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Brasília-DF, 1º de setembro de 2011 

 

Acordo “chapa branca” não é mais secreto 

 

Por mais que a previsibilidade seja lógica, sempre há uma esperança de mudança, seja para o bem ou para 

o mal. O que o governo fez ontem, 31 de agosto, não surpreende mais ninguém. Finalmente foram 

“revelados” os “acordos secretos” entre governo e Condsef/Cut. Nada de surpresas.  

 

Fica no ar um cheiro de coisa ruim, antiética e desidratada. Não há aqui crítica as entidades beneficiárias 

do “acordão”, mas as demais entidades, que compuseram negociações com o governo, deveriam ter sido 

tratadas de forma mais decente e menos deselegante. E aqui uma indagação/constatação: pode alguém cuja 

ética provém dos seus fundilhos comportar-se dignamente em negociações? Vamos esperar a reação das 

entidades excluídas dos “acordos” que devem ser na mesma medida da traição recebida.  

 

Pelo que apresentou até aqui este governo tem uma marca um pouco pior do que o anterior, o da soberba 

vil e moribunda.  

*Fonte: BLOG DO FAGUNDES 

  

Governo pode mudar LRF para aprovar previdência complementar 

 

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público concluiu nesta quarta-feira a votação do 

Projeto de Lei nº 1.992, de 2007, que pretende instituir o regime de previdência complementar dos 

servidores públicos civis federais e membros de Poder. A proposta havia sido aprovada no último dia 24, 

mas faltava votar 12 destaques que pretendiam alterar o texto. Os itens foram rejeitados na manhã de hoje. 

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas Comissões de Seguridade Social e 

Família; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. 

 

Mudança 
De acordo com a proposta, o novo regime de previdência complementar alcançará todos os servidores de 

cargo efetivo e membros de Poder que ingressarem no serviço público federal depois da sanção da futura 

lei. A norma vai limitar o valor dos benefícios dos servidores ao teto pago pelo Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS), que hoje é de R$ 3.691,74. Para conseguir qualquer quantia acima desse 

montante, o servidor deverá aderir à Fundação da Previdência Complementar do Servidor Público Federal 

(Funpresp). 

 

A União contribuirá com alíquota de até 7,5% da parcela do salário que exceder o teto do Regime Geral 

(INSS); o servidor ou membro de Poder contribuirá com alíquota de 7,5% ou maior.  Atualmente, a União 

contribui com 22% para o regime próprio de previdência dos servidores, a exemplo das empresas do setor 

privado, que contribuem com 20% do salário bruto dos empregados para o INSS. 

 

O novo regime abrangerá todos os servidores públicos civis da União, suas autarquias e fundações, 

inclusive para os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União 

(TCU). 
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Tiro no Pé 
Segundo entidades envolvidas na luta para derrubada do PL, o Governo Federal está prestes a dar um tiro 

no próprio pé. Para aprovar o projeto, o Governo sinalizou que está disposto, até mesmo, a alterar a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) e aumentar a possibilidade de gastos da União com despesa com pessoal, 

atualmente fixado em 50% da receita corrente líquida federal. 

 

Os grupos que representam diversos segmentos sociais argumentam que a criação da previdência 

complementar do setor público despertará o interesse das instituições financeiras que almejam a 

possibilidade de administrar as reservas financeiras do, possivelmente, maior fundo de pensão da América 

Latina. 

 

Em 2010, o Governo Federal apurou um déficit da previdência pública da ordem de R$ 52,7 bilhões. As 

entidades de classe, porém, questionam esse número. Desse montante, 43% referem-se a gastos com 

aposentadorias e pensões de militares federais e servidores do Distrito Federal pagos pela União, sem que 

nenhuma contribuição seja recolhida ao Tesouro Nacional. 

 

De acordo com a regra de transição para os atuais servidores que optarem pela Funpresp, a adesão é 

opcional, porém as regras são extremamente desfavoráveis, mesmo para aqueles que ingressaram após a 

Emenda 41, de 2003. 

 

Quem optar pelo novo regime receberá dois benefícios quando da aposentadoria: um do regime próprio, 

limitado a R$ 3.691,74; outro da Funpresp, cujo valor variará de acordo com as contribuições recolhidas 

individualmente a partir da adesão. 

 

Vale ressaltar que as contribuições previdenciárias recolhidas aos regimes próprios estaduais e municipais 

não migrarão para a previdência complementar federal (Funpresp), reduzindo, consideravelmente, as 

reservas financeiras possíveis de serem acumuladas pelo servidor.  A medida é prejudicial e o Sindilegis 

orienta a todos os servidores que não façam a opção sem antes analisar, cuidadosamente, os efeitos da 

transição para a previdência complementar. 

 

Apelo da Deputada Andreia Zito 
Durante seu discurso na manhã de hoje, além de defender os servidores públicos, a deputada Andreia Zito 

(PSDB-RJ) fez um apelo para que os deputados reavaliassem os impactos fiscais do PL 1992, já que as 

despesas com aposentadorias e pensões pagas com os recursos das contribuições previdenciárias do 

servidor e patronal podem ser deduzidas para fins de cálculo do limite de pessoal fixado pela LRF. 

 

De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal, o TRT-22ª Região realizou despesas com aposentadorias e 

pensões da ordem de R$ 2,567 milhões, dos quais R$ 2,560 milhões (ou 99,72%) foram pagos com 

recursos das contribuições previdenciárias e deduzidos para fins de apuração do limite de pessoal. 

 

A parlamentar frisa que, mesmo assim, o referido Tribunal ultrapassou o limite de alerta, o que é 

preocupante. Se as contribuições forem destinadas a poupança no mercado de capitais, esses órgãos 

correm sérios riscos de ultrapassar os limites fiscais. 

