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Brasília-DF, 12 de janeiro de 2012 

 

Nababos ganham muito, trabalham pouco. Barnabés trabalham muito e ganham 

pouco 
 

As recentes reportagens do Correio Braziliense sobre os supersalários de ministros e assessores têm 

causado revolta entre os servidores públicos. Para eles sempre há alguma dificuldade, um entrave, uma má 

vontade ferrenha. Aos poderosos e seus asseclas sobram motivos para conceder aumentos generosos e 

ilegais, imorais e que engordam.  

 

Lula já havia manifestado seu desagrado com as “mordomias” que os servidores tinham. Para ele, forjado 

no ferro dos metalúrgicos, estabilidade era uma palavra mágica e se chegou a cogitar serem suas as 

afirmações de que “se operário tivesses estabilidade nem iria trabalhar”. Exageros à parte, esse é o 

pensamento de quem desconhece o funcionamento e importância da máquina pública.  

 

Por mais que as entidades representativas de servidores se esforcem nunca conseguirão convencer 

trogloditas de que não fazem parte da orda de trabalhadores privilegiados. Muita revolta também causa 

essas denúncias de dinheiro fácil embolsado por alguns desembargadores do TJ de S. Paulo. Para eles, a 

facilidade com que pagam “verbas” para “reformitas” residenciais ou férias (um milhão, um milhão e 

meio) não convencem a ninguém esclarecido e chega a ser constrangedor, mas o governo se cala diante 

dos ataques ao trabalho do CNJ com medo de sentenças rápidas em ações nas quais é réu.  

 

Em meio aos falados choques de gestão impetrados pelo governo, uma rápida avaliação sobre o 

desempenho em relação aos salários percebidos daria uma amostra de que, quem trabalha muito, no caso 

os servidores, recebe muito pouco, em quanto que os poderosos ganham muito pelo trabalho que nem 

sequer chegam a realizar.  

*Fonte: Servidor em Ação 

  

Sindicato critica o Tesouro e cobra transparência com funcionários 
Presidente do Unacon contesta o "bico" do subsecretário de Política Fiscal no BRB e a proibição dos 

servidores de darem aulas 

 

O presidente do Sindicato dos Analistas e Técnicos de Finanças e Controle (Unacon), Rudinei Marques, 

afirmou que a cúpula da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) utiliza dois pesos e duas medidas no 

tratamento dos funcionários e cobrou transparência do órgão na indicação dos integrantes dos conselhos 

de estatais e empresas em que a União tem participação. “O que vale para os demais servidores não se 

aplica a eles, que regulamentam as regras, chegando a exercer até atividade que a própria lei proíbe”, 

criticou Marques. 

 

O presidente do Unacon se referia ao “bico” ilegal de R$ 16,4 mil mensais prestado pelo subsecretário de 

Política Fiscal, Marcus Pereira Aucélio, no Banco de Brasília, durante o expediente. A outra alusão foi à 

portaria da STN que restringiu o direito dos servidores de darem aulas em colégios, faculdades e cursinhos 

preparatórios para concursos, mesmo nos fins de semana.  
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Reportagens do Correio têm revelado os megassalários embolsados por ministros e integrantes da cúpula 

do Tesouro, entre R$ 32 mil e R$ 51 mil. Eles acumulam os salários altos dos cargos, entre R$ 23,7 mil e 

R$ 26,7 mil, e os jetons dos conselhos das estatais, de até R$ 23 mil por mês. 

 

Aucélio participa de dois conselhos — da Petrobras e da AES Eletropaulo —, embolsando R$ 10,8 mil. 

Ainda arrumou um “bico” desde 2011 no Comitê de Auditoria do BRB, no valor de R$ 16,4 mil. Ao todo, 

ele recebe R$ 51 mil mensais. A lei que rege a carreira de analista de controle do Tesouro proíbe o 

exercício de outra atividade, salvo a de magistério. 

 

O subsecretário de Assuntos Corporativos, Líscio Fábio Camargo, responsável pela elaboração da portaria 

que restringiu o trabalho dos servidores nas salas de aula, mesmo fora do expediente, é presidente da 

Comissão de Ética da STN. Ele tem vencimentos totais de R$ 36,4 mil por mês — integra dois conselhos 

que lhe rendem um extra de R$ 12,7 mil por mês. O Correio procurou ontem o Ministério da Fazenda para 

saber a posição de Camargo sobre o “bico” do colega Aucélio. Mas não houve resposta. 

