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Brasília-DF, 30 de janeiro de 2012 

 

Previdência Social: 89 anos em defesa da sociedade brasileira 
A expansão da Previdência Social, administrada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), foi um 

dos principais fatores da redução da pobreza nos últimos anos 

 

O último 24 de janeiro marcou o 89º aniversário da Previdência Social brasileira. Nestas quase nove 

décadas, a Previdência Social atuou firmemente para reduzir as profundas desigualdades sociais e 

redistribuir renda no nosso país. 

 

Criada inicialmente para funcionar como Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Ferroviários, a 

Previdência Social surgiu do Decreto Legislativo 4.682, de 24 de janeiro de 1923, originário de um projeto 

de lei apresentado em outubro de 1921 pelo deputado federal Eloy Miranda Chaves, e ganhou dimensão e 

importância jamais imaginadas, até mesmo pelo mais esperançoso cidadão daquele início de século XX. 

 

Desde então, a Previdência Social cresceu de forma vertiginosa e hoje paga religiosamente a 25,2 milhões 

de beneficiários do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), o que equivale às populações do Chile e 

do Uruguai juntas. No ano passado, o pagamento de benefícios previdenciários atingiu a cifra de R$ 287,7 

bilhões, correspondente a cerca de 6,8% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. 

 

Apesar de toda a sua importância para a sociedade brasileira, a Previdência Social tem sido vítima, ao 

longo dos anos, de todos os tipos de ataques perpetrados pelos piratas sociais de plantão, travestidos de 

arautos da modernidade, mas que, na realidade, estão a serviço do sistema financeiro nacional e 

internacional.  

 

Mas, o que os piratas sociais teimavam em esconder, agora está escancarado em todas as pesquisas 

divulgadas recentemente sobre pobreza: a expansão da Previdência Social, administrada pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), foi um dos principais fatores da redução da pobreza nos últimos anos. 

 

Entre os anos de 1988 e 2011, a quantidade de benefícios pagos pela Previdência Social aumentou 

117,2%, passando de 11,6 milhões para 25,2 milhões de beneficiários. Segundo o IBGE, para cada 

beneficiário da Previdência Social há, em média, 2,5 pessoas beneficiadas indiretamente.  

 

Assim, em 2011, a Previdência beneficiou 88,2 milhões de pessoas, ou seja, 46,2% da população 

brasileira. Pesquisa publicada pela Secretaria de Previdência Social, com base nos dados de 2009 da 

PNAD/IBGE, informa que 55,13 milhões (29,7%) dos brasileiros viviam abaixo da linha de pobreza (linha 

de pobreza = R$ 232,50). Se não fosse a Previdência, esse percentual seria de 42,2% (78,25 milhões de 

pessoas). Ou seja, a Previdência foi responsável por uma redução de 12,5% no nível de pobreza, o que 

significa que 23,12 milhões de pessoas deixaram de ficar abaixo da linha de pobreza, graças aos 

benefícios previdenciários pagos pelo INSS. 

 

Após extensa pesquisa que tivemos a oportunidade de realizar (A Previdência Social e a economia dos 

municípios, Anfip, 6a edição), com base nos dados de 2010, constatamos que, em 3.875 dos 5.566 

municípios brasileiros avaliados (69,6%), o volume de pagamento de benefícios previdenciários efetuados 

pelo INSS supera o  Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Esses dados são altamente 
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representativos de uma realidade que não pode ser ignorada: a Previdência Social reduz as desigualdades 

sociais e exerce uma influência extraordinária na economia de milhares de municípios brasileiros. E há 

ainda outro aspecto que não pode deixar de ser mencionado: o número de municípios que se encaixa nessa 

condição somente não é maior, proporcionalmente falando, devido à criação desordenada de municípios 

ocorrida no Brasil. 

 

A Previdência Social para a população rural é ainda mais significativa, devido aos seus impactos 

redistributivos de renda e à sua elevada cobertura. Em 2011, a quantidade de benefícios pagos ficou em 

torno de 8,5 milhões, perfazendo um valor total de R$ 62,8 bilhões, o que beneficiou, indiretamente, 

aproximadamente, quase a totalidade de pessoas no campo, em uma população total de 29,8 milhões. Na 

prática, a previdência rural tem funcionado como uma política de garantia de renda mínima para o campo.  

 

Percorrendo inúmeras cidades do interior do país, verifiquei que o maior sonho dos trabalhadores e das 

trabalhadoras rurais é completar a idade, exigida pela legislação previdenciária, para se aposentarem, o 

que demonstra, de maneira insofismável, que a Previdência Social é a última esperança dessas pessoas 

para viverem com dignidade, pois no Brasil, infelizmente, a dignidade está vinculada à renda. 

