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Brasília-DF, 10 de janeiro de 2012 

 

Enquanto servidores brigam por reajustes, ministros embolsam megassalários 

 
Época de mesas fartas, o Natal foi indigesto para uma parcela dos servidores públicos do Executivo e do 

Judiciário, incluindo juízes e ministros de tribunais superiores. Eles viram ir para o ralo a esperança de 

receber do governo um bom aumento salarial em 2012, após a aprovação do Orçamento Geral da União 

em dezembro.  

 

Entretanto, a guilhotina nas emendas de parlamentares prevendo recursos para os reajustes e a economia 

de gastos públicos nem passaram perto das remunerações e benesses recebidas pelas cabeças coroadas da 

equipe econômica, que viraram o ano liderando o bloco de uma turma seleta do funcionalismo que 

embolsa supersalários acima do limite constitucional de R$ 26,7 mil pagos a ministros do Supremo 

Tribunal Federal (STF). Donas das chaves dos cofres públicos, essas autoridades estão recebendo entre R$ 

32 mil e R$ 41,1 mil por mês. 

 

Ocupantes do primeiro e do segundo escalão na Esplanada estão engordando os altos salários com 

participações, também conhecidas como jetons, em conselhos administrativos e fiscais de empresas 

estatais e até privadas. Os extras para comparecer, em geral, a cada dois meses às reuniões dessas 

companhias vão de R$ 2,1 mil a R$ 23 mil por mês.  

 

Os ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Miriam Belchior, participam dos conselhos 

da Petrobras e da BR Distribuidora, que rendem, cada um, R$ 7 mil mensais, em média. Com tudo 

somado, o chefe da equipe econômica e sua colega vêm embolsando, atualmente, R$ 40,9 mil brutos todo 

mês. 

 

Miriam ainda tem assento no conselho do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), mas não recebe o jeton de R$ 5,5 mil da instituição.  O decreto presidencial proíbe que 

membros do governo sejam remunerados por mais de dois conselhos.  

 

O secretário executivo de Mantega, Nelson Barbosa, não tem o salário de R$ 26,7 mil pago a ministros de 

Estado. Ele recebe em torno de R$ 14 mil, correspondentes ao vencimento de professor cedido da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mais a gratificação pelo cargo, de R$ 6,8 mil. É um valor 

próximo da remuneração de qualquer servidor da elite do Executivo em início de carreira. Mas Barbosa 

também abocanhou um assento nos dois dos melhores conselhos existentes: o da mineradora privada Vale 

e o do Banco do Brasil, que lhe pagam mais R$ 27,1 mil mensais, elevando seus ganhos para R$ 41,1 mil. 

 

Felizardo 
Na mineradora, o número dois do Ministério da Fazenda entrou em nome do governo de uma forma 

enviesada, como representante dos fundos de pensão de estatais — sócios de fato da companhia. Mas é o 

conselho que melhor remunera. Barbosa recebe R$ 23 mil por mês da empresa. Depois do cargo da Vale, 

o destaque é para o da Hidrelétrica Itaipu, que paga, em média, R$ 19 mil mensais. O ministro felizardo é 

o da Defesa, Celso Amorim, com renda total de R$ 45,7 mil. 
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Nem a Fazenda nem o Planejamento comentaram o fato de os jetons não integrarem as remunerações 

sujeitas ao limite constitucional e não sofrerem o chamado abate-teto, como ocorre com os rendimentos de 

diversos outros servidores do Executivo e de parte do Judiciário. Já o Planejamento informou apenas que o 

recebimento de verbas por participação nesses conselhos está previsto na Lei nº 8.112, de 1990, e que foi 

considerado constitucional pelo STF.  

 

Conflito 
Com tantas autoridades recebendo acima do limite constitucional e com os principais assentos nos 

conselhos já ocupados por quem está em ministérios vinculados às estatais, o ministro-chefe da 

Advocacia-Geral da União (AGU), Luís Inácio Adams, foi agraciado com dois jetons de empresas 

privadas para engordar ainda mais seus rendimentos.  

 

Ele integra o conselho administrativo da Brasilprev Seguros e Previdência e o da Brasilcap. A primeira é 

controlada pelo grupo norte-americano Principal Financial Group, com 50,1% do capital. A segunda tem 

como sócias majoritárias as companhias Icatu Hartford, Sul América e Aliança do Brasil. O Banco do 

Brasil detém 49,9% do capital das duas, por isso, tem direito a indicar metade dos membros dos 

respectivos conselhos.  

