefeito petista de São Bernardo 

do Campo. A pedido dos médicos, o ex-soberano poupa o latim. Marinho falou por ele. 

Informados sobre a vontade do líder supremo, os operadores da infantaria de Guimarães -à frente o líder 

do governo Cândido Vaccarezza e o ex-presidente mensaleiro da Câmara João Paulo Cunha- recolheram 

as armas. 

 

Lula impôs sua vontade na Câmara uma semana depois de ter prevalecido no Senado. Ali, interveio em 

favor de Marta Suplicy (SP), contra José Pimentel (CE), seu ex-ministro da Previdência. 
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Marta elegera-se vice-presidente do Senado, em 2010, sob o compromisso de renunciar à cadeira dois 

anos depois. Neste fevereiro de 2012, iria ao assento o companheiro Pimentel. 

 

Empurrada para fora do tabuleiro eleitoral de São Paulo por Lula e refugada por Dilma Rousseff na 

Esplanada dos Ministérios, Marta deu o acordado por desacordado. 

 

Quando a bancada se preparava para levá-la à fogueira, Lula providenciou a água fria. Pediu compreensão 

a Pimentel e bancou a posição de Marta. Jogo jogado. 

 

Nos dois casos, Lula paga em Brasília as faturas de São Paulo. A exemplo de Marta, também o deputado 

Tatto retirara-se da briga pela prefeitura paulistana em favor de Fernando Haddad, o dodói de Lula. 

Tatto ameaçara levar a disputa às últimas consequências de uma prévia. Estava entendido que perderia. 

Mas faria demasiado barulho. Após silenciá-lo no município, Lula dá-lhe voz na liderança da Câmara. 

 

Nesse ritmo, o partido acaba trocando de sigla. Em vez de PT, PTdoT. Não é mais Partido dos 

Trabalhadores. Virou Partido do Trabalhador. Antes, Lula metia-se apenas nos grandes negócios -escolha 

de ministros, por exemplo. Hoje, resolve tudo -de unha encravada e dor de dente.  

*Fonte: BLOG DO JOSIAS – UOL 

  

Iata critica privatização de aeroportos brasileiros 
Entidade que reúne as 280 maiores empresas aéreas acusa o governo de falta de transparência e diz que 

passagens podem ficar mais caras 

 

A privatização dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília na segunda-feira significará passagens 

ainda mais caras e maiores impostos para as empresas aéreas. Foi assim que o setor aéreo mundial reagiu 

ao processo no Brasil, atacando abertamente o governo por ter adotado um modelo que ameaça prejudicar 

a indústria aérea e ainda não resolver o problema da falta de eficiência dos aeroportos nacionais. 

 

A Iata - entidade que reúne as 280 maiores empresas do mundo - denuncia a falta de transparência no 

processo e diz que a inflação no preço da compra, comemorado pelo governo, não conseguirá ser 

compensado apenas com a exploração dos três aeroportos e acabará em novos impostos para os 

passageiros.  

 

Numa avaliação interna feita pela Iata e obtida pelo Estado, o processo da venda dos aeroportos provocou 

"forte preocupação" no setor privado. A entidade constatou que o valor das vendas foi muito acima do 

antecipado, chegando a R$ 24,5 bilhões, contra uma base de R$ 4,45 bilhões. Além disso, os contratos de 

concessão estipulam investimentos de R$ 16,2 bilhões nos três aeroportos.  

 

Para a Iata, não haverá como recuperar esses recursos apenas na exploração da licença dos aeroportos, e o 

resultado será maiores impostos para todos. "Mesmo considerando que uma quantidade substancial de 

recursos pode ser atingida por meio de melhorias na eficiência dos aeroportos, em especial em Guarulhos, 

é difícil conciliar o montante pago com o potencial de receita", alertou a entidade. "Essa diferença é de 

grande preocupação para a indústria", indicou. 

 

O que preocupa as empresas é o fato de que os impostos sobre combustíveis, sobre o espaço para 

escritórios e outros serviços "deixam espaço para interpretação". Na prática, temem que a margem de 

manobra nesses setores abra a possibilidade de que esses impostos sejam elevados. 