 

Para o presidente da Unacon, os servidores do Tesouro têm legitimidade para assumir os cargos nos 

conselhos administrativo e fiscal das estatais e coligadas. Mas não há transparência na seleção. É feita 

uma lista daqueles que se habilitam e recebem uma pontuação. A direção do órgão não divulga os pontos 

de cada um. A escolha dos indicados é feita, basicamente, por Líscio Camargo e Marcus Aucélio. 

 

“Temos cobrado há muito tempo a definição de critérios claros para participação. Muitas vezes chega 

nessas situações em que o Correio detectou, a mesma pessoa integrando vários conselhos, sem sabermos 

como foi feita a seleção e qual é a habilidade exigida em cada um deles”, afirmou Marques. 

 

Canetas 

O conhecimento e o silêncio da cúpula da Secretaria do Tesouro Nacional em relação ao “bico” irregular 

de Marcus Aucélio no BRB geraram revolta entre os servidores. Recentemente, um deles questionou, na 

rede interna, a qualidade das canetas compradas pelo órgão, que falhavam. O subsecretário Líscio 

Camargo respondeu que eles deveriam trazer canetas de casa. Camargo e outros subsecretários reservaram 

parte do estacionamento público do anexo do Ministério da Fazenda para seus veículos, com vigia pago 

pelos cofres públicos.  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

 

Concurso vai eleger o campeão da impunidade na política brasileira 

 

Famoso por organizar protestos contra a corrupção no Rio de Janeiro, o Movimento 31 de julho promove 

até a próxima quinta-feira (19) o concurso “Algemas de Ouro 2011”. A ideia é eleger os políticos 

campeões de impunidade no Brasil. 

 

O resultado será anunciado em um baile de carnaval batizado sugestivamente com o nome de “Pega 

Ladrão”. Os votos estão sendo coletados na página do movimento no Facebook. 

 

Como é difícil escolher um nome só entre tantas ótimas opções, é permitido escolher várias opções. 

Ganha um doce quem adivinhar quem está na frente até agora. Só uma dica: é maranhense.  

*Fonte: CONEXÃO BRASÍLIA – ANDRÉ GONÇALVES – GAZETA DO POVO 

  

Compra de R$ 8,69 milhões do CNJ levanta suspeita entre integrantes do conselho 

 

Sala-cofre foi comprada no dia 29 de dezembro e será instalada, conforme o CNJ, no prazo de 150 dias 

Uma nova compra milionária feita pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) está gerando novas suspeitas 

entre os integrantes do próprio órgão.  

 

http://www.facebook.com/questions/312564628763887/
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Depois de adquirir um sistema de banco de dados no valor de R$ 86 milhões por meio de concorrência 

colocada sob suspeita, o CNJ comprou, no apagar das luzes de 2011, uma sala-cofre de R$ 8,69 milhões 

sem licitação. 

 

Essa sala-cofre foi comprada no dia 29 de dezembro e será instalada, conforme o CNJ, no prazo de 150 

dias. Nessa sala serão guardados os equipamentos que foram adquiridos na licitação feita no ano passado 

também a toque de caixa. Operação que, de acordo com a IBM, que tentou impugnar o edital, sofria de 

"grave direcionamento" e fatalmente levaria o CNJ a comprar produtos da Oracle, o que se confirmou ao 

final do processo.  

 

Por conta dessa licitação e das críticas que fez à compra, o diretor do Departamento de Tecnologia e 

Informação do CNJ, Declieux Dias Dantas, foi exonerado. Integrantes do CNJ dizem considerar no 

mínimo suspeita a nova compra. Um dos conselheiros classificou como "assustador" esse processo de 

compras no Conselho. Diante de todas as suspeitas, o assunto deve ser discutido publicamente na primeira 

sessão deste ano do CNJ. No próximo dia 26, os conselheiros se reúnem para votar o orçamento de 2012 

do órgão. 

 

A cúpula do Conselho levou a proposta orçamentária para ser aproada no final do ano passado. No 

entanto, conselheiros haviam recebido o texto no apagar das luzes e exigiram, com base no regimento 

interno, que uma sessão exclusiva fosse agendada para isso. 

 

Oficialmente, o CNJ informou que decidiu dispensar de licitação essa compra porque somente uma 

empresa no País estaria habilitada para fornecer esse serviço, a Aceco TI Ltda. "Foi solicitada uma 

declaração de exclusividade que foi emitida pela Associação Comercial do Distrito Federal", informou o 

CNJ. 

 

No final do ano passado, o Estado revelou que uma licitação milionária no conselho gerou suspeitas no 

Supremo Tribunal Federal (STF) e no CNJ. A multinacional IBM contestou a regularidade da licitação. 

Nessa contestação, afirmou que diversas especificações técnicas feitas pelo CNJ só são encontradas em 

produtos da Oracle. 

