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Brasília-DF, 27 de outubro de 2011 

 

Governo estuda aumentar tempo de contribuição ao INSS 

 

Estudo divulgado nesta terça-feira (25) pelo Ministério da Previdência Social aponta para a necessidade de 

"ajustes" na modalidade de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição "para garantir a 

sustentabilidade do sistema" em favor das gerações futuras. Atualmente, são exigidos 35 anos de 

contribuição para o homem e 30 anos, para a mulher.  

 

De acordo com o estudo, o tempo de contribuição médio de 32,5 anos permite a aposentadoria 

proporcional para pessoas que "poderiam ficar muito tempo ainda no mercado de trabalho". No ano 

passado, foram concedidas no país 276 mil aposentadorias por tempo de contribuição, com a média de 54 

anos de idade para os homens e de 51 anos de idade para as mulheres. Levando em conta a atual 

expectativa de vida da população, esses benefícios deverão ser concedidos por períodos entre 23 a 30 

anos.  

 

O estudo divulgado pela Previdência Social é assinado pelo diretor do Departamento do Regime Geral de 

Previdência Social, Rogério Nagamine Constanzi. Ele considera que o fator previdenciário, usado 

atualmente para calcular o benefício, "deveria servir de incentivo para postergar a aposentadoria, mas, na 

prática, tem sido mais eficaz para reduzir o valor dos benefícios previdenciários. A pessoa se aposenta, 

mas continua trabalhando em outra atividade, à exceção dos benefícios concedidos a pessoas que se 

tornaram incapazes".  

 

Em julho do ano passado, 923.561 aposentados tinham vínculo empregatício, sendo que 803.428 deles 

eram registrados como contribuintes individuais da Previdência Social. Ou seja, 120 mil aposentados 

tinham mais de um vínculo relativo a trabalho.  

 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), havia, em 2009, 18,5 milhões de 

aposentados, entre os quais 5,4 milhões estavam ocupados, a maioria no setor informal. A Pnad é feita 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

*Fonte: Agência Londrix 

  

Auxílio-doença sairá sem perícia para afastamento de até 60 dias 

 

O presidente do INSS, Mauro Hauschild, apresentou nesta semana o novo modelo de concessão de 

auxílio-doença, sem perícia, para afastamentos de até 60 dias. A nova regra começará a ser testada no ano 

que vem para valer em todo o país em 2013. Hoje, o exame é obrigatório em todos os afastamentos 

superiores a 15 dias.  

 

*Fonte: Agora S. Paulo 

 

Leia matéria completa aqui. 

 

  

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/997336-auxilio-doenca-saira-sem-pericia-para-afastamento-de-ate-60-dias.shtml
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Comissão do Senado aprova queda do INSS de doméstico para 5% 
Alíquotas seriam reduzidas para empregador e para empregado doméstico. Decisão foi terminativa, mas 

projeto ainda tem ser avaliado pela Câmara 

 

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira (26) a redução das 

alíquotas da contribuição do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) das empregadas domésticas e, 

também, de seus empregadores. 

 

A decisão foi terminativa, o que, segundo o Senado Federal, quer dizer que projeto não deve ir ao plenário 

desta Casa. Entretanto, ainda tem de passar pelo crivo da Câmara dos Deputados. O projeto, de autoria da 

senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), reduz de 8% para 5% a alíquota da contribuição do 

empregado doméstico ao INSS, e também baixa, de 12% para 5%, a alíquota patronal, ou seja, aquela que 

é paga pelos empregadores.  

 

Grazziotin informou que o objetivo do projeto é o de estimular a formalização do emprego doméstico. 

Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) citados por ela mostram que, dos 6,7 milhões 

de trabalhadores atuando no setor em 2009, apenas 26,3% (1,7 milhão) contavam com registro em carteira 

e cobertura previdenciária, como auxílio-doença, licença-maternidade e aposentadoria. 

 

O presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, Jayme Campos (DEM-MT) disse que a 

medida vai aumentar a arrecadação da previdência com o aumento da formalização das relações 

trabalhistas. "Se o governo baixasse os tributos, arrecadaria mais", avaliou ele.  

*Fonte: G1 

  

Interino do Esporte firmou convênios com ONGs suspeitas 

 

Apontado como ministro interino do Esporte após a demissão de Orlando Silva, o secretário executivo da 

pasta, Waldemar Souza, assinou convênios com organizações não governamentais suspeitas de 

irregularidades. Filiado ao PC do B do Rio de Janeiro, Souza foi quem firmou o contrato de R$ 6,2 

milhões com um sindicato de cartolas do futebol para um projeto da Copa do Mundo de 2014, conforme 

revelou reportagem do Estado publicada em agosto. 