 

Com os dois extras, os rendimentos de Adams estão na casa dos R$ 38,7 mil brutos. Na AGU, ele, que é 

procurador da Fazenda Nacional de carreira, é responsável por todas as ações judiciais da União contra 

empresas privadas, principalmente aquelas que cobram impostos de devedores. Ao contrário das estatais e 

das demais autoridades, o advogado-geral da União e as duas companhias se recusaram a informar o valor 

mensal pago para que o titular da AGU dê palpites na administração dos dois grupos privados. Pelas 

informações obtidas pelo Correio, essa quantia é de pelo menos R$ 6 mil, em média, por conselho.  

 

Em nota, a assessoria de imprensa da AGU afirmou que o valor ―só pode ser obtido com o ministro, que 

se encontra em período de férias‖. O órgão negou a existência de incompatibilidade, alegando que Adams 

―já declarou à Comissão de Ética da Presidência da República seu impedimento de atuar quando presente 

eventual conflito de interesses‖, cabendo, aí, ao seu substituto agir no caso.  

 

A direção da AGU sustentou ainda que a rotina de Adams não chega a ficar comprometida pela atividade 

nos conselhos, que inclui viagens a São Paulo e ao Rio de Janeiro para a participação em reuniões que 

duram um dia inteiro. 

 

Economista da Tendências Consultoria e especialista em finanças públicas, Felipe Salto avalia que os 

supersalários recebidos pelos ministros e secretários representam um entrave para o corte de gastos 

anunciado pelo governo. ―Esses valores servem como um mau exemplo e são prejudiciais para a 

constituição de uma estratégia fiscal de maior austeridade. Os funcionários que estão na base das carreiras 

sempre vão usar os que estão no topo como referência para pedir reajustes‖, afirma.  

 

Para o cientista político Rafael Cortez, da Tendências Consultoria, além dos altos salários dos ministros de 

Estado, a atuação de Adams em empresas privadas é grave. ―A AGU, em tese, defende os interesses da 

União. Na medida em que o advogado-geral está em um conselho de capital majoritariamente privado e 

tem acesso a informações privilegiadas, há uma confusão entre o público e o privado‖, sustenta.  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

  

Ameaças aos trabalhadores no Congresso 

 

A bancada patronal na Câmara, a maior das últimas legislaturas, impôs um ritmo de apresentação de 

projetos que ameaçam os trabalhadores com retirada de direitos conquistados. A atuação da bancada 

mostrou força em 2011 ao rejeitar, na Comissão de Trabalho, por exemplo, a Convenção 158 e o PLP 

8/03, ambos sobre o fim da demissão imotivada. 
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Ao mesmo tempo apresentou e atuou para aprovar proposições cujo conteúdo investe sobre os direitos dos 

trabalhadores. 

 

São quatro proposições que o movimento sindical precisa ficar atento, pois se estas matérias forem 

aprovadas prejudicarão sobremodo as relações de trabalho no País. 

 

- Veja a síntese de cada um, com a respectiva tramitação na Câmara: 

 

*Impede o empregado demitido de reclamar na Justiça do Trabalho 
O PL 948/2011, do deputado Laércio Oliveira (PR-SE) altera a Consolidação das Leis do Trabalho, a fim 

de alterar a redação do parágrafo 2º do artigo 477 da CLT, que trata dos efeitos da quitação das verbas 

rescisórias. O projeto está em discussão na Comissão de Trabalho, cujo relator é o deputado Sandro Mabel 

(PMDB-GO). 

 

O instrumento de rescisão terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente 

ressalvadas. 

 

Objetivo  

Tem por finalidade impedir que o empregado demitido possa reclamar na Justiça do Trabalho qualquer 

direito trabalhista que não tenha sido expressamente ressalvado no momento da rescisão contratual. O 

texto, além de tentar valer-se da desatenção, ingenuidade ou desinformação do empregado, representa uma 

afronta ao princípio prescricional, previsto no inciso XXIX do artigo 7º da Constituição, segundo o qual é 

direito do trabalhador propor "ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo 

prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a 

extinção do contrato de trabalho". 

 

*Simples trabalhista 
O PL 951/2011, do deputado Júlio Delgado (PSB-MG) institui o Programa de Inclusão Social do 

Trabalhador Informal (Simples Trabalhista) para as microempresas e empresas de pequeno porte de que 

trata o artigo 3º da Lei Complementar 123 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 

Porte), de 14 de dezembro de 2006, na forma que especifica. A matéria está em discussão na Comissão de 

Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, cujo relator é o deputado Jorge Corte Real (PTB-PE). 

