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Brasília-DF, 17 de agosto de 2011 

 

Planalto está disposto a barrar correção salarial nas carreiras públicas 

 

Inconformados com a sinalização clara do governo de que não há espaço para aumento de salário em 

2012, os servidores públicos partiram para o tudo ou nada. A revolta, expressa em manifestações e 

promessas de greve, resulta da percepção de que a equipe chefiada pela presidente Dilma Rousseff está 

disposta a arcar com o custo político de bater de frente com o funcionalismo. A orientação geral do 

Palácio do Planalto às administrações regionais e às estatais é fechar as torneiras e não dar um centavo 

sequer de aumento real. 

 

Os empregados públicos, contemplados com reajustes sucessivos durante o governo de Lula, terão que se 

contentar, no máximo, com a reposição da inflação. O recado mais direto de que o governo não vai ceder 

nem um milímetro foi dado anteontem, quando Dilma fechou as portas para o aumento real, em 2012, a 

aposentados e pensionistas que ganham mais do que um salário mínimo. ―Se já assumimos o ônus de vetar 

o ganho real dos aposentados, não será difícil dizer não aos servidores. Até porque, nos últimos anos, eles 

já foram muito bem recompensados pelo governo‖, disse um assessor do Planalto. 

 

A recusa de Dilma, conforme ressaltam os economistas, é justificada pela fatura deixada pelo ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve ser paga por ela agora. Os números do Ministério do 

Planejamento mostram que a despesa de pessoal anual da União com os empregados em atividade nos 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário saltou 153,5% nos oito anos da gestão Lula, de R$ 43,4 

bilhões em 2002 para R$ 110,0 bilhões em 2010. ―O veto aos aposentados e pensionistas é um indício de 

que o governo reconhece que deixou as contas fiscais caminharem para um campo perigoso. As pressões 

excessivas virão de todos os lados‖, disse Felipe Salto, economista da Tendências Consultoria. 

 

Para Salto, resistir ao pleito dos funcionários é a única chance de Dilma de fechar as contas. Sem qualquer 

aumento para o funcionalismo, já faltarão R$ 25 bilhões para manter a máquina pública em 2012. Apenas 

para bancar a correção de 14% do salário mínimo a partir de janeiro próximo, o governo terá de arcar com 

um rombo de R$ 23 bilhões nos cofres da Previdência. Na avaliação do economista, enquanto não houver 

disposição da equipe econômica e fixação de regras claras para o comportamento das despesas, o país vai 

seguir apagando incêndios. ―Não vejo um cenário melhor para o próximo ano a não ser o de um superavit 

primário (economia para o pagamento de juros) de apenas 2,2% do Produto Interno Bruto (PIB), bem 

menor do que a meta de 3,1% estabelecida pelo governo‖, avaliou. 

 

Em um contexto de crise financeira mundial, no qual o Brasil já vê sinais de que a economia vai 

desacelerar, com a arrecadação de impostos, os riscos para o governo são enormes. Não bastasse a 

necessidade de ajustar as contas para conter a inflação, terá de lidar com outros desafios, como as eleições 

municipais de 2012, que aumentarão as pressões por parte das categorias tanto do setor público quanto do 

privado, e a urgência para o início dos investimentos em infraestrutura para a Copa do Mundo de 2014 e 

as Olimpíadas de 2016. ―Tudo isso representa uma pressão enorme para as contas públicas. O governo 

está oprimido pelo cenário internacional e precisa acumular gordura para enfrentar qualquer problema 

mais sério que possa ter no médio prazo‖, observou Alexandre Rocha, consultor legislativo do Senado 

para a área de finanças públicas. 
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No que diz respeito aos reajustes dos servidores, as principais pressões para o governo vêm de pedidos 

como o da PEC 300, que estabelece um piso único para policiais e bombeiros no Brasil. Sozinha, ela tem 

um impacto calculado em R$ 43 bilhões para a União e outros R$ 33 bilhões para os estados. Os 

funcionários do Judiciário pedem um reajuste médio de 56%. Os ministros do Supremo Tribunal Federal 

(STF), por sua vez, lutam por um aumento do subsídio dos atuais R$ 26.723,13 mensais para R$ 

30.675,48. 

 

Ontem, em reunião, os servidores públicos federais travaram mais uma batalha com o Ministério do 

Planejamento para conseguir a extensão da tabela salarial referente à Lei nº 12.277/10, que concedeu, no 

ano passado, reajustes de até 78% a cinco cargos de nível superior do Executivo Federal.  

 

O secretário de Recursos Humanos do Planejamento, Duvanier Paiva, ressaltou que as negociações 

salariais ainda estão em andamento e que, até o fim da semana, os servidores devem ter uma 

resposta sobre os seus pedidos. A preocupação é com o prazo para incluir os pedidos no Orçamento de 

2012, que se encerra em 31 de agosto. ―A situação da crise internacional é reconhecidamente preocupante. 

Estamos definindo prioridades e conversando com cada sindicato. Até sexta-feira, saberemos se teremos 

capacidade de atendê-los ou não‖, disse. 

 

Os funcionários, porém, não engolem as justificativas do governo. Pedro Armengol, diretor executivo da 

Central Única dos Trabalhadores (CUT) e da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal 

(Condsef), lembrou que a folha salarial gira em torno de 30% da receita corrente líquida do governo, 

ficando abaixo do teto imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que é de 50%. ―Não há 

motivos para comparar a nossa situação com a do resto do mundo. A política fiscal do governo não está 

em risco‖, afirmou.  

*Fonte: CRISTIANI BONFANTI – CORREIO BRAZILIENSE 

  

Idade média: 46 anos 

 

Dados do Ministério do Planejamento mostram que, hoje, a idade média dos funcionários federais do 

Executivo é de 46 anos. O órgão que apresenta o quadro mais envelhecido é o Ministério da Agricultura, 

onde os servidores têm, em média, 52 anos. Depois dele, destacam-se os ministérios da Ciência e 

Tecnologia (50) e da Integração (50). 

