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Brasília-DF, 18 de janeiro de 2012 

 

Perspectivas da agenda legislativa do Congresso em 2012 
 

A pauta legislativa de 2012, além de ampla, complexa e polêmica, é também urgente, já que terá de ser 

priorizada no primeiro semestre por conta da eleição municipal em outubro. A tendência é que no segundo 

semestre os parlamentares, especialmente os deputados, deem prioridade ao pleito municipal. Assim, as 

principais deliberações deverão ocorrer entre fevereiro e julho, antes do recesso, e entre novembro e 

dezembro, após as eleições. 

 

A amplitude da agenda legislativa pode ser medida pela grande quantidade de pendências do ano anterior 

e por novas matérias a serem propostas pelo Poder Executivo, tanto as elaboradas no primeiro ano do 

governo Dilma quanto outras em tramitação, cuja deliberação o governo considere oportuna. 

 

Entre as pendências estão: a Lei Geral da Copa, o Código Florestal, a Previdência Complementar, os 

royalties do pré-sal, a regulamentação da terceirização, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre 

aposentadoria por invalidez, o Plano Nacional de Educação 2011-2020, o marco regulatório das agências 

reguladoras, a reforma política, os projetos sobre combate à corrupção (conflitos de interesse, lavagem de 

dinheiro e responsabilização da pessoa jurídica) e a redução da alíquota de ICMS incidente sobre as 

operações interestaduais de bens e mercadorias importados. 

 

Na categoria de novas matérias de interesse do Poder Executivo poderão figurar projetos em fase de 

elaboração, especialmente os que propõem mudanças na Lei de Licitações, na exploração mineral, na 

aquisição de terras por estrangeiros e na renovação de concessões, além de proposições em tramitação, 

como os projetos sobre despesa com pessoal, dispensa por insuficiência de desempenho e da flexibilização 

do fator previdenciário. 

 

No quesito complexidade, os campeões são os projetos sobre royalties do pré-sal, a reforma política e a 

regulamentação da terceirização. Já na classificação de polêmicos, certamente podemos incluir o Código 

Florestal, a Previdência Complementar do Servidor e os sobre despesa com pessoal e dispensa por 

insuficiência de desempenho. 

 

Entre os urgentes ou prioritários, para os quais há compromisso de votação no primeiro semestre, ainda 

que não haja acordo quanto ao mérito, estarão os projetos sobre previdência complementar, a Lei Geral da 

Copa, a PEC da aposentadoria por invalidez, o Código Florestal e o Plano Nacional de Educação. 

 

Poderão ganhar prioridade, dependendo do aprofundamento da crise internacional, os projetos sobre 

dispensa e despesa com pessoal na administração pública, assim como os de combate à corrupção, 

dependendo do resultado de julgamentos no Supremo Tribunal Federal, a começar pela validade ou não da 

Lei da Ficha Limpa para as eleições municipais. 

 

O fato de a quase totalidade das matérias estarem em tramitação na Câmara é um alento do ponto de vista 

das perspectivas de votação, já que os deputados poderão apreciar boa parte delas no primeiro semestre, 

quando ainda estarão em Brasília, e os senadores, menos envolvidos na eleição municipal, votá-las no 
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segundo semestre. Eventuais emendas do Senado poderão ser votadas na Câmara entre novembro e 

dezembro. 

 

Se em período de normalidade o governo exerce forte influência na agenda legislativa, em anos eleitorais 

essa influência se amplia ainda mais. 

 

E que em período eleitoral, além da redução do ritmo de deliberações, há disputas entre os partidos 

aliados, dificultando acordos sobre projetos de interesse do Poder Executivo, o que exige maior esforço e 

pressão do governo para viabilizar sua agenda. 

 

O ritmo de votação, portanto, será influenciado ou dependerá de vários fatores, como a profundidade da 

crise internacional e as decisões do Supremo Tribunal Federal, assim como do interesse do Poder 

Executivo e, principalmente, da capacidade da coordenação política do governo.  

*Fonte: AGÊNCIA DIAP 

  

Compras sem licitação crescem sob Dilma e atingem quase R$ 14 bilhões 
Em comparação com 1º ano de mandato de Lula, petista incrementou em 94% os gastos com esta 

modalidade; órgãos de controle interno dizem que concorrência facilita fiscalização 

 

O governo da presidente Dilma Rousseff manteve a tendência do antecessor de priorizar gastos públicos 

feitos sem licitação, opção criticada pelos órgãos de controle interno e que limita a competição entre 

fornecedores. Segundo os dados mais recentes do Ministério do Planejamento, as compras e contratações 

de serviços com dispensa ou inexigibilidade de licitação cresceram 8% em 2011, atingindo R$ 13,7 

bilhões na administração federal, autarquias e fundações.  