 

Além de impedir a aprovação de planos de carreiras e novas contratações, a União ficará impedida de 

realizar operações de crédito e captar recursos no mercado financeiro. 

 

A deputada destacou que, proposto nessas bases, o PL 1992, desencadeará uma série de pressões para 

alterar a LRF, considerada uma das principais leis aprovadas pelo Congresso Nacional no Governo 

Fernando Henrique Cardoso e que deve ser preservada. 

 

A deputada também chamou atenção para as reais intenções do Governo.  Em reunião realizada com as 

entidades de classe no dia 22 de agosto, da qual o Sindilegis participou, representantes do Palácio do 
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Planalto reconheceram os riscos fiscais do PL 1992 e admitiram que o Governo pode, sim, propor 

alterações na LRF para aumentar o limite de pessoal da União, atualmente fixado em 50% da receita 

corrente líquida federal. 

 

Para a segunda vice-presidente do Sindilegis, Lucieni Pereira, essa sinalização do Governo, entretanto, 

deve ser vista com desconfiança pelas entidades de classe, já que a única vez que o ex-Presidente da 

República pretendeu alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2007, a sociedade civil se organizou e 

lançou uma carta aberta contrária à proposta. 

 

Notáveis como Pedro Malan, Martus Tavares, Pedro Parente, Delfim Neto, José Roberto Afonso, 

representantes do Fundo Monetário Internacional (FMI), entre outros economistas, jornalistas econômicos 

e especialistas brasileiros e de organismos internacionais se uniram contra a proposta de alteração do 

Governo. Foram apenas 500 assinaturas, mas de formadores de opinião no plano interno e internacional.  

O Estatuto Fiscal, que completou 11 anos, só foi alterado uma única vez para torná-lo ainda mais rigoroso 

no que diz respeito à transparência do gasto público. 

 

Polêmica 
Três pontos são considerados polêmicos no debate. O primeiro trata da necessidade de lei complementar 

específica para regulamentar a previdência complementar, de natureza pública, prevista para os servidores 

públicos civis e membros de Poder segurados do regime próprio de previdência pública. 

 

Para os representantes de classe, o Governo insiste em adotar as Leis Complementares nº 108 e 109, de 

2001, editadas com o fim específico de regulamentar a previdência privada dos segurados do regime geral 

de previdência social.  As entidades de classe têm questionado a situação e já sinalizaram que discutirão o 

tema Supremo Tribunal Federal. 

 

O segundo ponto polêmico do debate diz respeito à previsão de fundação estatal de direito privado para 

administrar o fundo de pensão dos servidores e membros de Poder, enquanto a Constituição exige 

entidade fechada de natureza pública.  Para driblar a exigência constitucional, o Governo tenta emplacar a 

idéia de que o conceito de natureza pública pode ficar restrito à realização de concurso público, de 

licitações e publicação das demonstrações em diário oficial e internet. 

 

Essa estratégia do Governo está intimamente ligada ao Projeto de Lei Complementar 92, de 2007, que 

pretender regulamentar a instituição de fundações estatais de direito privado e que não ganhou corpo no 

Congresso Nacional. As entidades, porém, contestam a estratégia do Governo.  O tema é extremamente 

polêmico e já foi objeto de Representação do Ministério Público Federal e também está sendo discutido na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4197, da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. 

 

O terceiro item que gera muita discussão refere-se aos riscos de descumprimento de limite de pessoal por 

parte dos órgãos do Poder Judiciário da União, Legislativo e Ministério Público, caso a União adote o 

regime de previdência complementar, pautado na capitalização de boa parte das contribuições 

previdenciárias no mercado de capitais. 

 

Além desses três pontos que certamente levarão a discussão ao STF, a previsão de terceirização da carteira 

para instituições financeiras privadas gera muita desconfiança dos servidores públicos e membros de 

Poder. 

 

Diferentemente dos fundos de pensão privados (Previ, Petros, etc), em que os próprios empregados 

públicos administram as reservas financeiras, o PL 1992 determina a terceirização da gestão da carteira, 

mediante contratação de instituições financeiras privadas.  O destaque apresentado, pelo PDT, contra o 

artigo 15 do PL 1992 foi rejeitado na sessão de hoje. 
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Atuação do Sindilegis 
Além de acompanhar a sessão de votação dos destaques, na manhã de hoje, o Sindilegis protocolou o 

Ofício nº 308/2011 no Supremo Tribunal Federal, por meio do qual pede audiência com o Ministro Marco 

Aurélio Mello, designado pelo Presidente do STF, ministro Cezar Peluso, coordenador do Grupo de 

Trabalho encarregado de promover estudos e apresentar sugestões para inclusão dos servidores e membros 

do Poder Judiciário da União no regime de previdência complementar proposto pelo PL 1992. 

*Fonte: Sindilegis 

 

 

O governo Dilma mostra a cara 
Ministério do Planejamento apresentou previsão de gastos da União até 2015. Área da habitação foi 

priorizada. O mesmo não ocorreu com a saúde e a educação. E a previdência vai consumir 55% da verba 

do setor social 

 

O Ministério do Planejamento deu ontem a linha de como será a estratégia de gastos ao longo da gestão 

Dilma Rousseff. De acordo com o Plano Plurianual (PPA) entregue ao Congresso, a União decidiu dar 

prioridade, dentre todas as áreas de investimento, às despesas com habitação no período entre 2012 e 

2015. Os recursos planejados para moradia (R$ 390 bilhões) serão quase o dobro dos previstos para 

educação (R$ 198 bilhões) e 19% superiores aos estimados para a saúde (R$ 317 bilhões). 