 

Hoje, no serviço público, o homem pode ter a aposentadoria integral aos 60 anos de idade e 35 de 

contribuição e a mulher, aos 55 anos e 30 de contribuição. Em muitos casos, o empregado opta por 

permanecer na ativa, recebendo gratificações, até os 70 anos, quando é obrigado a sair. 

 

Veja a idade média em cada órgão: 
Presidência da República - 45 anos 

AGU - 44 anos 

Agricultura - 52 anos 

Cidades - 41 anos 

MCT - 50 anos 

Comunicações - 41 anos 

Cultura - 45 anos 

Defesa - 48 anos 

Desenvolvimento Agrário - 49 anos 

Desen. Social e Comb. à Fome - 39 anos 

Desen., Ind. e Comércio Exterior - 45 anos 

Educação - 44 anos 

Esporte - 40 anos 

Fazenda - 47 anos 
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Integração Nacional - 50 anos 

Justiça - 42 anos 

Meio Ambiente - 46 anos 

Minas e Energia - 46 anos 

Planejamento - 44 anos 

Pesca e Agricultura - 39 anos 

Previdência - 47 anos 

Relações Exteriores - 46 anos 

Saúde - 49 anos 

Trabalho e Emprego - 46 anos 

Transportes - 48 anos 

Turismo - 39 anos 

Poder Executivo (média) – 46 

*Fonte: Ministério do Planejamento  

  

Em quatro anos, 452 mil poderão se aposentar 

 

Matéria publicada no Correio nesta segunda-feira (15/8) mostra que, nos próximos quatro anos, cerca 

de 40% do atual 1,1 milhão de servidores públicos federais estarão em condições de se aposentar. Serão 

452 mil trabalhadores a menos nos órgãos públicos. Hoje, revelam dados do Ministério do Planejamento, 

ao menos 80 mil funcionários já podem voltar para casa. Muitos optam por continuar no funcionalismo e 

receber gratificações.  

 

Mesmo assim, essa realidade representa um risco real para o governo, que terá de arcar com os custos não 

apenas das substituições, mas também das aposentadorias. O Ministério do Planejamento diz que, a 

exemplo da reestruturação de carreiras feita na gestão Lula, pretende realizar concursos ao longo dos anos 

para repor o quadro funcional.  

*Fonte: BLOG DO SERVIDOR 

  

  

PL 1992/07 - Governo inicia ofensiva para unificar previdência de servidores públicos 

 

O governo está decidido a criar ainda neste ano a Fundação da Previdência Complementar do Servidor 

Público Federal (Funpresp), fundo único que agregará todo o funcionalismo federal dos três Poderes. Para 

criar o fundo, o governo montou uma operação na Esplanada e no Congresso.  

 

O ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves, que tem bom trânsito com as centrais sindicais, avessas 

ao Funpresp, foi destacado para iniciar conversas com os sindicalistas. Ao mesmo tempo, o deputado 

Sílvio Costa (PTB-PE), presidente da Comissão de Trabalho na Câmara, que deve aprovar amanhã a 

criação do fundo, reuniu-se com integrantes do Ministério da Casa Civil na semana passada, no Palácio do 

Planalto, a convite da Casa Civil, para receber apoio do governo ao projeto. 

 

Segundo o Valor apurou, o objetivo do governo é concluir a tramitação na Câmara em um mês. Amanhã, 

o Projeto de Lei 1.992/07, que regulamenta a criação do fundo único, será votado na comissão presidida 

por Costa. Antes de seguir ao plenário, caso aprovado, o projeto ainda precisa ser referendado pela 

Comissão de Constituição e Justiça da Casa, onde a aprovação, segundo avalia o governo, será mais fácil. 

O desafio será passar na Comissão de Trabalho, onde o deputado Roberto Policarpo (PT-DF) exerce, de 

acordo com fontes no governo, "histriônica" oposição.  

 

Criado durante a gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PL 1.992 tramita na Câmara desde o 

fim de 2007. Com a explosão da crise mundial, em 2008, e as eleições presidenciais de 2010, o projeto 

ficou em segundo plano.  
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Nos primeiros meses, a presidente Dilma Rousseff demonstrou pouca disposição para imprimir esforços 

políticos na regulamentação de um projeto sensível à CUT e aos parlamentares do PT próximos ao 

movimento sindical. Ao Valor, em junho, o ministro da Previdência chegou a afirmar, de maneira 

categórica: "Nós não vamos pressionar ninguém do Congresso [para aprovar]".  

 

A visão do governo mudou conforme cristalizou-se a avaliação de que era preciso perseguir uma política 

fiscal mais apertada ao longo do governo Dilma, e não apenas em 2011. O agravamento da crise mundial 

conspirou a favor desta avaliação no governo. 

 

Juntos, os três Poderes contam com 545,6 mil servidores aposentados e 407,6 mil pensionistas. Ao todo, 

os 953,2 mil servidores fora da ativa geram um déficit próximo a R$ 52 bilhões, por ano, ao Ministério da 

Previdência. 

 

Como comparação, os 24,3 milhões de aposentados do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) 

representam um déficit anual R$ 10 bilhões menor. O descompasso vai piorar nos próximos anos, uma vez 

que 452 mil servidores que estão atualmente na ativa poderão se aposentar entre agosto deste ano e janeiro 

de 2015. 

 

A partir da aprovação do Funpresp no Congresso, os servidores que ingressarem no setor público federal 

não receberão mais como benefício previdenciário o valor integral de seu último salário, mas terão seu 

contracheque limitado pelo teto do INSS, que hoje é de R$ 3.689 por mês. Para receber mais, os 

servidores terão de optar por aplicações no Funpresp, que terá administração paritária. 

 

"Cada Poder quer o seu fundo, bem como outras categorias de servidores", diz Costa, "mas faz mais 

sentido um fundo único, porque terá uma capitalização maior, e portanto um retorno maior sobre suas 

aplicações". Segundo o deputado, o projeto será aprovado amanhã.  