 

Para Perry Flint, chefe de Comunicações Corporativas da Iata nas Américas, um dos temores vem 

justamente do histórico da empresa sul-africana Acsa, que faz parte do consórcio que venceu a licitação do 

Aeroporto de Guarulhos. Segundo ele, uma das primeiras medidas dessa companhia na África do Sul foi 

elevar de forma dramática os impostos quando assumiu nove aeroportos no país há uma década. 
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Preço alto 

Segundo a Iata, o problema dos aeroportos do Brasil não é o fato de que as taxas aeroportuárias são 

baixas. "O problema é a baixa eficiência", disse Flint. Um levantamento feito pela indústria revela que, na 

realidade, Guarulhos está entre os aeroportos mais caros do mundo. Para o pouso e decolagem de um 

avião A330, Guarulhos cobra taxas que seriam 93% superiores às do Aeroporto de Miami.  

 

O aeroporto também é 27,5% mais caro que o movimentado Charles de Gaulle, em Paris. Em comparação 

com o Aeroporto de Cingapura, Guarulhos é 2,5 vezes mais caro.  

 

"É por isso que vamos monitorar essas negociações entre os operadores e os usuários", alertou Flint. 

Segundo ele, porém, não ajuda o fato de o governo ser o mesmo tempo o regulador dos aeroportos e ainda 

receber parte dos lucros. "Isso dará margem para muita coisa. Antes e durante o processo de concessão, a 

Iata expressou suas preocupações em relação à estrutura da privatização, que deixa o governo na posição 

de ser parceiro dos novos proprietários e regulador."  

 

Transparência 

Os problemas não se limitam aos impostos. Para as empresas, se elas serão taxadas, queriam pelo menos 

ser consultadas no processo. Mas nada disso ocorreu, segundo a Iata, que agora acusa o processo de "não 

ter sido transparente".  

 

"Uma das grandes preocupações para o futuro é a falta de transparência e a falta de participação de 

empresas nos processos de regulação econômica, nos planos financeiros e no desenvolvimento de taxas", 

disse.  

*Fonte: O ESTADO DE S. PAULO 

  

Senado aprova compensação de débitos da Previdência 

 

O Senado aprovou projeto de lei que viabiliza a compensação de débitos de contribuições previdenciárias 

com créditos de outros tributos federais como, por exemplo, os concedidos em contrapartida a pagamentos 

de impostos. Votado em caráter terminativo na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), o projeto 

segue direto para a análise da Câmara. 

 

O parecer do relator Francisco Dornelles (PP-RJ) prevê que a compensação tributária seja feita de ofício 

pela autoridade competente. Caso a operação não seja executada, os contribuintes que contarem com 

créditos tributários poderão, por declaração, pedir a compensação nos débitos previdenciários após 180 

dias da publicação da nova lei. 

 

A liderança do governo recebeu orientação para retirar o projeto da pauta ou rejeitá-lo. O líder do governo, 

Romero Jucá (PMDB-RR), no entanto, bancou a aprovação da matéria por entender que ainda há tempo 

para o Executivo promover ajustes no texto, já que o projeto ainda será analisado pela Câmara. 

 

―Esse encontro de contas é importante. A orientação é que não há como tratar desse assunto no momento, 

mas futuramente. Como o tema vai para a Câmara, acredito que haverá tempo. Então, vou orientar pela 

aprovação‖, explicou Jucá.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 

  

Reguffe apresenta projeto que pune empregador que atrasar salário 
 

Tramita na Câmara o Projeto de Lei 2.898/11, do deputado Reguffe (PDT-DF), que prevê multa ao 

empregador que atrasar o pagamento de salário. Essa multa será de 5% do salário, acrescido de 1% ao dia 

de atraso, quando o pagamento não for efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente. O projeto altera 

a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (Decreto-Lei 5.452/43). 
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Segundo o autor, a multa vai coibir o atraso do pagamento de salário aos empregados regidos pela CLT.  

"Além de haver uma previsão legal que obriga o empregador a pagar o salário do empregado até o quinto 

dia útil do mês subsequente, é necessário também garantir que, por meio de compensação financeira, essa 

data seja respeitada pelo empregador", afirma. 

 

Tramitação 

O projeto tramita em conjunto com o PL 3.943/89, que está pronto para entrar na pauta do plenário. 

*Fonte: DIAP 
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