 

Ao todo, a União projeta gastar R$ 5,4 trilhões até 2015. Tirando as despesas com a gestão e manutenção 

do governo federal, do Congresso e da Justiça (com custo de R$ 890 bilhões), vão sobrar R$ 4,5 trilhões 

para investir em serviços e programas destinados diretamente à população.  

 

A área social ficará com a maior fatia do bolo, R$ 2,6 trilhões (56,8% dos R$ 4,5 trilhões). Mas 55% dos 

gastos sociais estarão comprometidos apenas com o pagamento de aposentadorias e outros benefícios da 

Previdência. A infraestrutura receberá R$ 1,2 trilhão (26,3%), os projetos e programas de 

desenvolvimento produtivo e ambiental, R$ 663 bilhões (14,6%). Outras despesas chegarão a R$ 104 

bilhões (2,3%).  

 

Compromissos de campanha 

Juntas, as áreas de investimentos diretos na população têm 65 programas temáticos. A Previdência Social 

(alocado na área social), cujas despesas para o período são avaliadas em R$ 1,4 trilhão, é justamente a 

maior despesa. Em segundo lugar aparece o programa Moradia Digna (da área de Infraestrutura), com R$ 

390 bilhões.  

 

A intenção dos 65 programas elencados no PPA é atender a uma série de macrodesafios. O principal é o 

programa de erradicação da pobreza extrema. “O PPA reflete os compromissos assumidos pela presidenta 

Dilma ao longo da campanha eleitoral e permite que a sociedade possa conferir o seu encaminhamento”, 

disse a ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Segundo ela, a estratégia segue com o foco na área 

social. 

 

Ao apresentar o PPA, Miriam Belchior enfatizou que o plano, apesar de refletir a plataforma eleitoral de 

Dilma, foi construído com a participação de 24 estados e 43 municípios. “Os programas não são mais do 

meu ministério, são do conjunto da administração pública federal.” 

 

Na prática, o plano quantifica os gastos necessários para implementar o programa de governo apresentado 

na campanha de 2010. O documento, que precisa ser aprovado ainda neste ano pelo Congresso, formaliza 

promessas feitas por Dilma.  

 

Metas 

http://www.sindilegis.org.br/conteudo/texto.asp?tipo=NoticiaSind&id=5999841038159855115278485
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Encabeça a lista de metas numéricos do PPA a retirada de 16 milhões de brasileiros da extrema pobreza. 

Logo em seguida aparece a construção de 2 milhões de moradias dentro do programa Minha Casa, Minha 

Vida, das quais 60% serão destinadas para famílias com renda mensal de até R$ 1,6 mil.  

 

Para a educação, está prevista a construção de 6 mil creches e pré-escolas, além da abertura de 8 milhões 

de vagas para a educação profissional e tecnológica e de 75 mil bolsas de graduação e pós-graduação. 

Apesar dos números audaciosos, a educação ocupa apenas o quarto lugar na distribuição de recursos da 

área social – os R$ 198 bilhões representam apenas 8% do segmento. 

 

Já o Bolsa Família aparece em sexto lugar (3%), com a previsão de receber R$ 84,2 bilhões até 2015, bem 

menos do que o destinado no total para o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), R$ 153 bilhões.  

Na área de infraestrutura, depois do programa de habitação, o setor que tem a previsão de mais recursos é 

o de petróleo e gás (R$ 278 bilhões), seguido pelo de energia elétrica (R$ 177 bilhões). Na área de 

desenvolvimento produtivo e ambiental, a prioridade é para o programa Agropecuária Sustentável (R$ 212 

bilhões).  

*Fonte: ANDRÉ GONÇALVES – GAZETA DO POVO 

  

Comissão conclui mudanças na Previdência 
Destaques de deputados contrários ao projeto foram derrubados na Comissão de Trabalho. Proposta 

muda as regras da aposentadoria do servidor público, criando um fundo de pensão único para os 

funcionários dos três poderes da República 

 

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) da Câmara concluiu nesta quarta-

feira (31) a votação do Projeto de Lei 1992/07. Foram analisados e derrubados três destaques que 

modificavam a proposta, enquanto outros nove acabaram retirados por conta do regimento da comissão. A 

matéria muda as regras da aposentadoria do servidor público brasileiro, criando um fundo de pensão único 

para os funcionários dos três poderes da República. 

 

Com o encerramento da votação, a proposta agora vai tramitar em uma nova comissão, a de Seguridade 

Social e Família (CSSF). Ela ainda terá de passar pelas comissões de Finanças e Tributação (CFT) – 

responsável pela análise de mérito – e de Constituição e Justiça (CCJ), onde terá votação conclusiva, sem 

necessidade de passar pelo plenário. O projeto precisa de maioria absoluta em todos os colegiados para ser 

aprovado. 

 

Os destaques que permaneceram na pauta tratavam da paridade do fundo – a divisão meio a meio entre 

servidores e governo na contribuição – e da criação de um fundo específico para o poder Judiciário. Para o 

relator na CTASP, Silvio Costa (PTB-PE), a matéria, caso vire lei, terá um impacto daqui a 15 anos. 

“Nesse período, as contas entre os servidores públicos e os da iniciativa privada serão equilibradas”, 

afirmou. 

 

A derrubada do relatório sem mudanças atendeu ao desejo do Ministério da Previdência, que passou a 

pressionar pela aprovação da proposta neste ano. Na semana passada, irritado com a apresentação de 12 

destaques, o relator do projeto conversou com ministros de várias pastas para convencer os deputados 

governistas contrários à proposta a mudarem de posicionamento. A estratégia funcionou e os destaques 

foram derrubados. 

 

“O governo ajudou muito na aprovação”, disse o petebista. Ele conversou com os ministros da 

Previdência, Garibaldi Alves, da Fazenda, Guido Mantega, e das Relações Institucionais, Ideli Salvatti. 