 

Waldemar Souza faz parte da tropa do PC do B dentro do ministério. É homem de confiança do ministro 

Orlando Silva. Passa pelo crivo dele os principais contratos do Ministério do Esporte. Em suas entrevistas, 

o delator do esquema que derrubou Orlando, João Dias Ferreira, também inclui o nome de Waldemar. 

 

O nome do secretário executivo aparece, por exemplo, na prorrogação de um convênio do Programa 

Segundo Tempo no valor de R$ 911 mil com o Instituto de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente 

(Idec), da cidade de Novo Gama (GO). A renovação foi publicada no dia 25 de agosto deste ano no Diário 

Oficial da União. A entidade é de fachada e, apesar de ter assinado o contrato em 2009, jamais executou o 

projeto. Após o Estado revelar o caso, o ministério anunciou que decidira cancelar o contrato. 

 

No dia 25 de janeiro de 2011, Waldemar Souza assinou ainda um convênio de R$ 1,2 milhão com o 

Instituto Pró-Ação, outra entidade sob suspeita. Conforme a reportagem mostrou na segunda-feira 

passada, a ONG repassou pelo menos R$ 1,3 milhão em cheques para empresas fantasmas em Valparaíso 

(GO). A entidade é apontada como “modelo de gestão” pelo Ministério do Esporte. 

 

Secretário executivo assume Esporte interinamente 
A assessoria do Palácio do Planalto informou que o secretário executivo do Ministério do Esporte, 

Waldemar Manoel Silva de Souza, assume interinamente a Pasta. O anúncio foi dado logo após a 

confirmação do próprio ministro Orlando Silva de que estava deixando o cargo. Durante uma rápida 

entrevista após a reunião com a presidente Dilma Rousseff, o ministro Orlando Silva se defendeu das 
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acusações de envolvimento em desvio de recursos públicos e revelou que já impetrou ação penal contra os 

que fizeram as denúncias envolvendo seu nome. 

 

“Foram dois criminosos que fugiram hoje de ir ao Congresso”, disse Silva numa referência ao policial 

militar João Dias Ferreira e ao motorista Célio Soares Pereira, que não compareceram nesta quarta-feira, 

26, à audiência pública da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara para falar sobre as 

denúncias de fraude no Programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte.  

 

Ele se mostrou bastante revoltado com o “linchamento” que está sofrendo e com a crise que foi criada. 

“Não houve, não há e não haverá nenhuma prova contra mim”, disse. 

 

“Não é possível jogar cinco anos de trabalho na lata do lixo. Fora do governo, posso defender mais o 

governo e o meu partido. Por isso tomei essa decisão, espero que todas as medidas que tomei, insisto, eu 

propus as apurações, porque me interessa que tudo fique claro”, disse Orlando Silva, acrescentando que a 

verdade estará com ele.  

*Fonte: O Estado de S. Paulo 

  

Orlando fora do jogo 

 

Apesar de dizer que se tornara vítima de uma injustiça e de um “linchamento provocado por bandidos” e 

assegurar que “não há, não houve nem haverá provas” contra ele, Orlando Silva perdeu as condições 

políticas para permanecer no cargo e deixou o Ministério do Esporte no início da noite de ontem. O ex-

ministro justificou que nem ele nem o PCdoB iriam contribuir para alimentar uma crise política para o 

governo de Dilma Rousseff. Orlando reuniu-se com a presidente no fim do dia, acompanhado do 

presidente nacional do PCdoB, Renato Rabelo, e entregou o cargo.  

 

A exoneração a pedido será publicada no Diário Oficial de hoje, que trará o secretário executivo 

Waldemar Souza como interino até que Dilma e o partido decidam, possivelmente ainda hoje, o nome do 

substituto. 

 

A crônica da queda de Orlando, motivada pela abertura do inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF), 

começou a ser escrita na noite de terça, após a participação de Orlando Silva, considerada pelo próprio 

partido como um equívoco, na audiência realizada na Câmara para discutir a Lei Geral da Copa.  

 

O secretário-geral da Presidência, ministro Gilberto Carvalho, chamou o presidente do PCdoB, Renato 

Rabelo, para uma conversa no Palácio do Planalto. Avisou que a situação tinha se tornado insustentável 

após a decisão do Supremo. 

