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Brasília-DF, 17 de novembro de 2011 

 

Deputados querem aumentar verba de gabinete 
Recursos para pagar funcionários sem concurso passariam de R$ 60 mil para R$ 80 mil por mês, um 

gasto extra de R$ 133 milhões por ano. Mudança é discutida em projeto que estabelece novo plano de 

carreira e eleva salário de servidor 

 

Na esteira do novo plano de carreira dos servidores da Câmara, os deputados já avaliam aumentar a verba 

de gabinete para contratar funcionários sem concurso. A ideia inicial é elevar a verba dos atuais R$ 60 mil 

por mês para R$ 80 mil mensais, um valor que pode representar um gasto extra de R$ 133 milhões por 

ano.  

 

Para se ter ideia, só o aumento proposto no novo plano de carreira vai impactar a folha em R$ 207 milhões 

por ano, e a Câmara ainda deve R$ 300 milhões de gratificações não pagas a seus 3.500 funcionários 

efetivos, que ameaçam cobrar a dívida na Justiça. 

 

O relator do Projeto de Lei 2.167/11, Paulinho da Força (PDT-SP), está conversando sobre o aumento da 

verba de gabinete com os líderes, o presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), e o primeiro secretário, 

Eduardo Gomes (PSDB-TO).  

 

Formalmente, o tema não está no projeto. O texto fala apenas da permissão para que os deputados 

aumentem os salários de seus colaboradores nos gabinetes para até R$ 11.300, mas sem dinheiro extra 

para fazer isso. Ou seja, do que jeito que está, há apenas remanejamentos com os mesmos recursos à 

disposição. 

 

Como mostrou o Congresso em Foco na quarta-feira (16), o novo plano de carreira prevê aumentos de até 

39%, um ano e meio depois de a Câmara aprovar um plano com reajustes de até 40%. 

 

“Muitas solicitações” 

Paulinho e Eduardo Gomes têm recebido pedidos para aumentar a verba de gabinete. ―Há muitas 

solicitações‖, diz Gomes, que lembra que o valor está sem reajuste há dois anos, quando aumentou-se o 

valor de R$ 50 mil para R$ 60 mil.  

 

Paulinho considera ―razoável‖ a elevação em um terço e, sob a orientação de Marco Maia, começou a 

conversar com os líderes sobre o tema. De acordo com Paulinho, as lideranças concordam com ele e 

preferem que o reajuste seja incluído no projeto de lei do plano de carreira. 

 

Marco Maia disse que não há decisão sobre o reajuste da verba, mas defende um mecanismo para 

conceder um aumento efetivo para os secretários parlamentares. ―O que nós temos que vislumbrar, e 

talvez atacar na frente, é que os funcionários dos gabinetes dos parlamentares estão há quatro anos sem 

reajuste salarial‖, disse ele ao Congresso em Foco na semana passada. ―Nós teremos no futuro, não sei 

quando isso, que tratar de um reajuste para os funcionários dos gabinetes, para reparar a inflação do 

período.‖ 
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Estratégia 

Paulinho diz que perguntou a Marco Maia e a Eduardo Gomes se poderia incluir o aumento da verba já no 

projeto de lei do plano de carreira ou se deveria aguardar uma decisão da Mesa sobre isso, como tem sido 

feito nos últimos anos. O presidente da Casa teria concordado com as duas possibilidades. ―Ele me disse 

que, para ele, tanto faz‖, contou Paulinho. 

 

Mas Maia disse ao Congresso em Foco que não sabe se o reajuste poderia ser feito por lei. Por outro lado, 

é fato que essa estratégia reduziria o impacto negativo do aumento da verba sobre os sete membros da 

Mesa. Se for por lei, a impopularidade da medida ficaria ―diluída‖ entre os 513 deputados do plenário. 

 

Porém, Paulinho teme que toda vez que for necessário aumentar a verba de gabinete torne-se necessário 

fazer um novo projeto de lei – sujeito a apreciação no plenário das duas Casas e à sanção da Presidência 

da República. Ao contrário, uma decisão da Mesa não precisa ser aprovada por ninguém mais. ―São 

dúvidas que a gente precisa resolver‖, conta o relator. 

 

Os secretários parlamentares só podem trabalhar nos gabinetes dos deputados ou nos escritórios políticos 

nos estados. São frutos de indicações políticas. Deles não se exige, por exemplo, que batam ponto. Hoje, 

dos 15 mil servidores da Câmara, mais de dois terços são secretários parlamentares: há 10.227 deles na 

Casa. Veja os salários dos secretários e a proposta de aumento para eles. 

 

Procurados, os dirigentes do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo (Sindilegis) não se 

manifestaram sobre o assunto. 