Também acionou titulares de outras pastas, como do Esporte, Orlando Silva, e do Trabalho, Carlos Lupi. 

Os dois últimos por conta da posição de deputados do PCdoB e do PDT. Os representantes desses partidos 

apresentaram destaques e votos em separado por discordarem da proposta. 
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A proposta do governo prevê a criação de um fundo de pensão nos moldes de empresas como Petrobras e 

Banco do Brasil. Caso receba acima do teto da aposentadoria do funcionalismo privado – R$ 3.691,74 -, o 

servidor poderá optar entre se aposentar com esse valor ou contribuir para a nova previdência 

complementar. O custo, de acordo com o relator do projeto, será dividido entre o governo e o funcionário 

público meio a meio. 

 

Críticas 

Associações de servidores criticam a proposta. São duas as principais críticas. A primeira é o fato de 

existir um fundo único para diversas carreiras de diferentes poderes. Outra é o fato de que os integrantes 

do conselho gestor do fundo serão indicados somente pelo governo, sem voz aos servidores. O deputado 

Policarpo (PT-DF), que defende uma previdência pública, disse que o governo se comprometeu a fazer 

mudanças na Comissão de Seguridade Social e Família. 

 

“O projeto precisa de mais debate, estava parado desde 2007″, ressaltou. Ele aponta que a discussão foi 

feita de forma atropelada e que aperfeiçoamentos podem acontecer durante o resto da tramitação. Para o 

Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União (Sindilegis), por 

exemplo, os poderes da União correm risco de descumprimento dos limites de pessoal e a União ficará 

proibida de emitir títulos para a captação de recursos, paralisando a mesa de títulos do Tesouro Nacional. 

 

Em entrevista ao Congresso em Foco, o ministro da Previdência, Garibaldi Alves, rebateu a ideia de que 

os servidores perderão caso o projeto venha a ser aprovado. Para o ministro, a adesão ao fundo de pensão 

que será criado, além de desonerar o Tesouro, tornará a aposentadoria mais lucrativa para o servidor. No 

entanto, ele admite que o projeto enfrenta dura reação dos servidores públicos por uma falta de 

entendimento por parte do funcionalismo no sentido de que a ideia pode ser lucrativa.  

*Fonte: MARIO COELHO - CONGRESSO EM FOCO 

  

O que precisa de cortes não são os concursos públicos 
“Na França e nos EUA, existem, respectivamente, 4.800 e 5.600 cargos comissionados, enquanto no 

Brasil o governo federal mantém mais de 22 mil ocupantes de cargos em comissão” 

 

O deputado José Antônio Reguffe, ex-distrital e agora deputado federal pelo PDT de Brasília, fez um 

pronunciamento na Câmara dos Deputados que reforça minha convicção a respeito do absurdo que é a 

suspensão dos concursos públicos do governo federal e da nomeação de aprovados em seleções recentes 

como parte da economia de R$ 50 bilhões no orçamento deste ano. 

 

Reguffe tocou num ponto fundamental da questão, ao criticar, da tribuna da Câmara, a suspensão dos 

concursos ao mesmo tempo em que são mantidos os mais de 20 mil cargos comissionados na máquina 

pública federal. O deputado, é importante destacar, é filiado a partido da base do governo Dilma, mas nem 

isso o intimidou. Ele está de parabéns pela coerência do seu pronunciamento, do qual vou me valer neste 

artigo para tratar da questão. Afinal, pergunto eu, que tipo de economia é essa que se faz à custa dos 

concursos, sem tocar nos cargos em comissão? 

 

Talvez eu tenha a resposta: só pode ser economia política. Mas política no mau sentido: política do 

patrimonialismo, do filhotismo, do apadrinhamento, do nepotismo – direto ou cruzado –, da falta de 

vergonha no uso do dinheiro público e dos impostos pagos pelo cidadão brasileiro para manter alguns 

privilegiados em empregos aos quais, legalmente, não têm direito. É também a política do partidarismo, 

do toma-lá-dá-cá, só condenada da boca pra fora pelos políticos que estão no poder, sejam de que partido 

forem. É, enfim, a política das recompensas e dos agrados por determinadas atitudes, posições e até 

mesmo votos. 

 

Assiste-se no país, mais uma vez, ao degradante aparelhamento do serviço público, com o preenchimento 

de cargos pelo critério da militância política. Nesse sistema vicioso, são deixados de lado os profissionais 
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que preferiram a porta da frente do concurso público, à custa até, apesar do aparente exagero, de sangue, 

suor e lágrimas. 

 

Mas quero voltar ao pronunciamento de Reguffe, porque, como já ressaltei, ele não é deputado da 

oposição, o que tornaria sua crítica de certa forma suspeita. Como deixou claro ao subir à tribuna, o 

parlamentar concorda com alguns dos cortes anunciados pelo governo, a exemplo do aplicado aos gastos 

com diárias e passagens aéreas. Ele também vê como positiva e moralizadora a decisão de “acabar com 

essa farra de jatinhos nos finais de semana, de ministros irem em jatinhos da FAB passar o final de 

semana fora de Brasília”. 

 

Reguffe apoia também o corte de algumas despesas de custeio do governo, “para que sobre mais dinheiro 

para outras áreas”. Concordo plenamente com nosso representante na Câmara, quando ele ressalta a 

importância de que o gasto público seja feito com responsabilidade e respeito ao contribuinte. Também 

acho inadmissível que o governo gaste 91% do que arrecada para manter seus serviços em funcionamento. 

 

Na questão dos concursos públicos, o deputado discorda da suspensão indiscriminada das seleções na 

administração direta. Faço questão de reproduzir algumas de suas palavras, que sintetizam meu 

pensamento sobre o tema: “Concurso público é uma faxina moral. É uma forma de ingresso no serviço 

público pela qualificação técnica. É importante que se dê o acesso ao serviço público por concurso. 