 

Ainda em seu gabinete, ligou para o ministro Orlando Silva, repetiu o diagnóstico e marcou uma reunião 

para a manhã de ontem. Orlando, Renato e os líderes no Congresso, senador Inácio Arruda (CE) e 

deputado Osmar Júnior (PI), ouviram do ministro que “a decisão do STF, ainda mais da forma em que se 

deu (três dias depois da presidente ter confirmado a manutenção do ministro na pasta) levava à 

necessidade de se dar um “passo além”, nas palavras de Gilberto.  

*Fonte: Correio Braziliense 

  

STF mantém exame da OAB para exercício da profissão 

 

O que foi decidido hoje será aplicado em todos os processos semelhantes que correm na Justiça 

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram hoje, por unanimidade, que o exame da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para admissão na carreira é constitucional. Eles negaram o 

recurso de um bacharel de direito que pretendia ingressar na advocacia sem precisar da aprovação no teste.  
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Como o caso tem repercussão geral, o que foi decidido hoje será aplicado em todos os processos 

semelhantes que correm na Justiça. 

 

O recurso em análise era do bacharel João Volante, de 56 anos de idade, do Movimento Nacional dos 

Bacharéis em Direito (MNBD). Sua defesa alegava que o exame não poderia ser aplicado pela OAB e sim, 

pelo próprio Estado. Também dizia que apenas a faculdade tem o papel de qualificar os estudantes de 

direito e que a aplicação do exame fere o direito constitucional ao livre exercício da profissão. 

 

O relator do processo, ministro Marco Aurélio Mello, entendeu que o perigo de dano pela prática da 

advocacia sem conhecimento justifica a restrição ao direito de exercício da profissão. “Quando o risco da 

atividade profissional é suportado pela coletividade cabe limitar o acesso à profissão”, disse, lembrando 

que a própria Constituição tem essa ressalva. 

 

Os ministros repetiram, em geral, os mesmos argumentos de Marco Aurélio, em um julgamento longo, 

que durou cerca de seis horas. O ministro Joaquim Barbosa não participou da sessão por estar fazendo 

exames de saúde em São Paulo. Apesar da defesa da necessidade do Exame de Ordem para selecionar 

profissionais qualificados, os ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes fizeram críticas ao formato usado pela 

OAB atualmente. “Se o problema está com a forma do Exame de Ordem, deve-se atacar não sua 

constitucionalidade, mas a própria lei que o regula”, propôs Fux. 

 

As principais críticas dos bachareis sobre a forma do exame são o alto nível de exigência das provas, os 

altos custos de inscrição (R$ 200 foram cobrados na última edição) e o monopólio da OAB na elaboração 

do teste, sem qualquer tipo de fiscalização. “É preciso que haja abertura para o controle social do exame, 

para que ele cumpra a sua função, a sua missão institucional”, disse Gilmar Mendes. 

 

O julgamento atraiu centenas de advogados ao STF, que fizeram fila para entrar no plenário, mas muitos 

ficaram de fora por falta de espaço. Durante o voto do ministro Ayres Britto, quando se formou a maioria 

constitucional de seis votos, alguns dos presentes começaram a gritar palavras de ordem. Eles foram 

retirados pela segurança do Tribunal. Já do lado de fora, uma mulher de cerca de 40 anos desmaiou. 

Segundo a assessoria do Supremo, era uma advogada do Rio Grande do Sul que foi atendida no posto 

médico local e passa bem. 

 

O exame de ordem foi criado em 1994, com a aprovação da Lei do Estatuto da Advocacia e da OAB, 

cujos dispositivos estão sendo questionados no STF. Desde então, milhares de candidatos vêm sendo 

reprovados a exemplo do que ocorreu na edição mais recente, em que apenas 15% foram aprovados, ou 

seja, 18 mil dos 121 inscritos. De 1997 para cá, o número de cursos de direito passou de 200 para 1,1 mil. 

Os cursos formam anualmente cerca de 90 mil bacharéis.  

*Fonte: Agência Brasil 

  

Sem censura: violência contra as mulheres não tem raça, classe ou idade 

 

No último dia 30 de setembro, Brasília foi palco de mais um ato de violência machista, protagonizado por 

Rendrik Vieira Rodrigues, 35 anos, professor de direito e, portanto, conhecedor das leis dos crimes e das 

penas. Nem o vasto conhecimento acadêmico do criminoso, nem e sua confortável condição econômica o 

impediram de cometer o crime, mas as investigações indicam que todas as ações foram premeditadas de 

forma a aliviar a pena.  

 

A vítima, Suênia Sousa de Farias, que teve sua vida ceifada aos 24 anos de idade, engrossa uma lista que 

já acumula pelo menos uma dezena de assassinatos de mulheres no DF em 2011, com a mesma motivação.  