 

Veja também:  

Para procurador, é 'o jeitinho brasileiro em sua plenitude'  

Verba de combate à corrupção subiu apenas 1,2% em 2011  

 

A assinatura de contratos com empresas escolhidas sem concorrência nos dez primeiros meses de gestão 

de Dilma atingiu 47,84% do total, quase metade do orçamento dessas despesas, a maior fatia desde 2006. 

No último ano de mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (2010), as compras sem licitação corresponderam 

a 45,25% do total.  

 

Desde o início do segundo mandato de Lula, a dispensa e inexigibilidade de licitação vêm crescendo mais 

do que outras modalidades de gastos. No primeiro ano do governo Dilma, os gastos feitos sem 

procedimento licitatório foram 94% maiores do que em 2007. Ao mesmo tempo, o governo de Dilma 

reduziu o uso de outras modalidades previstas na Lei de Licitações que permitiram maior competição: a 

tomada de preços e a concorrência, por exemplo. 

*Fonte: O ESTADO DE S.PAULO 

  

Oficina sindical 

 

Cerca de 200 dirigentes de entidades sindicais representativas de servidores públicos participam, amanhã, 

da Oficina sobre Insalubridade e a Política de Atenção à Saúde e Segurança no Trabalho do Servidor – 

Princípios, Conceitos e Legislação. Esta é a primeira das oficinas temáticas de relações do trabalho na 

Administração Pública Federal, resultado de metodologia acordada na Mesa Nacional de Negociação 

Permanente, para o aprofundamento do debate das reivindicações relacionadas ao ambiente de trabalho e à 

saúde do servidor. A capacitação, organizada pela Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do 

Planejamento (SRH/MP), será realizada no auditório do Edifício Previdência Social, no Setor de 

Autarquias Sul.  

 

 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,para-procurador-e-o-jeitinho-brasileiro-em-sua-plenitude,823973,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,verba-de-combate-a-corrupcao-subiu-apenas-12-em-2011,823775,0.htm
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Jornada reduzida 
Auxiliares de Enfermagem que comprovaram possuir especialização de técnico em Enfermagem tiveram a 

jornada de trabalho reduzida de 30 horas para 24 horas semanais. A decisão foi embasada pela Lei 

3.320/2004 e foi publicada no Diário Oficial do DF. Presidente do Sindsaúde, que representa os servidores 

do segmento, Agamenon Torres destaca que essa é mais uma conquista do sindicato, que garantiu esse 

direito aos servidores com a Lei 3.320. ―Isso serve de estímulo para que aqueles auxiliares de 

Enfermagem que ainda não fizeram o curso de técnico procurem se especializar‖, acredita Agamenon. O 

sindicalista garante que a entidade continuará lutando pela redução de carga horária de todos os servidores 

da Saúde. 

 

Isenção de imposto 
Projeto de Lei 2.607/11, do deputado Felipe Bornier (PSD-RJ), concede isenção do Imposto de Renda da 

Pessoa Física sobre a remuneração de professores. Pela proposta, para ser beneficiado, o profissional 

precisa estar em efetivo exercício na rede pública de educação infantil, fundamental, média e superior. O 

autor do projeto entende que cabe ao poder público criar mecanismos que incentivem o maior número 

possível de pessoas a exercer o magistério.  

 

Tratamento justo 
Para o deputado ―ao longo dos anos, o professor tem sido sacrificado, não só no aspecto salarial, como 

também na tributação de seus ganhos‖. Bornier cita como exemplo da importância da carreira o fato de 

que muitos juízes, legisladores e altos funcionários da administração pública já foram professores e usam 

a experiência adquirida na relação com os alunos no desempenho de suas funções. ―É justo que se dê aos 

profissionais dessa área um tratamento condigno‖, avalia.  