Alguns cargos têm que ser comissionados, por serem de confiança, mas não pode haver o excesso que há. 

Em minha opinião, temos cargos em excesso na máquina pública.” 

 

Para dar provas do exagero e do absurdo da situação que se instalou na administração pública brasileira, 

Reguffe citou no seu discurso números fornecidos pelas embaixadas da França e dos Estados Unidos. 

Segundo esses dados, existem, naqueles países, respectivamente, 4.800 e 5.600 cargos comissionados, 

enquanto, no Brasil, o governo federal mantém mais de 22 mil servidores ocupantes de cargos em 

comissão. Diante desse quadro, o parlamentar conclui que o governo federal deveria aproveitar o 

momento e reduzir o número de cargos comissionados na máquina pública. Para Reguffe, suspender os 

concursos públicos e não reduzir os cargos comissionados “não parece uma atitude correta”. 

 

“Nós temos que instituir a meritocracia no serviço público. Esse é um debate que precisa ser feito”, 

afirmou o deputado brasiliense, ressaltando, porém, que a inflação de cargos comissionados não é 

exclusividade do governo federal. A situação é idêntica no Distrito Federal, onde, no fim de 2010, havia 

15.553 servidores comissionados, num universo de 18.500 cargos. 

 

Esse panorama lamentável levou Reguffe a defender “uma mudança na gestão pública neste país. Fazer 

com que a gestão sirva ao contribuinte e não aos agentes políticos. Hoje, a gestão pública está atendendo 

muito mais aos agentes políticos e à perpetuação de suas máquinas políticas do que ao contribuinte, 

desenvolvendo serviços públicos de qualidade”. Por isso, concluiu ele, não é razoável “o governo cortar os 

concursos públicos e não cortar os cargos comissionados desta máquina inchada que nós temos”. 

 

O deputado Reguffe está de parabéns. Suas palavras são aquelas que todas as pessoas de bem gostariam de 

ouvir – e de ver praticadas em todos os níveis da administração pública de nosso país. Sobretudo em 

obediência à Constituição, cujo artigo 37 estabelece as regras para preenchimento dos cargos públicos. 

A primeira dessas regras, contida no inciso II, impõe o “concurso público de provas ou de provas e 

títulos”. No mesmo inciso, foram admitidas “as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração” (redação dada pela Emenda Constitucional 19, de 1998).  

 

Contudo, o inciso V, também com a redação dada pela Emenda 19, faz uma ressalva à transigência do 

texto constitucional: “as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de 

cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, 

condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 

assessoramento”. 
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Portanto, o imoral e grotesco festival de cargos comissionados a que assistimos na administração pública 

brasileira não tem amparo legal e só pode ser justificado pelo empreguismo desenfreado que tem como 

único critério o “QI”, o “Quem Indica”. Para acabar com isso, defendo a edição de lei ordinária que 

imponha o preenchimento de 50% dos cargos comissionados por servidores de carreira (concursados). Os 

outros 50% poderiam continuar a ser de livre provimento, mas apenas, como determina a Constituição, 

para “atribuições de direção, chefia e assessoramento”.  

*Fonte: JOSÉ WILSON GRANJEIRO – CONGRESSO EM FOCO 

  

Em 2012, governo federal planeja criar 141 mil cargos públicos 

 

O Ministério do Planejamento divulgou um número que contradiz a promessa de arrocho fiscal que a 

presidente Dilma Rousseff promete colocar em prática em 2012. A proposta do Orçamento da União 

enviada ao Congresso Nacional ontem revela que, no próximo ano, o governo federal planeja criar 

141.142 cargos por meio de concursos públicos, funções e cargos comissionados -- o dado representa um 

aumento de 457% em relação ao previsto para este ano (25.334) e joga por terra o discurso repetido 

diariamente por Dilma de que o país precisa de musculatura para enfrentar a crise internacional. 

 

Pela proposta orçamentária, em 2012, o maior número de cargos a serem criados será destinado ao Poder 

Executivo: 136.795. Outros 3.699 vão para o Judiciário; 576, para o Ministério Público da União; e 72, 

para o Legislativo. Apesar das quantidades expressivas, resta saber se o governo efetivará as contratações.  

 

O texto encaminhado ao Congresso prevê que a administração pública possa chamar, de fato, 57.159 

pessoas, o que levará a uma despesa da ordem de R$ 1,9 bilhão com contratações. Mas isso não passa de 

uma previsão e depende de autorizações da ministra do Planejamento, Miriam Belchior. A previsão para o 

exercício de 2011 era de provimento de 36.616 postos e gastos de R$ 1,6 bilhão. 

 

A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, reconheceu que uma das necessidades urgentes é a 

substituição de aposentados. Estima-se que, nos próximos quatro anos, 40% do número atual 1,1 milhão 

de servidores da União tenha condições de requerer o benefício. Miriam ressaltou, porém, que os 

concursos em 2012 serão escassos.  

 

"Estão previstos recursos para contratação em áreas fundamentais, no plano Brasil Maior", detalhou a 

ministra. Ela disse que a intenção é reequipar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior para combater práticas nocivas ao comércio internacional. 

 

Terceirizados 

Ao anunciar os números do Orçamento de 2012, no entanto, a ministra parecia desconhecer a previsão de 

verbas do exercício atual. "Há uma previsão menor do que tínhamos. Haverá concursos em áreas muito 

estritas. Há recursos para substituição de terceirizados. A gente já quase substituiu tudo, mas há recursos 

para isso", disse. 