 

No edital, afirmava a IBM, o CNJ informava que pretendia buscar o mesmo sistema de banco de dados 

que foi instalado nos tribunais de Justiça de São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina e que também 

seria utilizado pela Corte Suprema dos Estados Unidos. 

 

"É justamente aí que se dá a quebra da isonomia e da proporcionalidade", criticou a IBM. "Nitidamente há 

uma deliberada intenção de fazer exitosa a mesma fabricante que implementou soluções semelhantes nos 

estados e país acima referidos. Porém tal ato é ilegal." A empresa acrescenta: "Na forma como foi redigido 

o edital, apenas a Oracle terá chances de vencer o certame. Alijadas estarão todas as demais concorrentes."  

*Fonte: O ESTADO DE S. PAULO 

  

Quase metade dos governadores está na mira do TSE 
Tribunal Superior Eleitoral deve julgar, em 2012, processos que pedem a cassação do mandato de 12 dos 

27 governadores 

 

Está nas mãos dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o futuro de quase metade dos 

governadores brasileiros. Dos 27 chefes estaduais do Executivo, 12 são alvos de ações na corte eleitoral e 

correm, em maior ou menor grau, o risco de perder o mandato. A maioria dos processos foi movida pelo 

Ministério Público Eleitoral dos respectivos estados e por candidatos derrotados que acusam os 

governadores de abuso de poder econômico e político, entre outras coisas. 

 

Veja as denúncias contra os 12 governadores 

http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/veja-as-denuncias-contra-os-12-governadores-no-tse/
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Dois desses 12 governadores já foram julgados, mas ainda não se livraram completamente das acusações. 

Teotônio Vilela (PSDB), de Alagoas, José de Anchieta Junior (PSDB), de Roraima, foram absolvidos pelo 

TSE no ano passado, mas ainda enfrentam recursos contra expedição de diploma (RCED), peça processual 

característica do TSE. 

 

A situação de Anchieta é a mais delicada. O tucano foi cassado duas vezes pelo Tribunal Regional 

Eleitoral (TRE-RR). A primeira decisão ele conseguiu reverter no TSE. Porém, no fim do ano passado, a 

corte eleitoral local, mais uma vez, cassou seu mandato. Os juízes determinaram que ele ficasse no cargo 

até a análise de eventuais recursos apresentados pela sua defesa. Na corte superior, o roraimense aguarda o 

julgamento de um recurso contra expedição de diploma (RCED). 

 

Os outros dez governadores à espera de julgamento no TSE são: Tião Viana (PT-AC); Omar Aziz (PSD-

AM); Cid Gomes (PSB-CE); André Puccinelli (PMDB-MS); Roseana Sarney (PMDB-MA); Antonio 

Anastasia (PSDB-MG); Wilson Martins (PSB-PI); Sérgio Cabral (PMDB-RJ); Marcelo Déda (PT-SE), e 

Siqueira Campos (PSDB-TO). Desses processos, o mais recente é o que corre contra o governador de 

Sergipe por uso da máquina pública em sua campanha à reeleição. Déda foi absolvido pelo TRE-SE, mas 

a decisão virou objeto de recurso apresentado no Tribunal Superior Eleitoral no último dia 27. 

 

Absolvição e morosidade 

O número de governadores processados no TSE só não é maior porque o tribunal julgou e absolveu, em 27 

de outubro, a governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarlini (DEM). Ela era acusada pelo ex-

governador Iberê Ferreira de Souza (PSB), candidato derrotado à reeleição, de abusos de poder econômico 

e político, uso indevido dos meios de comunicação social e gastos ilícitos de campanha na corrida eleitoral 

do ano passado. 

 

Justiça ameaça mandato de 38% dos governadores 

Mesmo em um ritmo mais rápido do que a Justiça comum, o TSE tem levado, em média, entre um e dois 

anos para julgar um chefe de Executivo local. Muito disso por conta do processo estabelecido na corte. 

Governador e vice apresentam suas defesas separadamente. Também têm direito, cada um, a indicar 

testemunhas para serem ouvidas. A partir daí, quem acusa, seja algum partido político ou o Ministério 

Público Eleitoral, tem a obrigação de comprovar os fatos imputados aos acusados, seja por prova material 

ou testemunhal. 

 

Outro fator que diminui a possibilidade de julgar com mais celeridade é a quantidade de processos que 

chegam ao TSE. Somente no plenário foram concedidas 4,6 mil decisões ano passado. Este número 

corresponde às posições tomadas pelo colegiado. Individualmente, os ministros decidiram 7,9 mil casos. 

*Fonte: CONGRESSO EM FOCO 
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FENASPS 

http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/justica-ameaca-mandato-de-38-dos-governadores/