 

Os dados aqui retratados demonstram, de maneira inquestionável, que a Previdência Social está 

cumprindo o seu papel no resgate da dignidade humana e na solidificação da estabilidade social em 

milhares de municípios que, muitas vezes, não fazem parte do mapa de preocupações das ―elites 

pensantes‖ do nosso país. 

 

O que nos dá a certeza de que, se não fossem os benefícios pagos pela Previdência Social, a nação 

brasileira estaria na barbárie social. A Previdência é a âncora social do Brasil; por isso, conclamo toda 

sociedade brasileira que nos ajude a aperfeiçoá-la, tornando-a cada vez mais universal, pública e eficaz.  

*Fonte: CONGRESSO EM FOCO - ÁLVARO SÓLON DE FRANÇA – PRESIDENTE DO CONSELHO 

EXECUTIVO DA ANFIP 

 

 

Garibaldi Alves mantém a tranquilidade até na hora da tempestade 

 

Onde está o Garibaldi? ―Viajando.‖ Mas ele saiu de férias sem saber se sai ou se fica no ministério? ―Ah, 

Garibaldi está na dele‖, repetem seus aliados. Enquanto o ministro da Previdência, Garibaldi Alves, 

desfruta de férias em Portugal — ele volta aos trabalhos na quarta-feira —, a presidente Dilma Rousseff já 

fez a primeira reunião ministerial, despediu-se de Fernando Haddad, empossou Aloizio Mercandante no 

Ministério da Educação, contornou crise envolvendo o Ministério da Integração Nacional e destronou 

aliados de nichos históricos do PMDB. E Garibaldi ficou na dele. 

 

Quem convive com o ministro da Previdência aponta o jeito distraído, com um pé no humor, como o 

trunfo político de Garibaldi. Pelo interior do Rio Grande do Norte, os discursos inflamados que exigem 

palmas dos ouvintes dão lugar às risadas que o peemedebista arranca da plateia.  

 

Garibaldi construiu a carreira política como especialista em relações interpessoais. Quando não está nos 

gabinetes de Brasília, participa de formaturas, batizados e missas. Também não deixa de visitar doentes 

em hospital. Nas andanças pelo interior, carrega um saco de moedas de R$ 1 para distribuir à criançada. 

Tudo bem diferente do estilo da presidente Dilma.  

 

O início da relação dos dois, aliás, foi tensa. Aliados contam que, diante das cobranças e da braveza da 

presidente, Garibaldi saía da linha de combate, sacando da cartola a tática do leão da montanha. Era o jogo 

de cintura que os anos de dança de salão no clube ABC de Natal lhe ensinaram. O tempo amainou o clima 

entre os dois. Ele se adaptou à rigidez dela; ela se acostumou ao jeito simples e desarmado do potiguar. 

―Está surgindo um respeito pelo respeito, um bom relacionamento‖, relata um amigo do ministro.  
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Graças a essa boa relação, Garibaldi, senador licenciado, colheu os frutos de ter sido um dos poucos 

ministros do PMDB a atravessar o primeiro ano do governo Dilma sem passar pela tempestade das 

denúncias. Ainda não sabe se a presidente renovará os votos, mantendo-o à frente da Previdência. Mas não 

está preocupado, pois ainda tem longos sete anos de mandato como senador. Sem contar que assumiu a 

pasta atribuindo à missão a aspereza de um abacaxi.  

 

Apesar de ser considerado um curinga na disputa pela presidência do Senado em 2013, já decidiu que é 

carta fora do baralho — ele ocupou o cargo entre dezembro de 2007 e fevereiro de 2009 —, pois não quer 

atravessar as pretensões do primo, o deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), que ainda sonha 

com a presidência da Câmara. O governo não quer ouvir falar nas duas casas comandadas pelo todo-

poderoso PMDB. 

 

Óculos 
Amigos contam que uma das peculiaridades do ministro diz respeito à falta de cuidado com os óculos. Ao 

fim de uma reunião com um desembargador, Garibaldi foi interpelado pelo magistrado, que notou o 

sumiço dos óculos que havia deixado em cima da mesa. ―Creio que o senhor cometeu um equívoco‖, 

arriscou, sutil. O ministro enfiou a mão nos bolsos do paletó e, além dos óculos do juiz, encontrou outros 

três, todos distraidamente colocados no bolso por Garibaldi.  