*Fonte: VALOR ECONÔMICO 

  

Pressão para votar previdência complementar do servidor 

 

O governo federal, em recente reunião na Casa Civil da Presidência da República, promoveu os ajustes 

que considerava necessários no parecer e no substitutivo do relator da Comissão de Trabalho, 

Administração e Serviço Público, deputado Silvio Costa (PTB-PE), ao PL 1.992/07, que trata aobre a 

previdência complementar do servidor público da União.  A matéria poderá ser votada na comissão nesta 

quarta-feira (17). 

 

O projeto destina-se a instituir a previdência complementar para os servidores civis da União e limitar o 

valor dos proventos de aposentadorias e das pensões, pagos pelo regime próprio de seus servidores, ao 

limite máximo dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), a cargo do INSS, 

atualmente de R$ 3.689,66. 

 

O servidor ou membro de poder que ingressar no serviço público após iniciada a vigência do regime de 

previdência complementar terá cobertura pelo regime próprio até o teto do INSS, atualmente de R$ 

3.689,66. Se desejar aposentadoria superior a este limite poderá aderir à previdência complementar. Se 

não o fizer, contribuirá com 11% sobre o valor de R$ 3.689,66 e sua aposentadoria ficará limitada a esse 

valor. 

 

Quem aderir à previdência complementar contribuirá com 11% para o regime próprio, até o limite do teto 

do INSS, e um percentual sobre a parcela excedente da remuneração para o fundo de pensão dos 

servidores. A inclusão de acréscimos remuneratórios, como parcelas percebidas em decorrência do local 

de trabalho ou do exercício de cargo em comissão ou função de confiança do filiado ao fundo de pensão, 

para efeito da contrapartida do patrocinado na previdência complementar, depende de opção expressa do 
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servidor. A alíquota de referência da previdência complementar será de 7,5% para o participante 

(servidor) e para o patrocinador (governo). 

 

Se o servidor quiser pagar menos de 7,5% ele poderá, mas o patrocinador também pagará menos, já que a 

contribuição deste não poderá ser superior a do participante.  Entretanto, se o servidor optar por contribuir 

com alíquota superior aos 7,5%, o patrocinador (governo) não o acompanhará, mantendo sua contribuição 

limitada aos 7,5%. Ou seja, a contribuição do governo (patrocinador) poderá ser menor do que 7,5%, 

desde que a do servidor também seja, mas não poderá ser superior a esse percentual, mesmo que a do 

servidor seja. 

 

Já os servidores que ingressaram no serviço público em data anterior à vigência da previdência 

complementar, inclusive aqueles que entraram após a reforma da previdência e que já não têm mais direito 

à paridade, poderão continuar contribuindo sobre a totalidade da remuneração, como é atualmente. 

 

Porém, se optarem pela previdência complementar, e terão o prazo de 24 meses para fazê-lo, passarão a 

contribuir para o regime próprio até o limite do INSS com 11% e na parcela que exceder esse teto (R$ 

3.689,66) contribuirá 7,5%. Nesse caso, sua aposentadoria terá três parcelas: 1) uma, paga pelo regime 

próprio, limitada ao teto do INSS, 2) outra vinculado às reservas que acumular no fundo de pensão, e 3) 

uma terceira, um benefício especial, referente ao tempo em que contribuiu sobre a totalidade da 

remuneração para o regime próprio. 

 

O plano de benefício da previdência complementar será exclusivamente de contribuição definida, ou seja, 

o servidor sabe com quanto contribui, mas não tem a menor idéia de quanto irá receber, já que sua 

aposentadoria depende das reservas acumuladas, que, por sua vez, depende da competência dos gestores e 

dos humores do mercado. 

 

Uma diferença fundamental entre o regime próprio e o complementar, em relação ao plano de benefício, é 

que no primeiro o plano é de benefício definido, ou seja, o servidor sabe previamente quanto irá receber 

de aposentadoria, ainda que ele (servidor) e o patrocinador (governo) tenham que contribuir com mais 

para garantir o benefício. Já no segundo, além de nenhuma certeza sobre o valor, o patrocinador não terá 

qualquer responsabilidade, nem mesmo solidária. 

 

 Outra diferença importante é que no regime próprio o patrocinador (governo) contribui com o dobro do 

que contribui o participante (servidor), fato que garante uma aposentadoria decente. Como o servidor 

contribui com 11% sobre o total da remuneração e o governo com 22% chega-se a 33% da remuneração 

mensal para assegurar uma aposentadoria vitalícia e também pensão para os dependentes. 

 

No caso da previdência complementar o valor máximo a ser capitalizado, pelo menos no que depender da 

contribuição do patrocinador (governo) será 15%, sendo 7,5% do participante e 7,5% do patrocinador. 

Esse percentual, segundo simulações das entidades de servidores, não será suficiente nem mesmo para 

complementar decentemente a aposentadoria, muito menos para assegurar o pagamento de benefícios de 

risco, como invalidez e pensão por morte. Além disto, a taxa de administração cobrada pelo fundo e pelo 

agente financeiro, que não é barata, é retirada desse percentual. 

 

O servidor vinculado à previdência complementar que se afastar de seu órgão só terá direito à contribuição 

do patrocinador para o fundo de pensão se sua licença ou afastamento for com ônus para seu órgão de 

origem. Ou seja, no caso de dirigente sindical, o governo não irá pagar a contribuição de 7,5% do 

patrocinador, cabendo ao servidor ou sua entidade de classe arcar com a contribuição do participante e do 

patrocinador. 

 

Segundo o projeto, a entidade fechada de previdência complementar, ou seja, o fundo de pensão, que vai 

administrar as reservas dos servidores, será estruturada na forma de fundação com personalidade jurídica 

de direito privado, com autonomia administrativa, financeira e gerencial. 
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A entidade, que o projeto nominou de "Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público 

(Funpresp)", terá sede em Brasília e contará com um Conselho Deliberativo, uma Diretoria-Executiva e 

um Conselho Fiscal. Os conselhos deliberativo e fiscal terão participação do patrocinador (União) e dos 

servidores. 