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

 

Ophir: CNJ não é dos magistrados e está trazendo o Judiciário real à tona 

 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não é dos magistrados; é um órgão que deve ser fortalecido para 

melhorar a Justiça e aproximá-la dos anseios da população". Para o presidente nacional da Ordem dos 

Advogados do Brasil, Ophir Cavalcante, autor da frase, a discussão sobre o papel do CNJ  - cujos poderes 

estão sendo questionados no Supremo Tribunal Federal e serão objeto de um ato público de apoio da OAB 

Nacional, no próximo dia 31 - está tendo o mérito de trazer o real Judiciário à tona, afastando o Poder da 

imagem imaculada que parte dos seus componentes tentam construir.  Abaixo, íntegra da matéria com 

entrevista de Ophir Cavalcante ao repórter Luciano Feltrin, publicada hoje (17) no jornal Brasil 

Econômico: 

 

As corregedorias dos tribunais regionais não merecem crédito, pois nunca tiveram estrutura e, 

historicamente, não têm independência para apurar irregularidades ocorridas no Poder Judiciário. 

A opinião é do presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ophir Cavalcante. 

Ele faz coro às declarações do ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes ao Brasil  

Econômico. 

 

Para além da incapacidade técnica das corregedorias locais, há também limitações legais que impedem 

que investigações internas caminhem. "As corregedorias só investigam juízes de primeira instância. Não 

chegam aos desembargadores", explica Cavalcante. 

 

Para o presidente da OAB, a situação é tão grave que, antes da existência do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), as partes envolvidas em processos eram completas reféns da lentidão e da burocracia do Judiciário. 

"Não havia a quem reclamar sobre a demora em julgar um processo que se arrastava por anos ou sobre a 

baixa frequência de um magistrado", exemplifica. 

 

A OAB prepara um evento em defesa à independência do CNJ. O ato público acontecerá no dia 31 de 
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janeiro e tem como objetivo principal erguer a bandeira de que o órgão possa fazer investigações 

independentemente das corregedorias regionais de Justiça. 

 

"A discussão deixou claro que o CNJ não é dos magistrados. É um órgão que deve ser fortalecido para 

melhorar a Justiça e aproximá-la dos anseios da população", diz Cavalcante. 

 

 Para o presidente da OAB, o principal mérito da discussão sobre quais devem ser os limites legais do CNJ 

é o fato de trazer o real Judiciário à tona, afastando o Poder da imagem imaculada que parte dos seus 

componentes tentam construir. "Esse debate jamais surgiria dentro dos gabinetes", concluiu.  

*Fonte: OAB NOTÍCIAS 

  

Presidente do TJSP diz que imprensa joga Judiciário contra Corregedoria do CNJ 
Justiça Paulista é o foco do desgaste entre a corregedora Eliana Calmon e alguns juízes, preocupados 

com uma suposta quebra de sigilo nas investigações promovidas no estado 

 

O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), Ivan Sartori, atribuiu nesta segunda-feira (16) à 

imprensa parte da culpa pelos desentendimentos entre o Judiciário e a Corregedoria do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ). A Justiça Paulista é o foco do desgaste entre a corregedora Eliana Calmon e alguns 

juízes, preocupados com uma suposta quebra de sigilo nas investigações promovidas no estado. 

 

―Eu acho que há, em relação à corregedoria e o Judiciário, uma falta de entendimento. Entendimento esse 

que a imprensa parece que acaba fomentando um pouco, e acaba jogando um contra o outro, isso está 

aparecendo muito‖, disse Sartori, ao deixar reunião ocorrida esta tarde com a ministra.  

 

―Às vezes a pessoa está bem intencionada em fazer alguma coisa, investigar, e aí surge uma certa 

dissonância que a imprensa fomenta e isso se transforma em algo maior do que realmente é‖, completou. 

 

De acordo com o presidente da corte bandeirante, o motivo do encontro com Eliana Calmon foi para 

entregar o convite para a sua posse, marcada para o dia 6 de fevereiro. Ele admitiu, no entanto, que a 

reunião também tratou sobre a apuração da corregedoria sobre movimentação financeira atípica na 

magistratura paulista. 

 

―O que eu quero é que fique tudo muito claro para que saibamos o que está acontecendo. Eu acho que por 

ora não temos nada contra o Tribunal de Justiça de São Paulo. Entretanto, vamos verificar‖, disse Sartori. 

Ele informou que haverá uma reunião nesta terça-feira (17) com representantes do Conselho de Controle 

de Atividades Financeiras (Coaf) para obter mais informações sobre o caso. 

 

Para o desembargador, o pagamento adiantado de verbas já devidas pelo tribunal não é considerado 

irregular. Ele também acredita que o apontamento de movimentações suspeitas de grande valor no estado 

se dilui no longo período apurado pelo Coaf (2000 a 2010) e também no tamanho do tribunal paulista, que 

é o maior do país. 