 

A memória falha também na hora de atender pedidos de aliados. Prefeitos foram ao gabinete dele antes de 

deixar o Senado e pediram que entrasse em contato com a Companhia Energética do Rio Grande do Norte, 

para resolver problemas locais. A secretária transferiu a ligação para o senador, enquanto ele almoçava no 

restaurante do Senado. Garibaldi atendeu e, sem titubear, admitiu: ―Primeiro, eu tenho que dizer que é um 

prazer estar falando com o senhor. E a segunda coisa é que eu esqueci do que iria pedir‖. 

 

Mas quando o assunto é o coração, o ministro é mais zeloso. Durante um almoço na casa de um prefeito 

do interior do Rio Grande do Norte, foi até a cozinha cumprimentar a ajudante da casa pelo banquete. 

Conversa vai, conversa vem, a moça contou a ele que estava sofrendo por amor, pois seu namorado havia 

ido para Brasília. Ele pediu o telefone do rapaz e garantiu que mandaria notícias. Ninguém acreditou. Uma 

semana depois, Garibaldi deu um retorno ao prefeito que havia sido seu anfitrião. ―Falei com Raimundo. 

Ele é meio ensaboado, não quer mais conversa com a Socorro, não‖, disse, para tristeza da funcionária do 

prefeito. 

 

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE  

 

Olho no contracheque 

 

A iniciativa do Governo Federal de alterar a Lei 10.887/04, que trata da contribuição do Plano de 

Seguridade do Servidor Público,  e suspender os descontos da contribuição previdenciária sobre adicionais 

de férias e noturno e assistência à saúde suplementar, entre outros itens, pode provocar uma avalanche de 

processos judiciais pleiteando a reposição dos valores descontados dos contracheques dos servidores.  

 

Na avaliação de sindicalistas a decisão do governo de formalizar a medida se deu após entendimento de 

que as ações judiciais impetradas por servidores sustentando a ilegalidade dos descontos tinham 

fundamento legal. As entidades orientam os servidores de sua base a buscar informações junto às 

assessorias jurídicas dos sindicatos filiados à entidade nos estados.  

 

Uma avaliação técnica permitirá averiguar a possibilidade de os servidores entrarem com ações coletivas a 

fim de resgatar os valores descontados pelo governo de forma indevida desde junho de 2004, quando a Lei 

10.887 foi publicada. As entidades também recomendam atenção aos contracheques para verificar se a MP 

556 está sendo obedecida. Eventuais problemas devem ser comunicados às entidades para que se tomem 

as providências necessárias ao cumprimento da medida.  
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Capacitação 
A Escola de Governo abriu inscrições para cursos de capacitação e oferece três opções para o servidor que 

quiser se aperfeiçoar. Os interessados em participar do curso Análise e Melhoria de Processos devem se 

inscrever até o dia 15 de fevereiro. A aprendizagem terá 40 horas de duração, no período de 27 de março a 

30 de abril. Já o curso sobre o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, com 20 horas de duração, 

fica com inscrições abertas até o dia 16 de fevereiro. As aulas serão realizadas de 27 de fevereiro a 12 de 

março.   

 

Porte de armas 
O Sindifisco Nacional busca solução para os casos de emissão de carteiras funcionais de auditores-fiscais 

da Receita Federal sem autorização do porte de arma de fogo expressa. Mesmo servidores já aprovados 

em exames  psicotécnico e prático receberam o documento nessa condição. Dirigentes do sindicato tentam 

marcar reunião com o secretário da Receita Federal, Carlos Alberto Barreto (foto), para resolver o 

problema. A questão se arrasta desde novembro de 2011, quando foi solicitado aos servidores que 

abrissem mão, formalmente, do porte de armas a fim de receber a carteira funcional. Em protesto, alguns 

chegaram a devolver suas armas institucionais.  Agora, a entidade vai cobrar a edição de medida 

provisória que autorize claramente o porte irrestrito para a categoria.  

 

Formação ética 
A partir do dia 9 de fevereiro, a Escola de Governo abrirá inscrições para o curso Ética e Serviço Público. 

O prazo termina no dia 5 de março. A formação terá duração de  20 horas e as aulas serão realizadas de 12 

a 26 de março. O objetivo é fazer com que o servidor reconheça a dimensão ética de sua atividade 

profissional e sua importância na resolução de problemas no serviço público. Mais informações podem ser 

obtidas por meio do endereço eletrônico www.eadegov.seap.df.gov.br. 