 

O projeto de previdência complementar, além de complexo, é contraditório com a política de ajuste do 

governo. Sua adoção significará aumento de despesa para o governo, já que perderá a contribuição sobre a 

totalidade da remuneração do servidor e ainda terá que pagar, na parcela que excede ao teto do INSS, 

7,5% para o fundo de pensão. Ou seja, para dar reajuste aos servidores, o governo alega falta de recursos, 

mas para privatizar a previdência do servidor, não falta dinheiro.  

*Fonte: ANTÔNIO AUGUSTO DE QUEIROZ – DIAP 

  

Lula e Dilma definirão quem disputa eleição de 2014, diz ministro 

 

O candidato do PT à Presidência da República na próxima eleição será definido em conversa entre Lula e 

Dilma Rousseff, disse o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo (PT), nesta terça-feira (16). Segundo 

o ministro, a questão não deve ser resolvida "sem o diálogo entre os dois".  

 

Paulo Bernardo falou sobre a eleição de 2014 no programa "Poder e Política - Entrevista", conduzido pelo 

jornalista Fernando Rodrigues no estúdio do Grupo Folha em Brasília. O projeto é uma parceria do UOL e 

da Folha.  

 

Ex-deputado federal pelo Paraná, o ministro afirmou que em 2012 o PT pode apoiar a candidatura do ex-

tucano Gustavo Fruet para a Prefeitura de Curitiba. Ele também comentou o Plano Nacional de Banda 

Larga, defendeu o fim da tarifa básica na conta do telefone fixo e disse que, em janeiro de 2012, empresas 

de internet deverão entregar pelo menos 60% da velocidade contratada pelos clientes, não 10% como é 

hoje.  

 

A seguir, trechos em vídeo da entrevista do ministro Paulo Bernardo. Mais abaixo, vídeo com a íntegra da 

entrevista.  

*Fonte: FÁBIO BRANDT - FOLHA.COM 

  

Proposta para acabar com o fator previdenciário deve ser concluída em setembro 

Possibilidade de alteração do cálculo do tempo de contribuição assusta presidente da CUT no RS 

 

O governo federal vai acabar com o fator previdenciário, de acordo com reportagem do jornal Valor 

Econômico. A proposta deve ser concluída em setembro pelo ministro da Previdência Social, Garibaldi 

Alves Filho. 

 

Três alternativas estão em discussão: estabelecer uma idade mínima para a aposentadoria, elevar o prazo 

mínimo de contribuição e uma fórmula que contemple essas duas variáveis. 

 

O presidente da CUT no Rio Grande do Sul, Celso Woyciechowski, afirma estar assustado com a 

possibilidade de elevação da fórmula que vinha sendo usada, de 85 para a soma da idade com o tempo de 

contribuição para mulheres e 95, para a soma aplicada aos homens. 

 

A proposta do fator 85 - 95 para 105 - 95 chega a ser assustadora porque talvez boa parte dos 

trabalhadores não vão chegar a ver a sua aposentadoria pela alta exigência de contribuição e de idade que 

essa fórmula levará — disse. 

 

Quanto à insuficiência de recursos, o presidente da CUT sugere mudança na fórmula de arrecadação, 

fazendo com que incida sobre o lucro das empresas e não sobre a folha de pagamento, por exemplo. O 
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fator previdenciário é um mecanismo criado pelo governo Fernando Henrique, em 1999, com o objetivo 

de incentivar o trabalhador a adiar a aposentadoria.  

*Fonte: RÁDIO GAÚCHA 

  

Aposentados querem aumento real para quem ganha mais de um salário mínimo 

 

Os aposentados estão revoltados. O veto da presidente Dilma Rousseff à previsão de reajuste real para as 

aposentadorias e pensões acima do salário mínimo pegou as entidades representativas do setor de surpresa. 

―Vamos fazer barulho novamente‖, prometeu o presidente do Sindicato dos Aposentados da Força 

Sindical, João Batista Inocentini. 

 

Segundo ele, é a segunda vez em que Dilma frustra os segurados. ―Na primeira vez, ela ainda não era 

presidente‖, lembrou. De acordo com Inocentini, coube a ela o veto ao aumento negociado com o então 

presidente Lula. Diante de nova negativa, os aposentados estão convictos de que só conseguirão alguma 

coisa se forçarem a negociação.  

 

“Vamos mobilizar a categoria e partir para a luta no Congresso.” 

A mesma motivação move os associados da Confederação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil 

(Cobap). ―Mais uma vez, a presidente provou que não tem interesse em resolver a questão do reajuste dos 

benefícios previdenciários‖, disse o presidente da entidade, Warley Martins. Por isso, ele conclamou todos 

os presidentes de federações e associações e todos os aposentados e pensionistas brasileiros que se sintam 

lesados com a política atual a cobrar de seus parlamentares uma atitude.  

 

“Vamos à luta.” 

Maria da Glória Gomes Leão, 73 anos, aposentada há 7 anos, lamenta a decisão do governo. ―Não tenho 

mais o que esperar dessa gestão. Os poderes Executivo e Legislativo sempre conseguem reajustes 

absurdos e nós ficamos à míngua‖, queixou-se. Em sua opinião, a tendência é que a classe seja cada vez 

mais prejudicada. ―Os jovens de hoje sofrerão muito mais. Até lá, a Previdência já estará falida.‖ 

 

O ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves, até que tentou minimizar o veto. Ele destacou que, 

―momentaneamente‖, o governo não tem condições de dar um aumento real para os segurados. Garibaldi 

culpou a crise mundial, que não dá sinais de arrefecimento, e também o fato de a Previdência já pesar 

bastante nas contas do Tesouro Nacional, que todo ano é chamado a cobrir um rombo de R$ 45 bilhões a 

R$ 50 bilhões para fechar a conta do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Mas o ministro 

assegurou que cabe negociação com o segmento. 

 

Também aposentado, Adão Aparecido da Silva, 61 anos, considera que a categoria foi injustiçada. 