 

Objetivo 
Criar um simples trabalhista para as pequenas e microempresas, com a redução dos direitos trabalhistas 

dos empregados desses estabelecimentos. A proposta consiste em flexibilizar os direitos trabalhistas dos 

empregados de pequenas e microempresas, com redução dos encargos e custos da contratação, mediante 

acordo ou convenção coletiva específica ou, ainda, por negociação direta entre empregado e empregador, 

que terão prevalência sobre qualquer norma legal.  

 

*Código de Trabalho 
O PL 1.463/2011, do deputado Silvio Costa (PTB-PE) institui o Código do Trabalho, que garante direitos 

mínimos aos trabalhadores, tornando a composição entres as partes como reguladora das relações laborais. 

Será constituída uma comissão especial para analisar a matéria. 

  

Objetivo 
Flexibiliza os direitos trabalhistas. Pela proposta de Código - que possui 240 artigos e está organizado em 

quatro livros (I - Do Direito Individual do Trabalho, II - Do Direito Coletivo do Trabalho, III - Das 

Penalidades e IV - Das Disposições Transitórias) - os direitos mínimos previstos podem ser alterados por 

meio: 1) de convenção ou acordo coletivo de trabalho, ou 2) acordo individual, desde que o trabalhador 

perceba salário mensal igual ou superior a dez vezes o limite do salário de contribuição da Previdência 

Social.  
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*Desmonte do Direito do Trabalho 
O Código também trata da terceirização, da organização sindical e do financiamento das entidades 

sindicais, do direito de greve e do processo de negociação, individual ou coletiva, além dos quoruns e 

penalidades na hipótese de descumprimentos das regras e procedimentos previstos. Bem formulado, o 

Código, na prática, desmonta o Direito do Trabalho, que no Brasil é norma de ordem pública e caráter 

irrenunciável.  

 

Ao estabelecer a prevalência do negociado sobre o legislado, inclusive com a previsão de acordo 

individual entre empregador e trabalhador, desde que este tenha salário mensal igual ou superior a dez 

vezes o teto de contribuição do INSS (R$ 36.896,60), elimina a figura do hipossuficiente nas relações de 

trabalho, princípio segundo o qual o empregado é a parte mais fraca econômica, social e politicamente na 

relação com o empregador. 

 

*Adicional de 10% do FGTS devido no momento da demissão sem justa causa 
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou, na primeira quinzena de dezembro, proposta 

(PLP 378/06) do deputado Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB-SP), que extingue, a contar de 1º de 

janeiro de 2010, a contribuição social devida pelo empregador em caso de demissão sem justa causa. O 

projeto será examinado agora pelo plenário da Câmara. 

 

A contribuição tem alíquota de 10% sobre o valor dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS) devidos durante a vigência do contrato de trabalho, acrescida das remunerações aplicáveis 

aos saldos das contas.  

*Fonte: DIAP 

  

Lewandowski diz que por ele não haverá prescrições no mensalão 

 

No que depender do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), não haverá 

qualquer prescrição do mensalão enquanto trabalhar com o processo. O ministro é o revisor da ação penal 

na qual são réus políticos e empresários sobre o esquema de compra de votos no Congresso Nacional, 

denunciado pelo então deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ), em 2005. Como revisor, 

Lewandowski é responsável por liberar o processo para julgamento, cuja data é marcada pelo presidente 

do Tribunal.  

 

"Nas minhas mãos, não ocorrerá nenhuma prescrição do mensalão", disse o ministro à Agência Brasil. Em 

tese, alguns crimes com penas menores podem ter prescrito durante a fase de apuração dos fatos, sob a 

relatoria de Joaquim Barbosa.  

 

A prescrição concreta é medida de acordo com a sentença definitiva dada pelo Tribunal. No caso de 

formação de quadrilha, por exemplo, se for aplicada a pena mínima de um ano, a prescrição ocorre quatro 

anos depois do recebimento da denúncia. A denúncia do mensalão foi recebida pelo STF em agosto de 

2007. As alegações finais foram recebidas por Barbosa em setembro de 2011.  

 

Lewandowski também trabalha para que o processo seja julgado ainda este ano. "Eu nunca afirmei que 

entregaria meu voto apenas em 2013", declarou o ministro. Ele está dando prioridade máxima ao caso e 

tem trabalhado durante o recesso do Judiciário - que começou em meados de dezembro e vai até fevereiro 

- para analisar as mais de 50 mil páginas dos autos. O ministro prefere não fazer previsões sobre o prazo 

para a entrega do voto, já que é um processo complexo e de dimensões inéditas.  