 

Boa-fé 
Sentença do 1º Juizado da Fazenda Pública ratificada pela 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do 

DF determinou que o  SLU deixe de efetuar descontos nos rendimentos de um servidor, sob a alegação de 

quantias pagas a maior. O autor, que fazia escalas noturnas, foi comunicado que o adicional pago a maior 

seria abatido de seu pagamento. "Assim, ainda que considerado indevido o pagamento do adicional 

efetuado pelo Distrito Federal ao autor, incabível o desconto em sua remuneração dos valores recebidos 

no período compreendido entre novembro de 2005 a outubro de 2008, não só pela natureza alimentar da 

verba, como também pela boa-fé em seu recebimento.‖ 

 

Remoção no DPF 
O juiz federal José Pinto de Azevedo, da 3ª Vara de Recife (PE), determinou ao Departamento de Polícia 

Federal (DPF) a suspensão das remoções ex officio para suprimento de vagas, exceto em situações de 

interesse público, devendo realizar concursos de remoção para suprir os claros de lotação. A decisão se 

deu por antecipação de tutela em ação movida pelo Sindicato dos Policiais Federais de Pernambuco contra 

a União em razão de ilegalidades verificadas nas remoções.  A decisão, por ser liminar, tem caráter 

provisório, e deve vigorar até a sentença final, ressalvada a cassação em razão de recurso que venha a ser 

apresentado pela União.  

 

Falta de critérios 
A prática do DPF quanto às remoções apresenta uma série de inconformidades, alega a Federação 

Nacional dos Policiais Federais. ―Não há clareza quanto aos critérios para o deslocamento e não existe 

acesso amplo à possibilidade de remoção, em igualdade de condições entre os servidores‖, afirma o 

advogado José Carlos Almeida Júnior, contratado pelo sindicato pernambucano.  Havendo necessidade de 

serviço, a remoção pode ser por livre escolha da administração. Já na remoção de diversos servidores deve 

ser realizado concurso interno, em respeito aos princípios moralidade administrativa, da isonomia e 

impessoalidade.  

 

 

http://www.eadegov.seap.df.gov.br/
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Dispensa de curador 
Decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) afastou a exigência administrativa imposta 

pelo STF a um dos seus servidores aposentados para que apresentasse um curador para que continuasse 

recebendo os salários mensais. Ao fazer o recadastramento anual obrigatório, o ex-agente de segurança, 

aposentado por invalidez, em 1993, foi informado pela Junta Médica do STF de que seu problema de 

saúde requeria que ele tivesse um representante legal, sob pena de suspensão do pagamento. Agora, o 

servidor continuará a receber os salários sem necessidade de curador.  

 

Sem respaldo  
Advogados do escritório Cassel & Ruzzarin, banca especializada na defesa de servidores públicos, 

explicaram que o laudo psiquiátrico não concluiu pela necessidade de interdição do ex-agente, que não foi 

considerado inapto para os atos da vida civil. Para a defesa, neste caso, a exigência de curador não 

encontra respaldo com a interpretação constitucional dispensada aos deficientes mentais, principalmente 

porque o ex-agente mantém a capacidade de gerir seus negócios. Ainda segundo os advogados, juntas 

médicas ou a administração pública não tem competência para exigir ou declarar a interdição de servidor.  

 

Desafio à dignidade 
Para o advogado Marcos Joel dos Santos a exigência da administração neste caso desafiou o princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, pois sujeitou o aposentado, sem necessidade, a danos de caráter 

psicológico. O desembargador que analisou o caso no TRF1 concordou com a defesa. ―Pelos documentos 

apresentados, verifico que o agravante vem gerindo normalmente o seu patrimônio e os seus negócios 

civis e bancários, podendo, exemplificadamente, serem citados extratos e documentos bancários que 

demonstram movimentação regular e saldos consideráveis em aplicações financeiras‖.  

  

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

 

 

Fim do recesso abre ano de polêmicas no Supremo 
Sessões recomeçam na quarta-feira com o julgamento dos limites do CNJ. Agenda ainda pode incluir 

mensalão, Ficha Limpa, cotas e aborto de anencéfalos 

 

O ano de 2012 será de polêmicas e mudanças no Supremo Tribunal Federal (STF). As sessões recomeçam 

na quarta-feira, com o fim do recesso. E logo no primeiro dia será julgada a ação que pede a limitação do 

poder do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de investigar juízes. Existe ainda a possibilidade de o 

julgamento do caso mensalão – que estremeceu o governo Lula em 2005 – ser iniciado neste ano.  