―Trabalhamos a vida inteira e, no fim, somos tratados com esse descaso. É um absurdo. Os trabalhadores 

têm direito a ganhos reais e nós não‖, lamentou. Para ele, é essencial que o idoso não perca a qualidade de 

vida. ―O certo é que mantenhamos o mesmo padrão. Falta uma política que defenda aqueles que não 

podem mais trabalhar.‖ 

 

Negociação já é a palavra de ordem da Central Única dos Trabalhadores. A CUT defende que todas as 

aposentadorias tenham reajuste acima da inflação como forma de recuperar o poder de compra. A central 

disse que já existe uma proposta de mudança à espera de votação no Congresso. Esse projeto, que a CUT 

ajudou a elaborar, prevê que os benefícios acima do mínimo passem a ser reajustados todo ano com base 

na inflação mais um percentual de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB, a soma das riquezas 

geradas no país). 

 

Ao contrário das aposentadorias de valor equivalente ao mínimo, que têm tido reajuste real com base na 

inflação acumulada no ano mais a variação do PIB de dois anos atrás, as aposentadorias mais altas só têm 

a reposição do poder de compra garantido por lei. Pelos dados do INSS, cerca de dois terços do total de 
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benefícios pagos equivalem ao mínimo. As aposentadorias acima desse valor são pagas a 9 milhões de 

pessoas. Em média, elas ganham em torno de R$ 780,00. O máximo não chega a R$ 3,7 mil.  

*Fonte: VÂNIA CRISTINO – CORREIO BRAZILIENSE 

  

Servidores do Senado ganhavam até R$ 42 mil mensais 
Exclusivo: antes da ordem judicial que mandou cortar qualquer pagamento que excedesse o teto do 

funcionalismo, dezessete servidores ganharam mais de R$ 30 mil por mês na Casa, e uma admitiu ao site 

ter ganho R$ 42 mil. Veja quem são os superassalariados do Senado 

 

Apesar das tentativas reiniciadas neste mês, os onze ministros do Supremo Tribunal Federal não 

conseguem fazer virar realidade o aumento dos seus subsídios, de R$ 26.700 para R$ 30.675,48 por mês. 

O vencimento dos ministros do STF é o teto salarial do funcionalismo, e por lei, nenhum outro servidor 

poderia ganhar mais do que isso. Entretanto, já em agosto de 2009, 17 servidores do Senado ganhavam 

mais de R$ 30 mil brutos.  

 

É o que revela auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU), obtida com exclusividade pelo Congresso 

em Foco. Essa auditoria embasa a decisão judicial que, em junho e julho, determinou que todos os órgãos 

da Administração Pública cortassem os vencimentos pagos que excediam o salário dos ministros do STF, 

o chamado ―abate-teto‖.  

 

A decisão judicial é resultado de uma ação do Ministério Público. Desde julho, o Senado vem respeitando 

o abate-teto, cortando os pagamentos excedentes. Mas recorreu da decisão judicial, e já conseguiu uma 

nova decisão que autoriza desconsiderar do abatimento o pagamento de horas-extras. 

 

O Congresso em Foco descobriu que há pelo menos um caso de salário maior ainda que os identificados 

pelo TCU. Em conversa com o site, a servidora Maria Aparecida Santos Pereira admitiu que, somado o 

que ela ganhava de aposentadoria com o que ganhava numa função comissionada, seu vencimento 

chegava a R$ 42 mil. 

 

A lista dos supersalários do TCU é encabeçada por um jornalista braço-direito do ex-senador Arthur 

Virgílio (PSDB-AM). Ele ganhou, em agosto de 2009, R$ 35.209,05 por mês, mais de R$ 10 mil a mais 

que o teto do Supremo da época, do teto atual e do possível teto do funcionalismo. Naquele mês, o ex-

diretor-geral do Senado Manoel Vilela de Magalhães já recebia mais do que o que hoje pede o ministro 

Cézar Peluso, presidente do STF.  

 

O projeto de lei com o reajuste reivindicado por Peluso está parado na Câmara, com indicativos 

desfavoráveis do governo Dilma Rousseff pelo impacto orçamentário que provoca. 

 

Inicialmente, Vilela negou ter recebido mais do que um ministro do Supremo. ―Eu nunca recebi acima do 

teto. A vida inteira o senado sempre procedeu de acordo com a lei‖, disse ao Congresso em Foco, apesar 

de seu nome e salário constar da auditoria do TCU. 

 

Homenageada 

Assim como Vilela, a ex-secretária-geral da Mesa do Senado Sarah Abrahão ganhava mais que os 

magistrados do STF. Foram R$ 34.479,24 há dois anos. Ainda funcionária na ativa, apesar de já ter se 

aposentado uma vez, ela disse ao site que até junho passado recebeu um pouco mais: R$ 35 mil brutos 

aproximadamente. Mas em julho houve o corte na remuneração.  

 

Agora, a Casa retirou o pagamento por uma função comissionada que a fazia estourar o teto. ―Tirou o 

cargo em comissão. Trabalhei o mês todo, mas não recebi‖, afirmou Sarah, que foi homenageada no ano 

passado pelo presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), por atuar há mais de 50 anos no serviço 

público. 
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É a mesma a situação do ex-chefe de gabinete do então presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), o 

advogado José Lucena Dantas. Ele recebia R$ 34.409,24 há dois anos, como funcionário concursado. Já 

aposentado, ele voltou a trabalhar no Senado, num cargo em comissão no gabinete do tucano Tasso 

Jereissati (CE) até o início do ano. Hoje, retomou a aposentadoria, mas atua como consultor do Instituto 

Teotônio Vilela, braço intelectual do PSDB. Dantas não quis falar com a reportagem. 

 

Mais de R$ 42 mil 

De acordo com a listagem do TCU, a consultora legislativa e servidora do gabinete do senador Vital do 

Rêgo (PMDB-PB) Maria Aparecida Pereira ganhou R$ 30.821,53 brutos em agosto de 2009. Mas em 

entrevista ao site, ela admitiu que seus vencimentos eram ainda maiores. Chegavam a mais de R$ 42 mil. 