Menos de uma semana depois, um jovem de 18 anos foi detido, suspeito de manter a própria mãe em 

cárcere privado num apartamento da 911 norte, também em Brasília.  
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Neste mesmo dia (5/10), um adolescente armado invadiu uma escola em Foz do Iguaçu, no Paraná, e 

atirou contra a namorada. Alegou que estava com ciúmes porque ela iria dançar com outro rapaz numa 

apresentação teatral.  

 

Ambos têm 14 anos! Felizmente, nesse caso, não houve vítimas; o que não minimiza a gravidade do fato, 

mas nos instiga a refletir sobre o que faz com que o sentimento de posse em relação às mulheres possa ser 

tão precocemente introjetado pelos homens.  

 

Enquanto familiares e amigos destas mulheres tentam se recuperar do choque, diversos veículos da 

imprensa ostentam sua indignação sobre a manifestação da Secretaria Nacional de Políticas para as 

Mulheres (SPM), pedindo a suspensão da veiculação da propaganda da hope (marca de lingerie feminina), 

protagonizada por Gisele Bündchen.  

 

O apresentador Rafael Bastos, afastado do programa CQC por ter atingido "gente que importa", recebe 

diversas declarações públicas de apoio, inclusive de intelectuais que abençoam o casamento do 

preconceito com o humor e que classificam a manifestação do governo como censura.  

 

A Ministra Iriny Lopes também é atacada por ter apoiado a ação do sindicato dos metroviários de São 

Paulo contra um quadro do programa Zorra Total e por ter enviado um pedido ao autor da novela Fina 

Estampa, da rede globo, sugerindo outra abordagem para o tema da violência doméstica, reproduzida pelo 

folhetim.  

 

Muitos ainda se perguntam o que a propaganda da hope, o CQC, o Zorra Total e a novela Fina Estampa 

tem a ver os crimes que ocorreram em Brasília ou em Foz do Iguaçu; ou com outros milhares de casos de 

violência que acontecem cotidianamente no Brasil.  

 

Ora, esses programas e seus protagonistas usam todos os recursos, materiais e simbólicos, para construir 

uma imagem estereotipada da mulher, promíscua ou submissa, reforçando o machismo e a violência 

sexista.  

 

Se por um lado, a mídia produz e reproduz a objetificação e a mercantilização dos corpos femininos, a 

exemplo dos programas citados, por outro, culpabiliza as mulheres vitimadas, responsabilizando-as pela 

violência sofrida, a exemplo do que vimos na cobertura do caso Elisa Samúdio ou nos comentários a 

respeito do assassinato de Suênia Sousa.  

 

"Coitado do cara, tinha um futuro brilhante... ELA estragou a vida dele." A mesma lógica é utilizada para 

culpabilizar as mulheres vítimas de estupro, questionando-se a roupa que vestem ou os lugares que 

freqüentam.  

 

Dados comprovam que a violência doméstica não tem restrições de raça, classe ou idade; todas as 

mulheres estão sujeitas a ela e isso independe de seu comportamento ou postura pessoal. A violência é a 

expressão exacerbada de uma cultura machista e patriarcal, historicamente incorporada ao nosso 

cotidiano.  

 

Ciente desta realidade e do papel que cumpre na sociedade, um sistema midiático que reforça estereótipos 

e alimenta o ódio contra as mulheres ao invés de denunciar as agressões e seus agentes, é, no mínimo, 

cúmplice da violência, e precisa ser responsabilizado.  

 

No momento em que Brasília realiza as etapas regionais e Distrital da 3ª Conferência Nacional de 

Políticas para as Mulheres, este debate não pode ser preterido. O controle social da mídia e a 

implementação do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência, aí incluída a efetiva aplicação da Lei 

Maria da Penha pelo poder judiciário, devem estar no centro deste debate.  
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Que as mulheres de Brasília e do Brasil mirem-se em seu exemplo e sigam firmes em sua luta pela 

igualdade, pelo fim da opressão e de toda forma de violência.  

*Fonte: Diap - Elisangela Karlinski, socióloga  

  

Justiça condena ex-juiz e ex-senador a devolver dinheiro desviado em construção de fórum 

 

Sobre o réu Nicolau dos Santos Neto, a juíza ressaltou que são inequívocas as provas de seu 

enriquecimento ilícito, pois "não decorreu dos rendimentos de sua atividade de magistrado, sendo 

inexplicável a relação renda versus patrimônio". 