 

Além disso, aguardam a análise dos ministros ações que questionam o poder de investigação do Ministério 

Público e a Lei da Ficha Limpa. Temas que mexem com a vida do cidadão também aguardam solução: 

cotas raciais nas universidades, a legalidade da Lei Seca e autorização para o aborto de fetos 

anencefálicos.  

 

Em meio a todas as polêmicas à espera de um veredito, ainda ocorrerão duas mudanças na composição da 

corte. Os ministros Cezar Peluso e Carlos Ayres Britto completam 70 anos e terão de se aposentar 

compulsoriamente – em setembro e novembro, respectivamente. A corte também passará por duas trocas 

de presidência. Peluso passa o comando do STF em abril para Ayres Britto, que com a aposentadoria em 

novembro deixa a cadeira da presidência para o ministro Joaquim Barbosa, o relator do mensalão. Tantas 

alterações podem dificultar o julgamento de ações polêmicas.  

 

―Se não houver agilidade na indicação dos [ministros] substitutos [pela presidente Dilma Rousseff], o 

trabalho do Supremo ficará prejudicado por essas mudanças‖, afirma o da Ordem dos Advogados do 

Brasil no Paraná (OAB-PR), José Lúcio Glomb.  
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Em 2010, a decisão do então presidente Lula de deixar para sua sucessora a indicação do substituto do ex-

ministro Eros Grau – que havia se aposentado em agosto – atrasou a decisão sobre a validade da Lei da 

Ficha Limpa para a última eleição. Empatado em cinco a cinco, o julgamento só chegou ao fim no 

primeiro trimestre do ano passado, depois que o ministro Luiz Fux, indicado por Dilma, apresentou o seu 

voto. Fux tomou posse em março de 2011, cerca de sete meses depois da aposentadoria de Eros Grau. 

―Nós temos pessoas de muita qualidade no meio jurídico. Não há a necessidade de tanta demora para se 

fazer uma indicação‖, afirma Glomb. 

 

Sociedade 
Apesar das mudanças pelas quais o STF passará neste ano, o jurista paranaense Luiz Edson Fachin 

acredita que a corte julgará algumas das polêmicas que aguardam decisão. ―O STF não vai virar o ano sem 

enfrentar algumas dessas temáticas.‖ Entre as ações que devem ter uma resposta está a que trata do aborto 

de anencefálicos. Na avaliação de Fachin, há uma tendência para que o procedimento seja considerado 

constitucional. 

 

Sobre a validade das cotas raciais nas universidades públicas, o jurista não acredita que a ação entre na 

pauta deste ano. ―O Judiciário ainda está observando a eficiência das medidas [...]. No médio prazo, a 

tendência é a convalidação da lei das cotas‖, comenta. 

 

STF demora para julgar processos controversos 
As ações que contestam as cotas raciais das universidades públicas estão à espera de uma decisão do 

Supremo desde 2009. Naquele ano, o ministro Gilmar Mendes negou o pedido de liminar em que o DEM 

requeria a suspensão das cotas raciais na Universidade de Brasília (UnB). O partido move uma arguição 

de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) contra a regra adotada pela UnB. Até hoje, o mérito 

da ação ainda aguarda um julgamento da corte.  

 

Assim como o processo das cotas raciais, a ação que contesta o poder de investigação do Ministério 

Público (MP) também segue na prateleira de temas controversos que aguardam há alguns anos uma 

decisão do Supremo. Neste caso, a ação corre desde 2004, quando foi apresentada pela defesa do 

empresário Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, acusado de ser o mandante do assassinato do ex-prefeito de 

Santo André Celso Daniel. O homicídio completou uma década há alguns dias.  

 

Lentidão 
O processo que tratava do direito à previdência de casais homossexuais esperou pouco mais de três anos 

por uma decisão do Supremo. A ação movida pelo governo do Rio de Janeiro, em fevereiro de 2008, só 

teve uma resposta em maio do ano passado. Na decisão, o Supremo equiparou as uniões estáveis 

homoafetivas às heterossexuais.  

 

Para o jurista Luiz Edson Fachin, a demora para o julgamento de temas controversos se deve ao fato de 

não haver uma resposta amadurecida dentro da sociedade sobre essas questões. ―O STF acaba sendo um 

catalisador das ambivalências da sociedade‖, diz o jurista.  

 

Ele ressalta ainda que muitas das questões a que o Judiciário é levado a responder poderiam ser resolvidas 

por meio do Legislativo. Como isso não ocorre, ―o juiz acaba sendo o legislador de um caso concreto. Os 

fatos batem à porta e o Judiciário não pode lavar as mãos‖.  