 

Aparecida enfatizou que nenhuma das duas fontes – a aposentadoria pela Consultoria Legislativa e o cargo 

em comissão no gabinete – extrapolava sozinho o teto constitucional. Segundo ela mesma, seu benefício 

previdenciário superava o teto – hoje, em R$ 26.700 – mas era reduzido ao valor dos ministros do 

Supremo ao receber um desconto de mais de R$ 1 mil. A outra fonte, o trabalho com Vital do Rêgo, lhe 

rendia cerca de R$ 16 mil brutos. 

 

Para ela, a acumulação que lhe garantia R$ 42 mil é legal. ―Estou no teto porque sou uma funcionária 

qualificada. Os ministros não recebem quando têm outro vínculo?‖, questionou ela. 

 

15% do total 

De acordo com a auditoria do TCU, o Senado pagou R$ 157 milhões por ano indevidamente aos 

servidores por uma série de irregularidades constatadas, apesar de a Casa considerar ―apressada‖ essa 

conclusão. Só com os salários acima do teto dos 464 servidores da listagem obtida pelo site, o tribunal 

entende que foram desperdiçados cerca R$ 11 milhões por ano. 

 

Isso significa que, sozinhos, os 17 servidores com os maiores salários, aqueles acima de R$ 30 mil por 

mês, causaram um prejuízo de 15% do total avaliado pelo TCU. Ou seja, em agosto de 2009, foram pagos 

R$ 124 mil a mais para esse pequeno grupo de funcionários, o que representa R$ 1,6 milhão por ano, 

considerados todos os pagamentos, inclusive o 13º salário.  

*Fonte: EDUARDO MILITÃO – CONGRESSO EM FOCO 

  

Ideli pede que parlamentares informem prioridades para liberar verbas 

 

Uma queda de braço com a área econômica do governo obrigou a ministra de Relações Institucionais, 

Ideli Salvatti, a rever a proposta de liberar R$ 5 bilhões em emendas parlamentares de deputados e 

senadores — R$ 1 bilhão agora e outros R$ 4 bilhões até o final do ano.  

 

Ontem, por exemplo, no almoço com os líderes partidários na casa da deputada Ana Arraes (PSB-PE), que 

lidera o partido na Câmara, a ministra fez um apelo para que os parlamentares listem suas prioridades 

entre os R$ 13 milhões em emendas individuais que cada deputado pode apresentar. ―Vamos atender as 

prioridades de todos‖, prometeu Ideli. 

 

Ela não falou, mas os líderes fizeram chegar aos deputados que o valor global a ser empenhado das 

emendas de 2011 é R$ 2 milhões por parlamentar, ou seja, menos de 20% dos R$ 13 milhões que cada 

congressista pode apresentar. Isso representa R$ 1,1 bilhão, ou seja, um quarto dos R$ 4 bilhões. E com 

uma peculiaridade: os parlamentares reeleitos terão mais emendas liberadas do que aqueles de primeiro 

mandato. A esses, haverá apenas uma pequena parcela, ou seja, menos de R$ 2 milhões a serem liberados 

das emendas apresentadas porque não se reelegeram. 

 

No Congresso, as propostas não foram bem recebidas. ―Isso não vai mudar. Não vai sair nada além do que 

já foi prometido lá atrás. Ela só vai mudar mesmo essa coisa política, de conversar mais‖, comentou um 

parlamentar que ainda iria conversar com a sua bancada e, por isso, preferiu manter o anonimato. 
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Ciente que a reunião entre PMDB e PT ajudou a amenizar o clima político quente da semana passada, mas 

não dissipou os problemas, Ideli passou a tarde no Congresso recebendo deputados — algo que no 

governo Lula era rotineiro. Mas ainda assim não conseguiu organizar a base para retomar o clima ameno e 

as votações de interesse do governo. 

 

Dilma, por sua vez, jogou em outras frentes. Ontem, logo depois da solenidade das universidades, no 

Palácio do Planalto, ela chamou o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, também presidente do 

PSB para um almoço. Ali, segundo relato do governador a integrantes da bancada, Dilma falou dos seus 

sonhos de acabar com a pobreza, sem comprometer as contas públicas. Ela disse ainda ter vontade de atuar 

mais no campo político chamando outros aliados para conversar, mas, ―são tantas reuniões para tratar de 

assuntos técnicos que sobra pouco tempo para essa parte mais política‖. 

 

À noite, Eduardo Campos voltou ao Planalto para uma reunião ampla da presidente com o PSB, o PCdoB 

e o PDT. O encontro foi semelhante ao que reuniu o PMDB e o PT na noite de segunda-feira, que se 

estendeu por duas horas, onde Dilma, o vice Michel Temer e Ideli expuseram os programas de governo e 

pediram apoio dos partidos.  

 

Na semana que vem, Dilma pretende chamar o PP, o PTB e demais partidos da base, como o PSC. Ao PR, 

que ontem anunciou uma posição de independência em relação ao governo, Dilma mandou dizer que, a 

depender do comportamento no plenário — leia-se votos em favor do governo — o partido também será 

chamado para tratar dos projetos governamentais.  

*Fonte: DENISE ROTHENBURG – CORREIO BRAZILIENSE 

  

Governo federal anuncia liberação de recursos a líderes partidários 

 

O governo vai liberar, nos próximos dias, recursos de emendas parlamentares e parte dos chamados restos 

orçamentários a pagar. A informação foi passada a líderes partidários e bancadas parlamentares, na tarde 

desta terça-feira (16), pela ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, que se reuniu com aliados 

na liderança do governo na Câmara. 

 

Segundo o líder do governo na Câmara, deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), a decisão sobre a 

liberação dos recursos já estava definida há alguns dias, a ministra somente confirmou a decisão. Ainda 

segundo Vaccarezza, os líderes queriam um cronograma até o final do ano para o empenho das emendas 

parlamentares, mas a ministra disse aos líderes que não "tinha condições de fazer o cronograma de 

liberação das emendas para o resto do ano". 