 

O mensalão começou a tramitar como inquérito no STF em 2005. Dois anos depois, o Tribunal aceitou as 

denúncias do Ministério Público, e o processo se transformou em uma ação penal. Desde então, o relator, 

ministro Joaquim Barbosa, vinha reunindo informações sobre o caso, fase que chegou ao fim em setembro 

passado.  
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Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, em dezembro, Lewandowski manifestou preocupação com a 

demora na liberação do processo para o julgamento, o que poderia resultar, em tese, em prescrições em 

relação aos crimes com penas menores. Pouco depois, Barbosa liberou o relatório para os demais 

ministros e lembrou que o processo sempre esteve digitalizado integralmente, à disposição dos demais 

integrantes do STF.  

*Fonte: TERRA/AGÊNCIA BRASIL 

  

CNJ põe Senado e STF em rota de colisão 

 

Enquanto o Supremo discute limitar atribuições do Conselho Nacional de Justiça, senadores articulam 

votação de proposta que amplia o poder de investigação do colegiado. 

 

O assunto debatido será o mesmo, mas o resultado pode ser exatamente o oposto. Em fevereiro, os 

senadores e os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) pretendem definir até onde o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) pode atuar. Enquanto o Senado analisa uma proposta de emenda à Constituição 

(PEC) para ampliar as prerrogativas do CNJ, a mais alta corte do país analisa uma ação direta de 

inconstitucionalidade que limita a possibilidade de o CNJ investigar integrantes da magistratura. Há três 

semanas, duas liminares concedidas pelo Supremo suspenderam investigações da corregedoria do 

Conselho, decisão que abriu uma crise interna no Judiciário. 

 

A expectativa é que, na primeira quinzena do próximo mês, entre na pauta da Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ) do Senado a PEC 97/11. De autoria do senador Demóstenes Torres (DEM-GO), ela explicita 

e, em alguns casos, aumenta os poderes do CNJ para investigar juízes. Ao apresentar a proposta, o senador 

goiano pretende derrubar a tese de que o Conselho não pode investigar a magistratura. 

 

Declarações de ministros expõem racha no STF 

No meio jurídico, o questionamento é se o CNJ pode iniciar uma investigação antes de as corregedorias 

dos tribunais de Justiça atuarem. Esse é o objeto da ADI 4638, apresentada pela Associação dos 

Magistrados Brasileiros (AMB). Em dezembro, o ministro do STF Marco Aurélio Mello concedeu uma 

liminar limitando os poderes do conselho. O mérito da ADI deve ser analisado no próximo mês. 

Votação adiada 

 

Por conta dessa dúvida é que Demóstenes apresentou a PEC. Ex-procurador-geral de Justiça de Goiás, ele 

queria que a matéria tivesse sido votada em plenário em dezembro. Ele afirmou que havia acordo para 

isso. No entanto, a análise ficou para 2012. ―Eunício se comprometeu com vários senadores a suspender a 

reunião, enquanto se desenrolava a sessão do Congresso, podendo retomá-la mais tarde para votarmos a 

PEC, mas rompeu com esse compromisso‖, disse, na época, fazendo referência ao presidente da CCJ, 

Eunício Oliveira (PMDB-CE). 

 

No dia em que a discussão sobre a PEC começou, estava marcada uma sessão do Congresso para começar 

a análise da proposta orçamentária de 2012. Demóstenes, logo após a sessão, chegou a dizer que o 

adiamento ocorreu por conta de pressão feita por integrantes da magistratura e até de ministros do STF 

contrários à proposta. O presidente da CCJ, no entanto, negou que isso tenha ocorrido. Ele argumentou 

que, por conta do regimento interno do Senado, não poderia suspender a sessão da CCJ, somente encerrá-

la. 

 

Demóstenes recordou que havia uma expectativa entre os senadores para a votação da PEC na CCJ. A 

proposta deixa claro que o CNJ tem poderes para iniciar processos contra juízes, desembargadores e 

ministros de tribunais superiores por irregularidades administrativas ou crimes. ―Ou o CNJ pode ter 

poderes de processar e julgar, ou o Conselho não tem razão de existir‖, afirmou, de acordo com a Agência 

Senado. 