 

―Não há nada que esconder de ambos os lados, e já me pus à disposição. Qualquer dificuldade que houver 

em São Paulo, estamos abertos. É um tribunal que se transformou em um tribunal transparente, e nós 

estamos dispostos a fornecer quaisquer informações‖.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 

  

Liminar que impede fiscalização pelo CNJ foi a gota d’água para o descrédito do Judiciário 

 

Em setembro do ano passado, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) entenderam em tirar de 

pauta e aguardar melhor oportunidade para julgar matéria constitucional sobre a competência do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), em face de provocação realizada pela Associação de Magistrados Brasileiros 

(AMB). 
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O CNJ foi criado em dezembro de 2004 e o STF, ao adiar o julgamento, deixou claro que não havia 

urgência na definição da competência. Na ocasião do adiamento tramitavam 55 procedimentos apuratórios 

na corregedoria do CNJ, sendo 17 sobre questões relativas a patrimônios suspeitos. 

 

O CNJ, nos anos de atividade, havia sancionado vários magistrados, incluído o ministro Paulo Medina, 

acusado de vender liminares. A propósito, Medina fora presidente da AMB e recebeu a sanção mais 

grave em vigor na Lei Orgânica da Magistratura, o ―prêmio‖ da aposentadoria compulsória, com 

vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. No caso Medina, vencimentos iguais aos dos ministros da 

ativa do Superior Tribunal de Justiça. 

 

No dia do encerramento do ano judiciário de 2011, quando não havia mais possibilidade de uma reunião 

plenária, o ministro Marco Aurélio, com uma medida liminar, entendeu urgente o que não era. Com a 

liminar suspendeu toda a atividade correcional do CNJ e as correições em curso foram abortadas, como a 

que se realizava no Tribunal de Justiça de São Paulo. 

 

Um velho entendimento do ministro Marco Aurélio, encampado pela AMB relativo à falta de autonomia 

da atividade correcional do CNJ, virou imperativo. Assim, interromperam-se as correições e a liminar 

―aureliana‖ fez a alegria dos apenados por faltas funcionais e já afastados da carreira de magistrado, pois 

possibilita anulações. 

 

Para arrematar, o ministro Ricardo Lewandowsky deu liminar específica que proíbe a corregedoria do 

CNJ de analisar a regularidade de benefícios de natureza patrimonial recebidos por magistrados paulistas. 

A blindagem completa, no entanto, representou a gota d’água para a indignação de uma sociedade civil 

que quer transparência e consolidação democrática. As duas liminares, que não eram urgentes e não 

poderiam ter sido concedidas, causaram danos irreparáveis à imagem do Judiciário. 

 

As reações contra a blidagem corporativa moveu iniciativas como a da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB-federal). E até dados sobre movimentações atípicas de magistrados e serventuários vieram à tona. 

Essa movimentação decorreu de verificações, determinadas pela corregedoria do CNJ, feitas pelo 

Conselho de Controle de  Atividades Financeiras (Coaf). 

 

O Coaf é órgão de inteligência financeira (não de policia judiciária criminal) criado em 1998 com o dever 

de vigilância. Dessa forma, o Coaf tem o poder-dever  de verificar movimentações fora do patrão 

habitual, atípicas. Uma movimentação atípica, como o recebimento de herança ou prêmio de loteria, é 

comunicada pelo Coaf para apuração do órgão competente e diverso. 

 

No momento, como relatado pelo jornal Folha de S.Paulo na edição de hoje, conselheiros do CNJ 

preparam uma emenda regimental para tirar do presidente do órgão (o presidente do CNJ é sempre o 

presidente do STF e, no momento, o cargo é exercido pelo ministro Cezar Peluso) atribuições exclusivas. 

A meta é permitir que os conselheiros possam determinar providências voltadas à transparência nos 

tribunais e também escolher o secretário-geral do CNJ. 

 

Por outro lado, a tirada de pauta da análise da emenda constitucional do senador Demóstenes Torres pela 

Comissão de Constituição e Justiça do Senado, graças ao empenho de Renan Calheiros, Romero Jucá e 

outros do PMDB, gera inconformismo entre parlamentares. A emenda deixa clara a autonomia apuratória 

do CNJ. No reinício dos trabalhos parlamentares a Comissão será pressionada a opinar e permitir 

a tramitação da emenda. 