 

O líder do governo negou que a paralisação de votações na Câmara esteja relacionada à liberação de 

emendas. Segundo ele, a base está unida e as votações das medidas provisórias serão retomadas nesta 

semana.  

 

Vaccarezza informou que a votação da Medida Provisória 532, que altera a política energética nacional 

transformando o etanol e outros biocombustíveis em produtos estratégicos entre outras coisas, deverá 

ocorrer na quarta-feira (17).  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 

  

Avaliação negativa de ministros de governo Dilma cresce 

 

A avaliação negativa dos ministros da presidenta Dilma Rousseff cresceu. É o que revela a pesquisa de 

opinião da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) e do Instituto Sensus, divulgada hoje (16).  

Em agosto deste ano, somente 3,7% dos entrevistados consideram o desempenho de ministros e 

ministérios como ótimo, contra 16,6% em dezembro do ano passado.  
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O número de pessoas que responderam ao item como "bom" caiu de 28,9% em dezembro, para 20,7% em 

agosto. As avaliações negativas subiram. O percentual de entrevistados que qualificam o trabalho dos 

ministros como "ruim" passou de 3,9% para 13%. Já a opção "péssimo", subiu de 3,1% para 10,6%.  

A pesquisa também procurou saber se a população tem conhecimento sobre as denúncias de corrupção e 

as demissões no Ministério dos Transportes feitas pela presidenta. Do total de entrevistados, 65,7% 

responderam que têm conhecimento das denúncias e 32,1% disseram que não têm acompanhado ou sequer 

ouviram falar, índice considerado alto pelos pesquisadores.  

 

Dos entrevistados que têm acompanhado as denúncias, 79,2% aprovam as medidas adotadas pela 

presidenta e 13,6% desaprovam. No entanto, 62,9% acham que a crise nos transportes afeta a imagem de 

Dilma Rousseff e 25,7% acreditam que o episódio não traz danos à imagem. De acordo com a pesquisa, 

para 66,3% desses entrevistados, a crise ainda não foi solucionada e 11,7% acham que está resolvida.  

Apesar da avaliação ruim dos ministros, a maioria dos entrevistados aprova o desempenho de Dilma 

Rousseff. Segundo a pesquisa, 70,2% aprovam o desempenho pessoal da presidenta, contra 21,1% que 

desaprovam.  

 

"O ministério está aquém do desempenho da presidenta Dilma Rousseff", disse Ricardo Guedes, do 

Instituto Sensus. A pesquisa CNT/Sensus ouviu 2 mil pessoas em 136 municípios, em 24 estados, no 

período de 7 a 12 de agosto.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 

  

Senado aprova alteração no rito de tramitação de MPs 
Matéria, que segue para a análise da Câmara, elimina a reunião de assuntos sem correlação temática na 

mesma medida provisória 

 

O Plenário do Senado aprovou em primeiro turno nesta terça-feira (16), e por unanimidade, a Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) 11/11, de autoria do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), que 

estabelece alterações na tramitação das medidas provisórias no Congresso. Entre as mudanças, a matéria 

prevê o prazo, a partir da edição da MP, de 80 dias para análise pela Câmara. Ao Senado, resta o período 

de 30 dias para realizar tal tarefa. Os dez dias restantes são destinados aos deputados para apreciação de 

emendas eventualmente aprovadas pelos senadores. 

 

Por exigência do regimento interno do Senado, a PEC ainda deve ser aprovada em mais um turno de 

votação, o que deve ocorrer de maneira simbólica, a exemplo da primeira sessão. Sarney marcou para esta 

quarta-feira (17) a próxima sessão deliberativa para discussão da matéria, cumprindo a segunda etapa do 

intervalo regimental. Ou seja, três sessões ficam dispensadas para a conclusão do trâmite, uma vez que 

uma PEC precisa de interstício de cinco sessões de discussão antes de ir a votação. Na última semana, um 

acordo de lideranças dispensou a obrigatoriedade do interstício. 

 

Até que os senadores chegassem ao texto aprovado e plenário, a proposição percorreu um longo percurso 

de debates na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Algumas sugestões foram incorporadas ao 

parecer apresentado pelo senador-relator Aécio Neves (PSDB-MG). 

 

Além das mudanças na divisão do prazo de 120 dias (60 para cada Casa legislativa), os senadores 

estabeleceram também que, se a Câmara não aprovar a MP no prazo de 80 dias, a medida provisória perde 

automaticamente o efeito (vigência esta que é iniciada no ato da publicação no Diário Oficial), sem 

precisar seguir ao Senado. Em relação ao texto inicial do tucano, ficou de fora a criação de uma comissão 

permanente para analisar os critérios constitucionais das MPs. Esta tarefa ficará a cargo das CCJs das duas 

Casas. 

 

Caso uma das CCJs considere que a MP discutida não obedeça aos preceitos de relevância, urgência e 

adequação orçamentária, é possível recorrer da decisão ao plenário com um recurso assinado por 10% dos 

membros da Casa onde ela foi rejeitada (52 dos 513 deputados e 9 dos 81 senadores). Essa possibilidade 
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de extinção sumária do texto deixou integrantes da base insatisfeitos. O senador Aníbal Diniz (PT-AC), 

que chegou a pedir vista da matéria em uma das reuniões da CCJ, afirmou que o Executivo ―não deveria 

ser punido‖ pelo fato de a Câmara não analisar uma medida provisória. 

 

Outra crítica feita ao substitutivo aprovado foi o prazo de 30 dias para o Senado concluir a apreciar de 

uma MP. ―Não me agrada o prazo para o Senado, é bastante exíguo‖, disse o senador Demóstenes Torres 

(DEM-GO). ―Inicialmente eu era contra o prazo dado ao Senado, mas acabei convencido pela máxima que 

o ótimo é inimigo do bom‖, completou o senador Pedro Taques (PDT-MT). 