 

 

http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/declaracoes-de-ministros-expoem-racha-no-stf/
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Competências definidas 

Entre outras mudanças, a PEC de Demóstenes explicita as competências do CNJ para processar e julgar, 

de ofício ou mediante provocação de qualquer pessoa, faltas disciplinares praticadas por membros ou 

órgãos do poder Judiciário e auxiliares da Justiça, ou de serventias do foro extrajudicial.  

 

A proposta permite ao Conselho, por exemplo, determinar a remoção, a disponibilidade ou a 

aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço, aplicar advertência e 

censura, inclusive em relação aos magistrados de segunda inst ncia e dos tribunais superiores, bem como 

outras sanções administrativas, assegurada a ampla defesa. 

 

Também dá competência para o Conselho chamar para si processos disciplinares em curso nas 

corregedorias locais, além de procedimentos prévios de apuração. Outra inovação é o aumento de um para 

cinco anos do prazo para os conselheiros reverem as investigações feitas nos estados. O texto explicita o 

caráter aut nomo e concorrente da competência do CNJ e da Corregedoria Nacional de Justiça em relação 

aos órgãos administrativos dos tribunais. 

 

Com as modificações, Demóstenes pretende acabar com as dúvidas sobre a forma que o CNJ pode atuar. 

Pela proposta, o Conselho passaria a ter poderes requisitar de informações, exames, perícias ou 

documentos, sigilosos ou não, das autoridades fiscais, monetárias e outras competentes, ―quando 

imprescindível ao esclarecimento de processos ou procedimentos submetidos à sua apreciação‖. 

 

“Pratos limpos” 

Relator da proposta na CCJ, Randolfe Rodrigues (Psol-AP) ressaltou, no seu parecer pela aprovação do 

texto, que boa parte do conteúdo da PEC tão somente detalha ―comandos que já se encontram no texto 

constitucional vigente‖. Para ele, o acréscimo não muda o significado da atuação do CNJ. Porém, ele 

considera as mudanças necessárias por conta do que qualificou como ―tentativas recentes de reduzir o 

alcance das competências do Conselho‖. 

 

―A PEC apresentada pelo senador Demóstenes Torres coloca essa questão em pratos limpos. Esclarece 

definitivamente a função do CNJ e devolve a ele todas as prerrogativas que vem exercendo no sentido de 

fortalecer a confiança da população no poder Judiciário brasileiro‖, disse o senador Aloysio Nunes 

Ferreira (PSDB-AP) em dezembro, no plenário do Senado.  

*Fonte: CONGRESSO EM FOCO 

  

OAB promove ato público em defesa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

 

O Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) vai promover ato público no próximo dia 

31 de janeiro em defesa das atribuições do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) para julgar questões ético-

disciplinares envolvendo magistrados.  

 

A manifestação, que ocorrerá na sede da Ordem, em Brasília, pode ser considerada uma resposta à ação 

movida pela AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros) no STF (Supremo Tribunal Federal) que 

busca limitar os poderes do Conselho. 

 

Ao fazer o anúncio, nesta segunda-feira (9), o presidente da OAB, Ophir Cavalcante, afirmou que o 

judiciário brasileiro deve servir à sociedade. "O CNJ é fundamental para dar transparência à Justiça que, 

entre todos os poderes, ainda é o mais fechado", afirmou. 

 

Ao criticar o corporativismo da ação da AMB, que obteve liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio 

Mello, Cavalcante afirmou que "o CNJ não avançou como deveria, ainda há resistências nos tribunais 

superiores". 
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O presidente da OAB afirmou também que o Conselho foi criado em 2005, dentro da Emenda 

Constitucional 45, como uma resposta aos reclames da sociedade em relação à pouca abertura da Justiça 

brasileira. 

 

"O Judiciário era um poder extremamente corporativo, com proteção grande aos erros internos. As 

corregedorias não venciam essa demanda porque eram desestruturadas ou culturalmente foram criadas 

para não fiscalizar. O CNJ nasceu por conta desse anseio de conferir transparência ao Judiciário, porque 

corrige os desvios de conduta dos demais poderes", disse.  

*Fonte: ÚLTIMA INSTÂNCIA 

  

Reforma de R$ 63,23 bilhões terá que ser administrada pela presidente Dilma 

 

Uma disputa de R$ 63,23 bilhões envolvendo sete legendas terá que ser administrada pela presidente 

Dilma Rousseff neste início de ano. É esse o volume total destinado a investimentos nos ministérios 

comandados pelos sete principais partidos que compõem a base de apoio do governo federal.  