 

O presidente da seccional Paraná da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PR), José Lúcio Glomb, 

também faz críticas aos legisladores. Na avaliação dele, o Congresso não decide com eficiência, o que 

acaba resultando em problemas que deságuam no Judiciário. ―Em alguns temas [os parlamentares] deixam 

de legislar. E, quando legislam, muitas vezes incorrem em erros de redação que dão margem a 

interpretações duvidosas, que geram ações que correm por anos nos tribunais‖, diz. 
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Risco - Mensalão pode prescrever se não for julgado 
A possibilidade de o STF realizar neste ano o julgamento do mensalão é remota, na avaliação do jurista 

Luiz Edson Fachin. Devido à extensão da ação, que envolve 38 réus e tem 50 mil páginas, Fachin acredita 

que o caso não será julgado em 2012. ―Esse não é um julgamento para apenas uma ou duas sessões‖, 

afirma.  

 

O presidente da OAB-PR, José Lúcio Glomb, acredita que o julgamento do mensalão deverá levar, no 

mínimo, um mês. Mesmo assim, ele defende que o caso entre na pauta do STF já neste ano. ―O mensalão 

deve ser enfrentado pelo Supremo com rapidez‖, afirma. Caso a ação não seja julgada neste ano, uma série 

de penas pode prescrever. 

 

O ministro Joaquim Barbosa concluiu o relatório sobre o caso em dezembro e prometeu apresentar seu 

voto em abril. Porém, o julgamento só poderá ser iniciado quando o ministro Ricardo Lewandowiski 

finalizar a revisão da ação. No fim do ano passado, o ministro teria afirmado que poderia demorar até um 

ano para concluir o trabalho. Mas, pressionado, prometeu agilidade. 

 

O escândalo da suposta compra de apoio do Congresso pelo governo do ex-presidente Lula veio à tona em 

2005. 

 

Na agenda 
Confira alguns processos polêmicos que podem entrar na pauta de julgamento do Supremo neste ano:  

Competência do CNJ 
A competência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na investigação de juízes é questionada pela 

Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). Deve ser o primeiro julgamento, na sessão da próxima 

quarta-feira. 

Planos econômicos 
Correm no Supremo ações de detentores de cadernetas de poupança que tentam reaver perdas geradas 

pelos planos econômicos Collor, Bresser e Verão. Os poupadores argumentam que, na época, as 

cadernetas não tiveram a correção correta porque as instituições financeiras aplicaram índices 

estabelecidos antes da edição dos planos. Também aguarda resposta do Supremo a responsabilidade dos 

bancos pelo pagamento dessas diferenças. 

Cotas raciais 
Duas ações discutem a constitucionalidade das cotas raciais para o acesso ao ensino superior. 

Lei Seca 
No primeiro semestre deste ano será realizada uma audiência pública para discutir a validade da proibição 

da venda de bebidas alcoólicas à beira das rodovias federais e em terrenos próximos. A constitu-

cionalidade da Lei Seca é questionada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). 

Ficha limpa 
Três ações questionam a legalidade da Lei da Ficha Limpa. No fim do ano passado, o julgamento conjunto 

dessas ações foi suspenso pelo pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Os ministros Luiz Fux e Joaquim 

Barbosa já votaram pela constitucionalidade integral da lei.  

Poder investigatório do MP 
O poder de investigação do Ministério Público é questionado no Supremo desde 2004. Na ação, a defesa 

do empresário acusado de ser o mandante do assassinato do ex-prefeito Celso Daniel (de Santo André, em 

São Paulo) pede a anulação do processo porque ele foi baseado em investigações do MP. O argumento é 

que só a polícia pode fazer investigação; ao MP caberia instruir o processo. 

Aborto de anencefálicos 
A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde pede a descriminalização do aborto no caso de 

fetos anencefálicos (sem cérebro). 

Mensalão 
A ação pode ser julgada em 2012. Mas pode ficar para 2013 – o que levaria à prescrição de grande parte 

das penas.  

*Fonte: GAZETA DO POVO 
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Trabalhar demais eleva risco de depressão 

 

Trabalhar demais não aumenta só o cansaço, mas também o risco de desenvolver depressão. A conclusão 

foi obtida em estudo feito por pesquisadores britânicos e publicado na PLoS ONE. 

 

Os pesquisadores recrutaram mais de 2.000 trabalhadores, entre 35 e 55 anos, de cargos diferentes. Eles 

foram acompanhados por seis anos e os cientistas notaram uma associação clara entre o excesso de horas 

trabalhadas e a depressão. 