 

ENTENDA O CASO 
1– A verba de gabinete é um valor de R$ 60 mil para contratar até 25 funcionários no gabinete e nos 

escritórios políticos nos estados. O salário máximo hoje é R$ 8 mil, mas um projeto de lei permite reajuste 

para até R$ 11.300. 

 

2– Deputados se movimentam para aumentar a verba para R$ 80 mil, um custo extra de R$ 133 milhões 

por ano, e melhorar de fato os salários nos gabinetes 

 

3– A ideia ainda é discutida com a Mesa e pode entrar no texto do novo plano de carreira dos servidores. 

*Fonte: EDUARDO MILITÃO – CONGRESSO EM FOCO 

  

Links de vídeos/entrevistas de interesse da categoria 

 

- Grupo de Trabalho no STF discute Previdência Complementar -PL 1992 

http://www.youtube.com/watch?v=Eaw9yV0wExE 

 

- Entrevistas de vários participantes do Grupo de Trabalho 

Audiência Pública na Câmara dos Deputados - PL 1992 

http://www.youtube.com/watch?v=7Fa-B1_I3I0 

 

- Entrevista do Juiz do Trabalho Guilherme Feliciano 

Íntegra da entrevista do Ministro Marco Aurélio Mello - PL 1992 

http://www.youtube.com/watch?v=JXVLsMKNoSo 

 

*Fonte: SINDILEGIS 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Eaw9yV0wExE
http://www.youtube.com/watch?v=7Fa-B1_I3I0
http://www.youtube.com/watch?v=JXVLsMKNoSo
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Lupi vai hoje ao Senado tentar convencer parlamentares de que não mentiu 

 

A oposição não precisou fazer nenhum esforço para emplacar o requerimento que levará o ministro do 

Trabalho, Carlos Lupi, à Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado hoje para prestar 

esclarecimentos sobre a utilização de aeronave particular providenciada pelo presidente de uma ONG 

beneficiada com recursos da pasta que comanda. A bancada governista do Senado não se mobilizou para 

evitar a ida de Lupi ao Congresso, apenas solicitou que o requerimento, de autoria do senador Álvaro Dias 

(PSDB-PR), fosse um convite, e não uma convocação.  

 

Na iminência da saída de Lupi da Esplanada, o presidente da CAS, senador Jayme Campos (DEM-MT), 

apressou a agenda para hoje. ―Não há nenhum impeditivo de nós convidarmos o ministro para vir a essa 

comissão amanhã (hoje - 17/11), porque semana que vem eu acho que Inês é morta‖, disse.  

 

Na audiência de hoje, o ministro do Trabalho não contará com a retaguarda dos parlamentares governistas 

para se proteger dos questionamentos da oposição. Parlamentares de seu próprio partido não poupam 

críticas à conduta de Lupi perante as novas denúncias que atingiram sua gestão frente ao ministério.  

 

O ministro negou, durante audiência na Câmara, na semana passada, ter usado avião providenciado pela 

ONG Pró-Cerrado em viagens no interior do Maranhão e, dias depois, a revista Veja publicou matéria e 

vídeo mostrando Lupi saindo da aeronave que teria sido alugada pelo presidente da entidade, Adair Meira.  

 

―Não interessa o partido, não interessa a pessoa, interessam os fatos. Os fatos são graves. A sociedade 

brasileira aguarda esclarecimentos. Partido político não serve para empregar pessoas‖, reprovou o senador 

Pedro Taques (PDT-MT).  

 

O discurso da senadora Ana Amélia (PP-RS) também foi termômetro do clima que aguarda Lupi hoje no 

Senado. ―A vinda do ministro Lupi é inadiável pelo acúmulo de denúncias. O apoio dos senadores 

governistas ao requerimento é um sinal positivo e muito claro de que é interesse do próprio governo que o 

ministro preste, com urgência, os esclarecimentos necessários. Sempre que um ministro está envolvido em 

denúncias, fica difícil para o governo levar adiante os programas do ministério. A paralisia não interessa 

ao governo.‖ 

 

Nova convocação 
Na volta do feriado, os deputados da oposição também organizaram a linha de frente contra a permanência 

de Lupi. Em uma manobra da oposição, a Comissão de Fiscalização e Controle (CFC) da Câmara aprovou 

ontem a convocação do ministro e do ex-secretário de Políticas Públicas de Emprego, Ezequiel 

Nascimento. 