 

Tanto dinheiro em jogo só aumenta a angústia dos aliados diante do silêncio da presidente Dilma Rousseff 

quanto à reforma em si. Em pleno ano eleitoral, com disputas municipais nos grandes centros e nos 

discretos grotões brasileiros, chefiar pastas com orçamentos vultosos torna-se sinônimo de prestígio e 

força para 2014. 

 

O apetite foi ainda mais atiçado pela própria presidente, ao avisar a integrantes da equipe econômica que 

em 2012 pretende soltar as rédeas dos investimentos em obras de infraestrutura. Preocupada em evitar 

uma paralisia do governo diante da crise internacional, Dilma calcula que o PIB poderá crescer 5% neste 

ano. Mas, a partir de julho, o acelerador será ativado para que o país possa entrar numa rota de 

crescimento que permita 6% de acréscimo na economia. 

 

Embora existam discursos públicos de respeito mútuo entre os partidos, eles trocam caneladas nos 

bastidores em busca de mais espaço. Maior partido no Congresso, com mais senadores e a segunda 

bancada da Câmara, os peemedebistas choramingam há um ano que Dilma encolheu a legenda na 

Esplanada. Da boca para fora, ressaltam a presença do vice-presidente Michel Temer no condomínio 

presidencial. Internamente, resmungam do presente, olham com nostalgia para os tempos do governo Lula 

e sofrem com a falta de perspectivas de futuro na máquina pública federal.  

 

O PMDB tem quatro ministérios mais a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), vinculada à 

presidência da República. O maior deles é Minas e Energia, comandado pelo senador Edison Lobão, 

afilhado político do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP). A pasta tem obras importantes a 

administrar no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), mas a maior parte dos recursos para as 

obras está espalhada pelas subsidiárias do setor elétrico.  

 

Somadas todas as pastas que administra, os peemedebistas contam com um orçamento total de R$ 4,1 

bilhões para investimentos. Na ponta do lápis, o passado já foi mais generoso com a legenda. Ao término 

do governo Lula, em 2010, o partido administrava o Ministério da Saúde (orçamento de R$ 9,49 bilhões 

previstos para 2012); Integração Nacional (R$ 6,076 bilhões) e Defesa (R$ 9,127 bilhões).  

 

Para tentar diminuir o prejuízo, a sigla já decidiu escalar o próprio vice-presidente Michel Temer, que 

recentemente fez uma cirurgia para retirar a vesícula, como negociador com a presidente Dilma Rousseff 

em busca de um novo patamar de atuação do partido na Esplanada. Os correligionários de Temer sabem 

que não vão recuperar duas pastas: a Saúde, hoje comandada pelo petista Alexandre Padilha, e a Defesa, 

que tem à frente o chanceler Celso Amorim, nomeado após o antecessor Nelson Jobim falar o que não 

devia sobre suas convicções eleitorais. 
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Integração Nacional 

Em meio à turbulência política vivida pelo ministro Fernando Bezerra nos últimos dias, a Integração 

Nacional, contudo, ainda interessa ao PMDB. O partido tenta provar que não, por meio de mensagens no 

Twitter do líder na Câmara, Henrique Eduardo Alves, declarando apoio público ao PSB. Os socialistas, 

contudo, não acreditam. ―Eles já nos disseram que vão tentar nos derrubar junto à presidente Dilma. Não é 

uma questão de fogo amigo, pois nunca fomos amigos do PMDB‖, disse ao Correio um dirigente do PSB.  

Integrantes do PMDB tentam afirmar que a Integração Nacional é um amor de verões passados.  

 

Desdenham a pasta dizendo que a maior parte das verbas está emperrada nas obras de Transposição do 

São Francisco. E que a nova paixão é o Ministério das Cidades e seu polpudo orçamento: R$ 8,92 bilhões. 

Não ficariam tristes, contudo, se herdassem o Ministério dos Transportes e seu caixa de pouco mais de R$ 

17 bilhões. 

 

Só que essas duas pastas são controladas por partidos que só contam com elas para se sentirem presentes 

na máquina pública federal: PR (Transportes) e PP (Cidades). Os dois têm algo mais em comum: Alfredo 

Nascimento era ministro dos Transportes e foi um dos abatidos na revoada ministerial do ano passado. 

Agora, em janeiro, 9 em cada 10 entrevistados asseguram que Mário Negromonte limpará as gavetas no 

Ministério das Cidades.  