 

Os que trabalhavam mais de 11 horas diárias tinham mais chances de sofrer da doença. Em seguida, 

apareciam como grupos de risco as mulheres, os jovens e os mal-remunerados. 

 

Desafio e remuneração 
Ao logo do estudo, 66 participantes experimentaram episódios graves de depressão, especialmente os que 

trabalhavam mais do que oito horas por dia. 

 

No entanto, homens com empregos desafiadores e bons salários apresentaram níveis de depressão 

menores em relação aos outros grupos, mesmo passando bastante tempo na empresa. Segundo os 

pesquisadores, gostar do que se faz e ter o apoio de subordinados para realizar o trabalho têm efeito 

protetor para eles. 

 

Já entre as mulheres ter um bom cargo não protege da depressão, provavelmente porque elas possuem 

mais responsabilidades que os homens fora do trabalho. 

 

Com relação aos mais jovens, os pesquisadores especulam que o alto nível de depressão tenha relação com 

o fato de terem que se dedicar à carreira ao mesmo tempo em que têm de enfrentar desafios na vida 

pessoal e financeira. 

*Fonte: UOL 

 

  

Judiciário: da berlinda ao contra-ataque... No Pinheirinho 
O Pinheirinho é uma resposta. Uma demonstração de força 

 

Impossível não chocar-se com as cenas de violência contra os moradores do Pinheiro. Impossível não 

revoltar-se com a forma como o Judiciário de São Paulo determinou e fez cumprir a violenta desocupação.  

Mas há um elemento ainda mais preocupante quando se faz a análise do sentido emprestado à ação do 

Judiciário, diante do momento de forte sacudida e contestação que enfrenta. Contestação que reflete nada 

mais nada menos que a necessidade de que o Judiciário efetivamente se democratize. Após mais de 120 

anos de República insiste-se, de dentro e de fora, em não democratizá-lo.  

 

Pinheirinho é um aviso. O Judiciário encontra-se na berlinda por sucessivos questionamentos contra 

alguns juízes e tribunais. E pela forma como se tenta evitar que a sociedade participe do debate, até agora 

monopolizado pela mídia, em meio a tantas e tão consistentes críticas, surge o Pinheirinho. Impossível não 

ligar uma coisa à outra.  

 

O Pinheirinho é uma resposta. Uma demonstração de força. Não do Judiciário, mas do capital. A despeito 

do digno esforço de grande parte dos juízes e de algumas associações e dos sindicatos de trabalhadores, o 

Judiciário não se democratiza. Permanece como o espaço de poder do Estado sobre o qual não se impõe 

nenhum tipo de controle da sociedade.  

 

Não deve explicações à sociedade, apenas a si mesmo. Não deve explicações aos demais poderes, ao 

contrário, paira sobre eles como poder supremo e soberano, decidindo sobre praticamente tudo.  
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Um poder demasiado, mas consentido. Consentido pela judicialização da maior parte dos conflitos sociais, 

e, portanto políticos, da atualidade.  

 

A combinação de judicialização com falta de democracia torna a sentença a última fronteira da defesa dos 

interesses do capital, sob a força poderosa e incontestável do "cumpra-se". E o Judiciário, especialmente 

seus tribunais, inclinam-se suave e persistentemente para o conservadorismo.  

 

Em meio ao debate dos últimos meses sobre o Judiciário, o Pinheirinho é um aviso. É preciso ter coragem 

para realizar uma reforma democrática e democratizante do Judiciário. O capital financeiro, por meio de 

suas agências, há muito já vem atuando para um Judiciário moderno... e dócil aos seus interesses.  

*Fonte: DIAP - VOLNEI ROSALEN - DIRETOR DO SINJUSC 

 

Brasileiros exigem país que funcione para todas as classes sociais 

 

O Brasil cresceu, em média, 4,4% nos últimos oito anos, distribuiu renda e engrossou a classe média em 

quase uma Argentina com 40 milhões de habitantes. Mas para o servente de pedreiro Luiz Matias, 62 

anos, algo de muito errado está acontecendo. Ele não vê os investimentos necessários do governo e do 

setor privado para que o país dê o mínimo de dignidade aos mais pobres dos cidadãos. ―Sinceramente, se o 

futuro chegou, ainda não me deparei com ele‖, diz. 