 

O ministro Marco Aurélio, por evidente, pode e deve defender a tese que quiser. Só não pode mudar —

 sem urgência e por liminar — um sistema que há anos funciona com bons resultados. Mais ainda, mudar 

sozinho o que seus pares decidiram não julgar em setembro passado. 
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Pano Rápido. Marco Aurélio maculou a imagem do Judiciário e passou a ideia de que os magistrados 

temem correições e são contrários à transparência. O biombo da questão da competência, alardeada pela 

AMB e encampada por Marco Aurélio, pega muito mal perante a opinião pública esclarecida.  

*Fonte: TERRA MAGAZINE 

  

Reforma ministerial manterá os atuais "feudos" partidários 

 

A presidente Dilma Rousseff anunciará na semana que vem apenas as trocas nos ministérios cujos 

ocupantes disputarão as eleições municipais de outubro — Educação e Secretaria Especial de Políticas 

para Mulheres. As demais mudanças serão feitas com mais calma, possivelmente após o retorno da 

presidente das viagens a Cuba e ao Haiti, no fim de janeiro.  

 

Além disso, Dilma não vai alterar a cota dos partidos na Esplanada, frustrando os planos de PMDB e PT, 

que sonhavam em aumentar seu poder de fogo no governo, amealhando para sua seara os ministérios dos 

Transportes e das Cidades, respectivamente.  

 

Nas mudanças confirmadas, Aloizio Mercadante sairá da Ciência e Tecnologia e passará a comandar a 

Educação, no lugar de Fernando Haddad, que deixará o governo para concorrer à prefeitura de São Paulo. 

Para a vaga que será aberta no MCT, a presidente avisou que optará por um nome ligado ao setor — os 

mais cotados são o deputado Newton Lima (PT-SP), duas vezes reitor da Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCAR), ou o presidente da Agência Espacial Brasileira (AEB), Marco Antonio Raupp.  

 

Na semana passada, Mercadante e Haddad conversaram longamente sobre os desafios da pasta. Os dois 

ministérios já tiveram uma parceria exitosa no primeiro ano de governo Dilma, com o lançamento do 

Programa Ciência Sem Fronteiras, que encaminhou a primeira leva de alunos para os Estados Unidos no 

último fim de semana. Haddad disse ao seu sucessor esperar que ―ele faça ainda mais do que o realizado 

nos últimos nove anos‖. 

 

Troca confirmada 

A outra mudança confirmada é a de Iriny Lopes, que deixará a Secretaria Especial de Política para as 

Mulheres para concorrer à prefeitura de Vitória. Em seu lugar, um nome cotado é o da secretária adjunta 

da pasta, Rosana Ramos, que integra a corrente petista Articulação de Esquerda, detentora da indicação da 

cadeira. 

 

Quanto às demais alterações, Dilma vai esperar para conversar com os partidos e ouvir as sugestões de 

nomes, embora tenha muito claro em mente que a decisão final cabe a ela e, uma vez escolhido, ―o 

ministro pertence ao governo e presta contas a ela, não mais ao partido‖. Dilma pediu aos ministros 

palacianos que permaneçam de prontidão em Brasília neste fim de semana. Além dos encontros setoriais 

para preparar a reunião ministerial da segunda-feira, dia 23, a presidente quer iniciar as conversas para 

definir as mudanças no governo com seu círculo mais próximo.  

 

Ontem, ela reuniu-se com o vice-presidente Michel Temer. Comunicou que não haverá alteração na 

divisão dos partidos na Esplanada. Confirmou também que não promoverá reduções de pastas, o que 

provocaria uma convulsão nos movimentos sociais. ―Dilma não vai querer mexer nesse vespeiro, ela não 

ganha nada com isso‖, admitiu ao Correio um interlocutor da presidente.  

 

Dilma também convidou Temer para participar dos encontros setoriais na quinta, sexta, sábado e domingo, 

marcados como preparação para a reunião ministerial. O encontro da segunda servirá para planejar as 

ações e os projetos do governo para 2012. ―Não será uma reunião de balanço de 2011, será algo para 

frente, para mostrar que o governo funciona, independente das peças que o compõem‖, disse um 

interlocutor palaciano.  
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Quadro alterado 

No primeiro ano de governo Dilma, independente de reforma ministerial, já foram feitas sete substituições 

de ministros: Antonio Palocci (Casa Civil), Alfredo Nascimento (Transportes), Pedro Correia (Turismo), 

Wagner Rossi (Agricultura), Orlando Silva (Esporte), Carlos Lupi (Trabalho) e Nelson Jobim (Defesa) 

foram empossados em 1º de janeiro de 2011, mas já não estavam na festa de confraternização de Natal no 

Palácio da Alvorada, realizada em meados de dezembro. 

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 
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