 

As coincidências não param por aí. Alfredo deu lugar a Paulo Sérgio Passos, filiado ao PR, mas técnico 

demais para o gosto dos republicanos. Desde a substituição, não se passa uma semana sem que as 

lideranças do partido reclamem com a ministra Ideli Salvatti que já cumpriram seu período de expiação e 

que está na hora de o partido ser novamente ouvido na indicação de um ministro.  

 

Enquanto isso, no PP, a luta é para que a saída de Negromonte não signifique a ressurreição de Márcio 

Fortes, técnico amado por Dilma e detestado por senadores e deputados pepistas. Eles torcem por um 

nome de consenso político, como o deputado Márcio Reinaldo (MG), relator da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) de 2012.  

 

O PT está quietinho, já que tem o maior naco de poder e recursos da Esplanada. Pode perder a Ciência e 

Tecnologia (orçamento de R$ 1,7 bilhão) com a ida de Aloizio Mercadante para o Ministério da Educação 

e uma possível indicação de Ciro Gomes para o seu lugar. Mas insinuam que, se a presidente quiser, não 

reclamariam em desalojar o PP de Cidades. ―Achamos que isso não vai dar certo, mas não custa enviar 

sinais para o Planalto‖, brincou uma liderança petista.  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

  

Metade dos ministérios não sabe como vai dar acesso a informações públicas 
Pelo menos 21 das 38 pastas não definiram unidades que serão responsáveis pelo cumprimento de lei 

sancionada por Dilma em novembro 

 

A menos de cinco meses da entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação, o governo federal ainda não 

sabe como lidar com o tema. Levantamento feito pelo Estado aponta que pelo menos 21 dos 38 

ministérios ainda não definiram quais unidades ficarão responsáveis por garantir a implantação da lei, que 

assegura a gestão transparente e o amplo acesso à informação. No quesito transparência, o governo Dilma 

Rousseff deixa a desejar - uma prova é a ocultação de encontros de agenda, tratada como "segredo de 

Estado" pela própria presidente. 

 

Para avaliar a transparência na Esplanada, a reportagem do Estado enviou um questionário com 20 

perguntas para todos os ministérios, mas apenas 33 responderam. A lista incluía indagações sobre gastos 

dos ministros com combustível e telefonia, uso de aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) para 

deslocamentos em viagens, número de carros oficiais e a adoção de indicadores de avaliação de políticas 

públicas. 
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Quatro pastas não responderam: Cidades, Esporte, Igualdade Racial e Portos. O Ministério da Integração 

Nacional mandou as informações fora do prazo acertado - extrapolou o intervalo de uma semana. 

Apenas 11 ministérios informaram já ter definido as unidades que ficarão responsáveis pela implantação 

da Lei de Acesso à Informação. Entre eles estão o Ministério da Justiça, que contará com uma ouvidoria e 

um programa de transparência, e o Itamaraty, com a Coordenação-Geral de Documentação Diplomática. 

 

Alvo de uma série de escândalos e denúncias de irregularidades no ano passado, o Ministério dos 

Transportes informou que vai aguardar a regulamentação. A Secretaria de Aviação Civil não respondeu a 

essa pergunta. 

 

"Esse questionário é um aquecimento para os ministérios se prepararem para a vigência da lei", disse ao 

Estado o ministro-chefe da Controladoria-Geral da União (CGU), Jorge Hage. "É natural que, em um 

primeiro momento, haja resistência (a dar informação), devido a uma cultura de séculos do funcionalismo 

público." 

 

Sancionada pela presidente Dilma em novembro do ano passado, a lei fixa que "qualquer interessado 

poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades", sendo vedadas "quaisquer 

exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público". 

Determina ainda a criação de serviço de informações ao cidadão em cada órgão com o intuito de atender o 

público e dar informações sobre a tramitação de documentos. 

 

A legislação atinge os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público, nas esferas 

municipal, estadual e federal. 

 

Contas 

Apesar de a portaria da CGU determinar que os órgãos e entidades do Poder Executivo federal sujeitos a 

auditoria informem em suas páginas na internet suas prestações de contas, sete ministérios não trazem essa 

informação. 

 

Após contato feito pela reportagem, a Secretaria de Políticas Para as Mulheres colocou à disposição um 

link com o seu relatório de contas. Segundo a pasta, o documento já estava na internet, mas teria saído do 

ar devido a um "erro". 

 

Apenas dois ministérios – Pesca e Aquicultura (MPA) e Assuntos Estratégicos - admitiram que não 

publicam a prestação de contas. "Em breve o MPA pretende disponibilizar o link em seu sítio na internet", 

disse o primeiro. 