 

As palavras de Matias podem até conter um certo exagero. Mas refletem o cansaço de suas brigas para ter 

acesso a um serviço básico — energia elétrica — de qualidade em pleno ano de 2012. Com endereço fixo 

a apenas 25 quilômetros do Palácio do Planalto, ele reclama da constante falta de luz. A mais recente delas 

durou seis dias e o resultado foram cinco quilos de carne apodrecidos na geladeira. ―Minha compra do 

mês foi para o lixo‖, diz o piauiense, morador de um loteamento em Ceilândia. 

 

Como ele, milhões de brasileiros, de todas as classes sociais, são vítimas do descaso e da incapacidade do 

país de tirar do papel obras que garantam energia elétrica 24 horas por dia. Em 2011, justamente pelos 

frutos do crescimento econômico, o Brasil passou o maior tempo no escuro — foram 20 horas de apagão. 

Não à toa, o sinal de alerta dos especialistas foi ligado.  

 

Eles indagam: se o país com os maiores recursos hídricos do planeta não conseguiu, até agora, mesmo 

com toda a propaganda governamental, universalizar o fornecimento de energia elétrica e evitar 

transtornos à população, conseguirá dar conta de realizar dois dos maiores eventos esportivos do mundo, a 

Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, sem passar por vexames? 

 

Apesar do temor de fracasso, a maior parte dos analistas prefere dar um voto de confiança. Mas assinalam 

que os investimentos pelos quais o Brasil tanto anseia vão além dos eventos esportivos. O país precisa 

recuperar o atraso dos últimos 20 anos em áreas vitais, de estradas a aeroportos. ―País desenvolvido é 

aquele que consegue transferir a renda para seus cidadãos e garantir serviços públicos de qualidade. É 

preciso transportar o sucesso econômico para o bem-estar da sociedade‖, alerta Paulo Godoy, presidente 

da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib). ―Somos grandes, mas ainda 

injustos, inclusive no que se refere à reversão dos impostos pagos pela sociedade em forma de bons 

serviços‖, endossa a professora Margarida Gutierrez, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

 

Não há dúvidas de que as cobranças são por aeroportos modernos e distantes do caos que se viu nos 

últimos anos e estradas bem pavimentadas e sinalizadas. O consumidor quer ainda internet veloz de  

verdade. Exige tarifa barata para o telefone e não admite mais os caladões. O Brasil pujante que desponta 

como potência econômica também precisa superar carências de serviços básicos, como água e esgoto 

tratados. Só recentemente, os investimentos em saneamento começaram a ganhar vulto — passaram de R$ 

3,5 bilhões para quase R$ 8 bilhões entre 2003 e 2010. 
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Extremos 
A expectativa é grande. Mas o Brasil ainda é uma nação de extremos. Tende a se tornar um dos maiores 

polos de produção e exportação de petróleo graças à tecnologia de prospecção nas águas ultraprofundas do 

pré-sal. A Abdib calcula que o país está recebendo investimentos de quase R$ 150 bilhões ao ano em áreas 

como transportes, petróleo, energia elétrica, telecomunicações e saneamento. Contudo, diante dos anos de 

atraso, essa cifra não tem sido suficiente para atender às necessidades do país. O ideal seria elevar os 

gastos a R$ 200 bilhões anuais, estima Godoy. 

 

Tal insuficiência pode ser medida pela taxa de investimento, que não passa dos 20% do Produto Interno 

Bruto (PIB). Os emergentes asiáticos aplicam mais que o dobro. Na China, 40% de toda a riqueza 

acumulada anualmente vão para obras e novos projetos. Na Índia, são 32%. A média mundial gira em 

torno de 23%, informa a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal). 

 

O problema brasileiro ainda é de onde tirar dinheiro para financiar o progresso. Ao contrário dos orientais, 

por aqui governo e cidadão não têm tradição de economizar. A taxa de poupança interna gira em torno de 

19% do PIB. E, quando não se tem recursos para bancar o próprio crescimento, o risco é a dependência de 

investimentos externos, que tendem a secar em tempos de crise. Nas turbulências de 2008 e 2009, a falta 

de verbas foi compensada, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Mas, 

para isso, o Tesouro Nacional teve de se endividar em mais de R$ 300 bilhões para capitalizar a 

instituição. 

 

―Que Deus olhe por nós‖, pede a vendedora Alcinda Pereira de Almeida, 37 anos. Para ela, já passou da 

hora de o governo fazer o possível e o impossível para atender as necessidades dos trabalhadores. O que 

Alcinda mais quer é, sempre que possível, deixar a modesta casa às margens da DF-095 e visitar, de avião, 

a família no Piauí. ―Sei dos constantes atrasos nos aeroportos do país. Já sofri com eles. Mas não vou 

desistir‖, avisa.  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 
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