 

A aprovação da convocação ocorreu depois que a bancada governista recusou acordo com a oposição e 

rejeitou o convite para que Adair Meira fosse depor no colegiado. ―É preciso desmontar o palco armado 

pelo ministro Carlos Lupi em sua última aparição nesta Casa‖, disse o deputado Ronaldo Caiado (DEM-

GO), que apresentou o requerimento para convidar Adair Meira, além do ex-chefe de gabinete de Lupi 

Marcelo Panella e o ex-coordenador-geral de Qualificação do ministério Anderson Alexandre dos Santos.  

 

A principal preocupação do governo era evitar a ida de Adair Meira à comissão. A bancada aliada pediu 

votação nominal e impediu a aprovação do convite. Os depoimentos, entretanto, ainda não têm data 

marcada.   

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 
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Até o PDT sugere a saída de Carlos Lupi do Ministério do Trabalho 

 

Em reunião realizada no início da tarde de quarta-feira (16/11) no Ministério do Trabalho, integrantes da 

cúpula do PDT colocaram Carlos Lupi, presidente licenciado da sigla, nas cordas e o ―aconselharam‖ a 

deixar o comando da pasta.  

 

A situação política de Lupi na legenda pode ser definida hoje, após reunião da Executiva do partido 

prevista para o início da tarde. O encontro estava marcado para sábado, mas, com o agravamento da 

situação do ministro, foi antecipado. O sentimento de urgência é tamanho que o secretário-geral do PDT, 

Manoel Dias, mesmo hospitalizado, preferiu se deslocar de última hora de Florianópolis para participar do 

encontro. 

 

O clima, até a semana passada favorável a Lupi, se inverteu no PDT com o surgimento de imagens que 

mostram o ministro descendo de um avião modelo King Air em visita realizada em 2009 ao interior do 

Maranhão. O uso da aeronave teria sido custeado pelo presidente da Fundação Pró-Cerrado, Adair Meira, 

que, logo após o tour, firmou sete contratos com a pasta, no valor de R$ 11,6 milhões.  

 

Lupi, em audiência realizada na Câmara, na última quinta-feira, negou conhecer Adair Meira, presidente 

da ONG, e disse que só entrou em aeronave custeada pelo partido — fato negado pelo presidente do PDT 

do Maranhão, Igor Lago, conforme revelado pelo Correio ontem.  

 

Em nota divulgada no último sábado, o ministro também afirmou que, durante a viagem pelo Maranhão, 

não embarcou num avião do modelo King Air, mas num Sêneca. No entanto, as imagens divulgadas 

mostram que Lupi mentiu. ―Esse equívoco tem que ser esclarecido. O avião certamente não foi pago pelo 

PDT Nacional‖, assegurou o presidente interino do partido, deputado André Figueiredo (CE).  

 

A expectativa é que Lupi apresente documentos demonstrando a origem do pagamento do uso das 

aeronaves em audiência no Senado, na manhã de hoje (leia mais na página 4). Ficou para o braço direito 

de Lupi, o deputado Weverton Rocha (MA), a incumbência de levantar o plano de voo junto à empresa 

contratada para a viagem pelo interior do Maranhão. 

 

Apesar disso, integrantes do partido não escondem o desconforto ocasionado com as contradições de Lupi. 

―Nós temos total confiança no ministro Lupi. Resta saber se é oportuna, diante da situação pessoal que ele 

está passando, a permanência dele‖, ressaltou André Figueiredo. O parlamentar adiantou, entretanto, que, 

mesmo com a saída de Lupi, o PDT continuará na base aliada.  

 

Rodízio 
Figueiredo chegou a defender um rodízio no comando do ministério com outros partidos. ―Desde o início 

tenho defendido que, caso o ministro Lupi saia, o PDT não precisaria indicar o substituto.‖ Essa ideia, no 

entanto, é contestada por parte do PDT.   

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

  

Parecer sobre proposta de reforma política pode ser votado quinta (17) 

 

Comissão Especial da Reforma Política pode votar, nesta quinta-feira (17), o parecer do deputado 

Henrique Fontana (PT-RS). A votação estava marcada para a semana passada, mas foi adiada por causa da 

votação da PEC da DRU no plenário. 

 

O relatório de Fontana prevê que o eleitor vote apenas uma vez para deputado - na versão anterior, eram 

duas -, podendo optar por um nome ou um partido de sua preferência. Nessa modalidade de escolha 

também há mudanças na ordem dos eleitos pelos partidos, que seguirá as seguintes regras: 
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- divide-se o número de votos recebidos por legenda pelo número de lugares obtidos por esse partido, 

mais um;  

- os candidatos que tenham recebido, individualmente, votos em quantidade igual ou superior ao 

resultado dessa divisão preencherão os lugares obtidos pelo partido na ordem da votação nominal 

recebida; 

- os votos dados à legenda partidária serão transferidos, sucessivamente, para os candidatos que 

ocuparem os primeiros lugares na lista preordenada e que não tenham alcançado a quantidade mínima 

necessária para se eleger sem esse aporte; 

- na medida em que a soma dos votos individuais e da parcela destinada à legenda for permitindo a 

eleição, a contagem vai prosseguindo seguindo a ordem de inscrição nas listas preordenadas. 