 

A Justiça Federal condenou vários réus, entre pessoas físicas e jurídicas, envolvidas no superfaturamento 

da construção do Fórum Trabalhista da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Os condenados terão de 

devolver ao erário público os prejuízos sofridos com a construção do fórum. Entre os condenados estão o 

ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, o Lalau, o ex-senador Luiz Estevão de Oliveira Neto e os empresários 

Fábio Monteiro de Barros Filho, José Eduardo Ferraz e Antônio Carlos da Gama e Silva. 

 

A decisão é da juíza federal Elizabeth Leão, titular da 12ª Vara Federal Cível em São Paulo. O prejuízo foi 

orçado em R$ 203 milhões. A magistrada absolveu da acusação Délvio Buffulin, presidente do TRT da 2ª 

Região entre 1996 e 1998. 

 

As condenações foram proferidas em duas ações civis públicas movidas pelo Ministério Público Federal 

(MPF), que acusou os réus de terem desviado o montante de R$ 203.098.237,71 durante a construção do 

fórum. 

 

“Indubitável que Nicolau dos Santos Neto, aliado de Fábio Monteiro de Barros Filho, José Eduardo 

Teixeira Ferraz e Luiz Estevão de Oliveira Neto, mantiveram em erro a entidade pública, dando a 

aparência de realização de atos regulares no que concerne à contratação e realização da obra do Fórum 

Trabalhista, mas que escondiam, na verdade, a finalidade de obtenção de vantagens ilícitas”, afirma a juíza 

na sentença. 

 

Ainda de acordo com a magistrada, também ficou comprovado que houve um concatenado esquema de 

distribuição de valores, em decorrência do superfaturamento da obra, tendo como beneficiários os diversos 

integrantes das fraudes. 

 

Sobre o réu Nicolau dos Santos Neto, a juíza ressaltou que são inequívocas as provas de seu 

enriquecimento ilícito, pois “não decorreu dos rendimentos de sua atividade de magistrado, sendo 

inexplicável a relação renda versus patrimônio”. 

 

Além de Nicolau dos Santos Neto, foram condenados também: Incal Incorporações S.A., Monteiro de 

Barros Investimentos S.A., Fábio Monteiro de Barros Filho, José Eduardo Ferraz, Construtora Ikal Ltda. e 

Incal Indústria e Comércio de Alumínio Ltda. Todos responderão pelos prejuízos causados ao patrimônio 

público por danos materiais e morais, multa civil e perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao 

patrimônio dos réus, além da suspensão dos diretos políticos por dez anos e a proibição de contratar com o 

Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais. 

 

Em relação a Nicolau dos Santos Neto foi determinada a consolidação da perda da função pública. Ficou 

mantida a indisponibilidade dos bens destes réus. 

 

Antônio Carlos da Gama e Silva foi condenado à restituição ao erário público do valor recebido da 

Recreio Agropecuária Empreendimentos e Participações Ltda., empresa do Grupo Monteiro de Barros, no 

equivalente a U$ 42.483,35, valor a ser devidamente corrigido à época do recebimento, suspensão dos 

direitos políticos por cinco anos, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 
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incentivos fiscais pelo prazo de cinco anos. Ficou facultado ao réu a possibilidade indisponibilizar apenas 

os bens que atinjam o valor que deverá ser restituído. 

 

Em outra ação foram condenados os réus Grupo Ok Construções e Incorporações, Grupo Ok 

Empreendimentos Imobiliários Ltda., Saenco Saneamento e Construções Ltda., Ok Óleos Vegetais 

Indústria e Comércio Ltda., Ok Benfica Companhia Nacional de Pneus, Construtora e Incorporadora 

Moradia Ltda. – CIM, Itália Brasília Veículos Ltda., Banco Ok de Investimentos S.A., Agropecuária Santo 

Estevão S.A., Cleucy Meireles de Oliveira e Luiz Estevão de Oliveira Neto. 

 

Todos responderão pelos prejuízos causados ao patrimônio público por danos materiais e morais, multa 

civil e perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio dos réus. Foi determinada a 

suspensão dos diretos políticos por dez anos e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber 

benefícios ou incentivos fiscais. Ficou mantida a indisponibilidade dos bens destes réus. 

 

Sobre os bens passíveis de depreciação e deterioração, como veículos terrestres, aquáticos, aéreos entre 

outros, já disponibilizados ou que venham a sê-lo, foi determinado prazo de 10 dias para que façam a 

entrega ao leiloeiro público, permanecendo os valores em depósito judicial até o trânsito em julgado da 

decisão.  

*Fonte: Uol Notícias 
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