 

O Ministério do Planejamento explicou que, no que diz respeito ao Executivo, a grande diferença está na 

área de atendimento ao cidadão. Em 2012, a previsão é de criação 94.032 vagas apenas para o Ministério 

da Educação -- vagas que representam 68,7% do total de cargos estimados para o Executivo. Poderão ser 

contratados até o limite máximo de 33.568 trabalhadores.  

 

"Esse pessoal vai permitir a expansão da estrutura de atendimento. Precisamos de recursos humanos para 

atender, por exemplo, aos projetos de expansão das escolas técnicas e das universidades federais", 

informou o órgão. 

 

Entre as vagas a serem criadas no próximo ano, há 72 para o Tribunal de Contas da União (TCU). Elas 

dependem da aprovação do Projeto de Lei n.º 1.863/11, que está na Comissão de Trabalho, de 
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Administração e Serviço Público da Câmara. Mas há um detalhe: todas dizem respeito a cargo 

comissionado (para não servidores) ou a função de confiança (conferida a quem já ocupa um cargo, mas 

que assume novas responsabilidades). 

 

A proposta orçamentária também demonstra outra intenção do governo: efetivar a criação da Secretaria de 

Micro e Pequena Empresa. A previsão é de que sejam abertos 68 cargos para atender o órgão. Mas eles 

também não vão exigir concurso público. Todos serão os de direção e assessoramento superior (DAS). O 

Projeto que cria esses cargos é o de n.º 865/11, em andamento na Câmara. 

 

Prepare-se 

Mesmo com a promessa de arrocho fiscal, governo multiplicará por quase cinco a criação de cargos no 

ano que vem 

Poder Legislativo 
Tribunal de Contas da União - 72 

Total - 72 

Poder Judiciário 

Justiça Federal - 263 

Justiça Militar da União - 2 

Justiça do Trabalho - 2.741 

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - 693 

Total - 3.699 

Ministério Público da União - 576 

Total – 576 

 

Poder Executivo 
Ministério da Justiça - 244 

Ministério da Integração Nacional, Sudene, Sudam e Dnit - 172 

Ministério da Defesa - 100 

Ministério do Esporte - 24 

Diversos ministérios - 2.190 

Ministério da Saúde - 118 

Presidência da República - 98 

Ministérios da Fazenda e da Integração Nacional e Banco Central - 36 

Agências reguladoras - 400 

Comissão Nacional da Verdade * 14 

Ministério da Ciência e Tecnologia - 83 

Ministério das Relações Exteriores - 1.293 

Advocacia-Geral da União - 560 

Ministério do Desenvolvimento - 488 

Secretaria de Micro e Pequena Empresa * 68 

Ministério da Educação - 94.032 

Exército - 29.358 

Universidade Federal da Bahia - 1.261 

Universidade Federal da Região do Cariri - 1.213 

Universidade Federal do Sul da Bahia - 1.755 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - 1.657 

Diversos - 789 

Substituição de terceirizados - 842 

Total - 136.795 

Total geral - 141.142 
(*) Órgãos a serem criados - Fonte: Ministério do Planejamento. 

*Fonte: CRISTIANI BONFANTI – CORREIO BRAZILIENSE 

  



 10 

Ministro do Esporte poderia estar na “faxina” de Dilma, diz deputado 
Oposição quer convocar Orlando Silva para dar explicações sobre “convênio fantasma” 

 

Faltando apenas três anos para a Copa do Mundo de 2014, o ministro do Esporte, Orlando Silva, não 

conseguiu erguer nenhum estádio de futebol. Mas coleciona escândalos envolvendo o dinheiro público. O 

mais novo é um convênio no valor de R$ 6,2 milhões, assinado a toque de caixa no final do ano passado, e 

que até agora não saiu do papel. Mas o dinheiro sim.  

 

Com o objetivo de cadastrar torcidas organizadas para a Copa, Silva contratou, sem licitação, o Sindafebol 

(Sindicato Nacional das Associações de Futebol Profissional e suas Entidades Estaduais de Administração 

e Ligas), entidade comandada pelo ex-presidente do Palmeiras Mustafá Contursi. A informação foi 

divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo na quarta-feira (31).  

 

Em sua justificativa, o ministério afirma que “o projeto traz em seu contexto que é preciso aproveitar a 

mobilização nacional para mudar o ambiente social, a cultura e o comportamento que existe em torno do 

futebol como uma ação de preparação do Brasil para a Copa das Confederações 2013 e da Copa do 

Mundo Fifa 2014.”  

 

O problema começa já com a habilitação do Sindafebol para prestar o serviço. De acordo com o jornal, o 

ministério recomendou a contratação da entidade com base em uma declaração de capacidade técnica 

apresentada pelo próprio sindicato. Mas Contursi, ainda de acordo com a publicação, reconhece que não 

tem capacidade para tocar um projeto como esse.  

 

Para piorar o quadro desenhado por Orlando Silva, o Sindafebol decidiu subcontratar outras empresas para 

desempenhar o trabalho pelo qual havia fechado o convênio. Segundo o jornal, o sindicato repassaria R$ 

3,3 milhões à empresa Mowa Sports para desenvolver o software do cadastramento, locação de 

equipamentos eletrônicos, entre outras coisas.  

 

Outra empresa, a Closer Soluções Inteligentes e Consultoria Empresarial, receberia R$ 1,3 milhão dos 

cofres públicos pelo fornecimento de mão de obra, incluindo atendentes, supervisores e coordenadores, 

para o cadastramento das torcidas organizadas em todo o país. Procuradas, as duas empresas negaram ter 

assinado qualquer contrato com o Sindafebol.  