 

Extinção do “ornitorrinco” 

Do substitutivo original apresentado por Aécio Neves permaneceu a proibição de contrabandos nas MPs, 

que ganharam apelidos jocosos como ―ornitorrinco‖ e ―colcha de retalhos‖ justamente pelo agrupamento 

sem critério de assuntos estranhos no texto. O texto aprovado pelo Plenário do Senado impede enxertos de 

conteúdo sem correlação temática com o texto original da medida. A partir da aprovação, só serão 

admitidas emendas diretamente relacionadas ao assunto enviado pelo Executivo ao Congresso. 

 

A matéria chegou a ser aprovada na CCJ em maio e encaminhada ao plenário. Na oportunidade, o texto 

previa ainda a criação de uma comissão mista permanente formada por 12 deputados e 12 senadores. O 

colegiado teria a missão de analisar os critérios de relevância e urgência. Os prazos também eram 

diferentes. A Câmara teria 60 dias para analisar a medida provisória, contados a partir da sua edição. O 

Senado ficava com 45 dias e os 15 dias restantes para os deputados analisarem mudanças feitas pelos 

senadores. 

 

Por meio de acordo discutido à exaustão, a PEC foi aprovada na última terça-feira (10) na Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ). 

 

Por fim, devido ao grande número de emendas apresentadas em plenário, a PEC apresentada por Sarney 

acabou voltando para a CCJ. Por conta de divergências sobre o rito de MPs entre a base e a oposição, a 

votação do texto foi adiada algumas vezes. Depois do acordo obtido nos últimos dias, líderes da base já 

antecipam que vão conseguir junto ao Palácio do Planalto a manutenção do texto a ser submetido (e 

igualmente aprovado) na Câmara, para onde a matéria segue depois da votação em segundo turno. 

 

Trancamento 

Outra alteração ritual diz respeito ao trancamento de pauta, ou seja, o impedimento de que outras 

proposições (projeto de lei, propostas de emenda à Constituição, decretos legislativos etc) sejam votadas 

antes das medidas. Trata-se do regime de urgência das MPs, que passa a trancar a pauta depois de 45 dias 

de sua publicação, independentemente da Casa em que esteja sob análise. É recorrentes que esse prazo 

seja ultrapassado já na Câmara, de maneira que a MP chegue ao Senado já a trancar os trabalhos no 

plenário. 

 

A partir da aprovação da PEC, o prazo até que a pauta fique sobrestada na Câmara passa a ser de 70  dias. 

Já no Senado, apenas após o vigésimo dia de tramitação a MP passa a impedir a votação de outras 

matérias. 

 

Também está previsto na PEC a proibição à reedição, na mesma sessão legislativa (ano-calendário 

parlamentar) de medida provisória rejeitada pelo Congresso. A republicação no mesmo período também 

fica vedada àquelas MPs que perderam validade por decurso de prazo, ou seja, que tenham ultrapassado o 

período-limite estabelecido sem ter a tramitação concluída nas duas Casas. 

 

Como está descrito em seu artigo 3º, a Proposta de Emenda à Constituição 11/2011 passa a ter força de lei 

―na data de sua publicação, aplicando-se às medidas provisórias que venham a ser editadas após a sua 

publicação‖. 
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Destempero 

O tema das medidas provisórias dominou boa parte das discussões do primeiro semestre legislativo, em 

animosidade que levou ao arquivamento de quatro dessas matérias no período. Em uma das discussões em 

plenário, senadores por pouco não transformaram o plenário em ringue de lutas.  

*Fonte: FÁBIO GÓIS – CONGRESSO EM FOCO 

  

MP denuncia prefeita de Fortaleza por uso particular da Guarda Municipal 
Segundo MP, guardas municipais fariam vigília na casa da mãe da prefeita. MP pede perda de função 

pública de Luizianne Lins e ressarcimento 

 

O Ministério Público Estadual entrou na terça-feira (16) com uma ação criminal e uma ação civil pública 

contra a prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), por ato de improbidade administrativa no Tribunal de 

Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE), segundo informações do promotor de Justiça Ricardo Rocha. As 

ações se referem à denúncia de que guardas municipais fariam a segurança particular da casa da mãe da 

prefeita. A assessoria da prefeita Luizianne Lins disse ao G1 que só se pronunciará sobre o caso após ser 

notificada pela Justiça. 

 

As ações foram feitas por meio da Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública – Procap e 

pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público. Esta última tem como promotor Ricardo 

Rocha. De acordo com o texto apresentado ao TJ-CE, a prefeita Luizianne Lins ―utilizou em serviço 

particular o trabalho de servidores públicos‖, o que, segundo o MPE, constitui crime previsto na Lei de 

Improbidade Administrativa. 

 

Segundo o promotor de justiça Ricardo Rocha, um dos autores das ações contra a prefeita de Fortaleza, o 

Ministério Público recebeu, no início do ano, denúncia de que oito guardas municipais se revezariam 

dando segurança à casa da mãe da prefeita. Também foram incluídos na ação de improbidade, o chefe da 

Guarda Munipal de Fortaleza, José Arimá Rocha Brito, e a mãe da prefeita de Fortaleza. 

 

Na denúncia apresentada pelo MPE ao TJ-CE, entre outras penas, é pedida a retirada imediata do posto de 

segurança da Guarda Municipal da casa da mãe da prefeita e o ressarcimento integral aos cofres públicos 

no valor de R$ 867.984,00. O valor equivale aos vencimentos pagos a oito guardas municipais no período 

de seis anos e seis meses, tempo que os servidores públicos estariam prestando serviços particulares na 

casa da mãe de Luizianne Lins. 

 

O documento do Ministério Público solicita ainda a perda da função pública de Luizianne Lins (PT), da 

mãe da prefeita como servidora pública e do chefe da Guarda Municipal. Além disso, é pedida suspensão 

dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa, de até três vezes o valor a ser ressarcido, e 

proibição de contratar o Poder Público.  

*Fonte: GABRIELA ALVES E GISELLE DUTRA -  G1 CE 
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