 

"Muitos partidos e setores da sociedade criticaram meu relatório anterior dizendo que o sistema 

proporcional misto, em que o eleitor teria direito a duas escolhas, poderia gerar vantagens para 

determinados partidos, em especial o PT", justificou Henrique Fontana. 

 

"Depois de muita reflexão, preferi retirar esse voto duplo para que não paire nenhuma dúvida. Não estou 

atrás de vantagens para meu partido, mas para a democracia brasileira", acrescentou. 

 

Financiamento público  
Na nova versão de seu parecer, o relator mantém o financiamento exclusivamente público das campanhas. 

Pela proposta, será criado um fundo, que receberá recursos do Orçamento da União, de empresas públicas 

e privadas e de pessoas físicas.  

 

A votação do relatório já foi adiada por várias vezes. O deputado Henrique Fontana, no entanto, não se 

mostra preocupado com a situação nem vê indícios de enfraquecimento de seu texto.  

 

"Às vezes me parece que há uma ansiedade de alguns setores de dizer que, se a reforma não for votada 

logo, não irá ocorrer. Estamos trabalhando em um sistema que mude a democracia brasileira para melhor e 

para entrar em vigor em 2014", disse. A reunião está marcada para as 14h30, no plenário 12. 

*Fonte: AGÊNCIA CÂMARA 

  

Com IN 56/11 INSS altera regras para pedidos de revisão de aposentadoria 

 

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) revogou dispositivo que obrigava os beneficiários a desistir 

de ações judiciais para fazerem o mesmo pedido de aposentadoria ou revisão de benefícios na via 

administrativa. O artigo 595 da Instrução Normativa (IN) do INSS 45, de 6 de agosto de 2010, 

determinava a comprovação de desistência da demanda judicial com a prova do trânsito em julgado do 

processo "sob pena de indeferimento" do pedido.  

 

A revogação está prevista na IN 56, assinada pelo presidente do INSS, Mauro Luciano Hauschild, e 

publicada na segunda-feira (14).  

 

De acordo com o órgão, a norma foi suspensa para que fossem estabelecidas "rotinas para agilizar e 

uniformizar a análise dos processos de administração de informações dos segurados, de reconhecimento, 

manutenção e revisão de direitos dos beneficiários da Previdência Social". 

 

Para advogados, o artigo violava o direito constitucional de amplo acesso à Justiça. "A administração não 

poderia condicionar a resposta a um contribuinte à desistência de um processo judicial", diz Rodrigo Rigo 

Pinheiro, do Braga & Moreno Advogados & Consultores, acrescentando que já havia ações judiciais 

questionando a exigência. 
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Com a mudança, de acordo com a especialista em previdência complementar Camila Andrade, do 

JCM&B Advogados e Consultores, "haverá novas demandas de beneficiários, que manterão os pedidos 

nas duas esferas", diz a especialista. 

*Fonte: VALOR ECONÔMICO 

 

Veja o conteúdo da Instrução Normativa: 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  

Nº 56 DE 11.11.2011 
 D.O.U: 14.11.2011 

Revoga o art. 595 da Instrução Normativa nº 45 INSS/PRES/2010. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; e 

Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999. 

O Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, no uso da competência que lhe confere o 

Decreto nº 7.556, de 24 de agosto de 2011, e considerando a necessidade de estabelecer rotinas para 

agilizar e uniformizar a análise dos processos de administração de informações dos segurados, de 

reconhecimento, de manutenção e de revisão de direitos dos beneficiários da Previdência Social, para a 

melhor aplicação das normas jurídicas pertinentes e com observância dos princípios estabelecidos no art. 

37 da Constituição Federal, 

Resolve: 

Art. 1º. Fica Revogado o art. 595 da Instrução Normativa nº 45/INSS/PRES, de 6 de agosto de 2010, 

publicada no Diário Oficial da União nº 153, de 11 de agosto de 2010, Seção 1, págs. 29/77. 

Art. 2º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

MAURO LUCIANO HAUSCHILD – Presidente do INSS 

  

 

Com informações do clipping do Sindprevs/PR 

 

 

 

FENASPS 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/instrucaonormativainss45_2010.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/trabalhista/lei8213.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/trabalhista/decreto3048.htm