 

Convocação  
No Congresso, as denúncias serviram para aumentar o coro dos que pedem a instalação da CPI da 

Corrupção, para apurar todos os possíveis malfeitos cometidos dentro do governo. Especificamente entre a 

oposição, no entanto, o discurso contra Orlando Silva é de rechaço, como afirma o senador Demóstenes 

Torres (DEM-GO).  

 

- O ministro é enrolado há muito tempo. Ele tem um monte de coisa esquisita desde a época em que 

trabalhava com o Agnelo [Queiroz, ex-ministro] no ministério. Ninguém entendeu porque a Dilma não o 

incluiu no pacote da faxina, porque são várias denúncias contra ele, o tempo todo. A agilidade que ele não 

tem para concluir as obras das Olimpíadas e da Copa, retardando para poder fazer aditivos, ele 

demonstrou agora nesse sumidouro do dinheiro público, que é gasto com fantasma.  

 

O clima não é favorável nem mesmo entre os governistas. O senador Humberto Costa (PT-SP), líder do 

governo na Casa, afirmou que espera uma explicação do ministro sobre as denúncias. O discurso foi 

acompanhado pelo líder do PR na Câmara, deputado Lincoln Portela (MG).  

 

- Eu sempre fui a favor de que todas as denúncias têm de ser apuradas. Eu defendi a apuração das coisas 

no Ministério dos Transportes, trouxe as pessoas para fazerem esclarecimentos na Câmara, e até assinei a 

CPI da Corrupção. Um homem público tem de dar explicações, senão não é um homem público.  
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O líder do PSDB na Câmara, deputado Duarte Nogueira, afirmou ao R7 que vai apresentar uma 

representação na PGR (Procuradoria-Geral da República) contra o ministro e pedir ao Ministério Público 

abertura de inquérito. Além disso, vai requerer ao TCU (Tribunal de Contas da União) uma auditoria 

especial no contrato, com pedido de medida cautelar congelando o uso do dinheiro.  

 

- Vamos convocar o Orlando Silva para falar nas comissões de Fiscalização e Controle e na de Desporto e 

Turismo. Isso já era esperado. Os problemas com ele se sucedem.  

 

Explicações  
A CGU (Controladoria-Geral da União) também está atenta ao convênio. No mesmo dia da publicação da 

reportagem pelo jornal, o órgão do governo responsável pela fiscalização dos contratos solicitou 

esclarecimentos do ministro sobre a liberação dos R$ 6,2 milhões.  

 

De acordo com nota da assessoria da CGU, o ministro Jorge Hage requisitou esclarecimentos e cópia do 

convênio para analisar se houve algum tipo de desvio na destinação da verba.  

 

No fim da noite de quarta-feira (31), o Ministério do Esporte divulgou uma nota rebatendo as denúncias. 

Afirmou que vai convocar uma reunião com o Sindafebol para esta quinta-feira (1) para examinar com a 

entidade a continuidade do convênio e das condições de sua execução.  

*Fonte: R7.COM 

  

Rio pode ter pior epidemia de dengue da história 

 

Diante do risco da pior epidemia de dengue no verão de 2012, a prefeitura do Rio de Janeiro decretou 

estado de alerta para a doença na cidade e estabeleceu a entrada compulsória de agentes de saúde em 

imóveis fechados ou abandonados. As medidas estão entre os principais pontos do Plano de Combate à 

Dengue para o Verão 2012. Anunciado nesta quarta-feira, o decreto que traz as ações passa a valer a partir 

de amanhã, após a publicação.  

 

O objetivo é eliminar os focos do mosquito transmissor da doença, já que, segundo a Secretaria Municipal 

de Saúde, 82% dos criadouros do Aedes aegypti estão em imóveis. Dados também revelam que, em dois 

terços dos casos de dengue foram encontrados ovos do mosquito na casa dos doentes.  

 

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que o risco de uma grande epidemia em 2012 se deve à volta do 

vírus tipo 1 e à entrada do tipo 4, para os quais a população não tem imunidade. Ele explicou que, por 

causa das epidemias dos anos de 2002 e 2008, os cariocas ficaram mais resistentes às variações 2 e 3, que 

tendem a vitimar menos pessoas.  

 

"Temos duas epidemias grandes na história do Rio, em 2002 e 2008, e o que se observou é que em 2001 e 

2007 o número de casos apresentou uma curva de crescimento. Esse quadro se repete em 2011", disse 

Paes. "Tudo aponta para um novo ciclo da doença mais amplo e mais elevado, certamente (será) a maior 

epidemia da história do Rio. Não quero assustar ninguém, mas a nossa convicção é essa", reforçou. Paes 

ainda cobrou apoio da população e da imprensa no combate à doença.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 

 

Absolvição do aborto entrou no mercado em Madri 

por Leonardo Boff 

 

Um Papa não pode perder dignidade nem colocar os serviços da Igreja à disposição do mercado. Pois foi o 

que ocorreu em Madri por ocasião do encontro internacional do Papa com os jovens. Mulheres que 

cometeram aborto,presentes no encontro, ganhavam o perdão e de lambuja ainda uma indulgência 

plenária. Bastava estar lá e se confessar nos 200 confessionarios na Praça do Retiro.  
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As coisas deixaram de ser sérias e voltamos ao tempo medieval em que se vendiam perdões e 

indulgências a quem podia pagar, como estas mulheres que puderam pagar suas passagens e estar em 

Madri. E as demais milhões de mulheres do mundo inteiro? Ivone Gebara é teóloga,tempos atrás também 

submetida como eu “ao silêncio obsequioso”, por criticar a insensibilidade da moral católica face ao 

sofrimento humano, especialmente em questões de sexualidade e agora contra os dois pesos e as duas 

medidas face à questão do aborto. Trabalha no Recife em meios populares pobres e sabe dos padecimentos 

das mulheres, além de escrever teologia com rigor e em tom de profecia. Aqui vai o artigo-protesto dela 

com a qual me solidarizo. LB 

 

Dois pesos e duas medidas: Papa perdoa aborto em Madri 

É com muito constrangimento que muitas mulheres católicas leram a notícia publicada em vários jornais 

nesse último final de semana de que a Arquidiocese de Madri com aprovação papal autorizou a concessão 

do perdão e indulgência plenária às mulheres que confessarem o aborto por ocasião da visita do papa. A 

impressão que tivemos é que o papa, o Vaticano e alguns bispos gostam de brincadeiras de mau gosto com 

as mul heres. Não sabemos em que mundo esses homens vivem, quem pensam que são e quem 

pensam que somos! 