 

Itamaraty, Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Casa Civil, Secretaria-Geral da Presidência e a de 

Relações Institucionais seguem o mesmo caminho - não informaram o endereço eletrônico. A Casa Civil 

afirmou que "está em discussão" a forma mais adequada de divulgação dos relatórios de auditoria. 

 

Agenda 

Quando se trata da divulgação de agendas de trabalho, os ministros de Dilma Rousseff até as lançam na 

internet - com três exceções: Luís Inácio Adams (Advocacia-Geral da União), Leônidas Cristino (Portos) e 

José Elito (GSI) -, mas são poucos aqueles que, de fato, informam o que estão fazendo. 

 

No dia 9 de novembro, por exemplo, enquanto a minuciosa agenda de Fernando Bezerra Coelho 

(Integração Nacional) comunicava, entre outras audiências, uma reunião com a ministra Miriam Belchior 

(Planejamento), a agenda dela se resumia a "reuniões internas". Miriam, por sinal, passou oito dos 20 dias 

de trabalho daquele mês em reuniões sem detalhar com quem. 
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Segundo o Estado apurou, pelo menos dez ministros de Dilma não têm o hábito de divulgar regularmente 

suas agendas. A própria presidente omite de sua agenda oficial encontros durante o expediente, como os 

que teve com os ministros Fernando Haddad (Educação) e Aloizio Mercadante (Ciência e Tecnologia) no 

mês passado.  

*Fonte: O Estado de S.Paulo 

  

Novo teto da Previdência é de 3.912,20 

 

Diário Oficial da União, desta segunda-feira (9), publica portaria conjunta dos ministérios da Fazenda e da 

Previdência Social fixando o piso e o teto dos benefícios dos aposentados e pensionistas. O reajuste do 

salário mínimo no dia 1º de janeiro, de R$ 545 para R$ 622, estabeleceu o valor mínimo que será pago aos 

beneficiários do Regime Geral de Previdência Social. 

  

O teto dos benefícios subiu de R$ 3.691,74 para R$ 3.912,20, com o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) de 6,08%, relativo a 2011, anunciado sexta-feira (6) pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

 

Os valores intermediários entre o teto e o piso pagos pelo INSS estão automaticamente corrigidos pelo 

INPC do ano passado. O aumento no valor do benefício de quem ganha acima do piso previdenciário 

representará um impacto líquido de R$ 7,6 bilhões, de acordo com os cálculos do ministério. 

 

A portaria fixa também as novas alíquotas de contribuição do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

para empregadas domésticas e para quem trabalha por conta própria. Os que ganham até R$ 1.174,86 vão 

arcar com a contribuição mensal de 8% sobre esse valor. Entre R$ 1.174,87 e R$ 1.958,10, a alíquota será 

de 9%, e para quem ganha entre R$ 1.958,11 e R$ 3.916,20, a contribuição será de 11%. 

 

Salário-família 
A cota do salário-família passa a ser R$ R$ 31,22 para o segurado com remuneração mensal não superior 

a R$ 608,80 e R$ 22 para quem tem remuneração mensal superior a R$ 608,80 e igual ou inferior a R$ 

915,05. Os recolhimentos feitos este mês relativos a dezembro ainda se enquadram na tabela anterior, de 

2011. As alíquotas são 8% para quem ganha até R$ 1.107,52; 9% para quem ganha entre R$ 1.107,53 e 

R$ 1.845,87 e 11% para os que ganham entre R$ 1.845,88 e R$ 3.691,74.  

 

A cota do salário-família passou a ser de R$ 31,22 para o segurado com remuneração mensal não superior 

a R$ 608,80 e R$ 22 para o segurado com remuneração mensal superior a R$ 608,80 e igual ou inferior a 

R$ 915,05. As contribuições à Previdência Social têm critério diferenciado para os empreendedores 

individuais, que a partir deste mês vão recolher R$ 31 e têm todos os direitos assegurados aos demais 

contribuintes. Eles envolvem 500 atividades autônomas que faturam até R$ 60 mil por ano e são 

enquadradas no Simples Nacional, com direito à emissão de nota fiscal de serviços.  

 

Até o fim de dezembro estavam inscritos nessa categoria mais de 1,902 milhão de trabalhadores. De 

acordo com informações do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), nos 

primeiros dias deste mês aderiram ao sistema como novos empreendedores mais de 15,8 mil 

trabalhadores.  

 

Clique aqui e veja a íntegra da Portaria Interministerial 2 de 6 de Janeiro de 2012.  

 

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 
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