 

Primeiro, concedem o perdão a quem pode viajar para assistir a missa do papa e passar pelo 

“confessionódromo” ou pelo conjunto de duzentos confessionários brancos instalados numa grande Praça 

pública de Madri chamada “Parque do Retiro”. O perdão deste “pecado” tem local, dia e hora marcada. 

Custa apenas uma viagem a Madri para estar diante do papa! Quem não faria o esforço para tão grande 

privilégio? Basta ter dinheiro para viajar e pagar a estadia em algum hotel de Madri que o perdão poderá 

ser alcançado. Por isso nos perguntamos: que alianças a prática do perdão na Igreja tem com o capitalismo 

atual? Como se pode viver tal reducionismo teológico e existencial? Quem está tirando benefícios com 

esse comportamento? 

 

Segundo, têm o desplante de afirmar que o perdão deste “crime hediondo” como eles costumam afirmar, 

é dado apenas por ocasião da visita do papa para que nessa mesma ocasião as fiéis pecadoras obtenham 

“os frutos da divina graça” confessando o seu pecado. – Como entender que uma falta é perdoada 

apenas quando a autoridade máxima está presente? Não estariam reforçando o velho e decadente 

modelo imperial do papado? Quando o Imperador está presente tudo é possível até mesmo a 

expressão da contradição em seu sistema penal. 

 

Não quero retomar os argumentos que muitas de nós mulheres sensíveis às nossas próprias dores temos 

repetido ao longo de muitos anos numa breve reflexão como esta. Mas esse acontecimento papal 

madrilenho, infelizmente, só mostra mais uma vez, um lado ainda bastante vivo no Vaticano, ou seja, o 

lado das querelas medievais em que questões absolutamente sem peso na vida humana eram discutidas. E 

mais, demonstra desconhecer as dores femininas, desconhecer os dramas que situações de violência 

provocam em nossos corpos e corações. 

 

Ao conceder o perdão ao “crime” do aborto na linguagem que sempre usaram, de forma elitista 

revelam o rosto ambíguo da instituição religiosa capaz de ceder ao aparato triunfalista quando sua 

credibilidade está em jogo. Podem abençoar tropas para matar inocentes, enviar sacerdotes como capelães 

militares em guerras sempre sujas, fazer afirmações públicas em defesa da instituição condenando pobres 

e oprimidas, abrir exceções à regra de seus comportamentos para atrair jovens alienados dos grandes 

problemas do mundo ao rebanho do Papa. A lista dos usos e costumes transgressores de suas próprias 

leis é enorme… 

 

Por que reduzir a vida cristã a pão e circo? Por que dar um espetáculo de magnanimidade em meio a 

corrupção dos costumes? Por que criar ilusões sobre o perdão quando o dia a dia das mulheres é cheio 

de perseguições e proibições às suas escolhas e competências? 
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Somos convidadas/os a pensar no aspecto nefasto da posição do papa e dos bispos que se aliaram a ele. O 

papa não concedeu perdão e indulgência total ou plena “urbe et orbe”, i sto é, para todas as 

mulheres que fizeram aborto, mas apenas àquelas que se confessaram naquele momento preciso e 

por ocasião da visita do papa à Espanha. Não é mais uma vez a utilização das consciências 

especialmente das mulheres para fins de expansionismo de seu modelo perverso de bondade? Não é 

mais uma vez abrir concessões obedecendo a uma lógica autoritária que quer restaurar os antigos 

privilégios da Igreja em alguns países europeus? Não é uma forma de querer comprar as mulheres 

confundindo-as diante da pretensa magnanimidade dos hierarcas? 

 

Será que as autoridades constituídas na Igreja Católica e de outras Igrejas são ainda cristãs? São ainda 

seguidoras dos valores éticos humanistas que norteiam o respeito a todas as vidas e em especial à 

vida das mulheres? 

 

Creio que mais uma vez somos convocadas/os a expressar publicamente nosso sentimento de repúdio à 

utilização da vida de tantas mulheres como pretexto de magnanimidade do coração papal. Somos 

convidada s/os a tornar pública a corrupção dos costumes em todas as nossas instituições inclusive 

naquelas que representam publicamente nossas crenças religiosas. Somos convidadas/os a ser o corpo 

visível de nossas crenças e opções. 

 

Fazendo isso, não somos melhores do que ninguém. Somos todas pecadoras e pecadores capazes de ferir 

uns aos outros, capazes de hipocrisia e mentira, de crueldade e crueldade refinada. Mas, também somos 

capazes de dividir nosso pão, de acolher a abandonada, de cobrir o nu, de visitar o prisioneiro, de chamar 

Herodes de raposa. Somos essa mistura, expressão de nosso eu, de nossos deuses, dos espinhos em nossa 

carne convidando-nos e convocando-nos a viver para além das fachadas atrás das quais gostamos de nos 

esconder. 

*Fonte: A teóloga IVONE GEBARA é doutora em Filosofia pela Universidade Católica de São Paulo e 

em Ciências Religiosas pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. 21 de agosto de 2011. 
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