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Brasília-DF, 1º de dezembro de 2011 

 

Governo admite elevar contribuição de servidor 
Por fator previdenciário, base negocia aumentar a taxação do funcionalismo 

 

Pressionado pelos partidos da base aliada, o governo federal pode ser forçado a elevar a alíquota de 

contribuição dos servidores públicos para garantir ainda este ano a aprovação do tão aguardado fundo de 

previdência complementar da categoria, que tramita na Câmara dos Deputados desde 2007.  

 

O Ministério da Fazenda insiste na manutenção da contribuição de 7,5% do salário, como já está previsto 

no projeto de lei 1992. Os representantes do PT, PDT e PC do B defendem a regulamentação do fundo de 

previdência complementar desde que a alíquota seja elevada para 8,5% para compensar a perda do valor 

do benefício para os trabalhadores que têm direito a se aposentarem mais cedo como é o caso das 

mulheres, professores do ensino primário e policiais federais. 

 

Para que o futuro servidor não tenha redução no valor do benefício em relação aos dias atuais, ele precisa 

se aposentar com pelo menos 35 anos de contribuição. Mesmo resistentes em atender ao pleito dos 

parlamentares, técnicos do Ministério da Fazenda fazem cálculos e estudam os impactos do aumento da 

alíquota.  

 

Se houver a decisão de elevar, outra dúvida é se a contribuição mais alta será cobrada de todos os futuros 

servidores ou de apenas aqueles que têm direito à aposentadoria especial. A preocupação do governo é que 

a elevação da contribuição mínima do servidor implica em um aumento do valor que deverá ser repassado 

pela União ao fundo.  

 

Uma maratona de reuniões do governo com líderes da Câmara foram realizadas nesta semana, porém, não 

houve acordo sobre esse ponto. A equipe econômica já cedeu em alguns pontos -- como, por exemplo, 

criar três fundos de previdência para atender os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário -- e não 

gostaria de atender o pleito de aumento da contribuição.  

 

Segundo o relator do projeto de lei na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), deputado Maurício 

Quintella (PR-AL), se o governo federal não elevar a alíquota ficará muito difícil a aprovação no plenário. 

A previsão é de que o texto básico do projeto seja apreciado no dia 7 e os destaques no dia 14. "Se não 

houver um acordo quanto a isso, teremos dificuldades no plenário", afirmou Quintella.  

 

Na avaliação dele, o governo terá ganhos com a criação do fundo e, portanto, tem condições para elevar a 

alíquota de contribuição do servidor e, consequentemente, da União. O relator da matéria na Comissão de 

Finanças e Tributação (CCJ), Ricardo Berzoini (PT-SP), tem a mesma avaliação. Ele defende o "fundo de 

equalização" para compensar as perdas dos servidores que têm direito de se aposentar com até 30 anos de 

contribuição.  

 

No caso das mulheres, que podem se aposentar com 30 anos de contribuição, o acúmulo de recursos para 

o fundo seria 35% menor do que os que contribuirão por 35 anos, o que impactaria no valor da 

aposentadoria.  
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Na terça-feira, o líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), afirmou que o governo pode 

chegar a um meio termo no caso da contribuição. Uma nova reunião será realizada hoje com os ministros 

Guido Mantega (Fazenda), Garibaldi Alves (Previdência) e Ideli Salvatti (Relações Institucionais) com 

relatores do projeto e os líderes aliados para tentar chegar a um acordo sobre o assunto.  

 

O projeto de lei 1992/2007 prevê que o trabalhador que quiser garantir uma aposentadoria acima do teto 

do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), atualmente de R$ 3.691,74, faça uma contribuição mínima 

de 7,5% do salário para o fundo de previdência complementar. A União faz o aporte de mesmo valor. A 

regra será válida apenas para quem entrarem no serviço público a partir da publicação da lei. 

 

Memória. A última grande reforma no sistema previdenciário brasileiro foi feito no primeiro ano do 

primeiro mandato do ex-presidente Lula. Na campanha do ano passado, Dilma disse apenas que a 

Previdência precisava de "ajustes". 

*Fonte: O Estado de S.Paulo 

  

Comissão de Ética da Presidência recomenda Dilma exonerar Lupi 
Decisão foi anunciada nesta quarta-feira pelo seu presidente, Sepúlveda Pertence. Procedimento de 

apuração foi aberto no início do mês e, segundo Pertence, as explicações de Lupi ao Congresso e à 

própria Comissão foram "inconvenientes de um ministro" 

 

A Comissão de Ética da Presidência da República encaminhará à presidente Dilma Rousseff a 

recomendação de exoneração do ministro do Trabalho, Carlos Lupi, envolvido em denúncias de 

irregularidades na pasta. 

 

A decisão da comissão foi anunciada nesta quarta-feira (30) pelo seu presidente, Sepúlveda Pertence. O 

procedimento de apuração foi aberto no início do mês e, segundo Pertence, as explicações de Lupi ao 

Congresso e à própria Comissão foram "inconvenientes de um ministro". "(Encaminharemos à Dilma) a 

recomendação da comissão para exoneração do ministro do Trabalho", disse Pertence a jornalistas. A 

decisão foi unânime. 

 

O Ministério do Trabalho foi alvo de denúncias de suposto esquema de cobrança de propina em 

organizações não-governamentais (ONGs) conveniadas com a pasta. 

 

Lupi também foi acusado de ter pego "carona" em avião providenciado por empresário e dirigente da 

ONG Pró-cerrado, que meses depois assinou convênios com o ministério. 

 

O ministro prestou esclarecimentos das denúncias no Congresso e conseguiu manter-se no cargo até agora. 

*Fonte: Agência Reuters 

  

Dilma mantém Lupi no cargo e pedirá à Comissão de Ética que reveja recomendação 

A decisão foi tomada depois que Dilma se reuniu, no começo da manhã desta quinta-feira, com Lupi 

 

A presidenta Dilma Rousseff pediu à Comissão de Ética Pública da Presidência da República informações 

sobre os elementos que motivaram o órgão a recomendar a demissão do ministro do Trabalho, Carlos 

Lupi. A decisão foi tomada depois que Dilma se reuniu, no começo da manhã desta quinta-feira, com 

Lupi. A ministra-chefe da Comunicação da Presidência, Helena Chagas, informou que Lupi será mantido 

no cargo. 

 

A ministra acrescentou ainda que Lupi disse à Dilma que vai apelar à comissão para que reconsidere a 

recomendação de demissão. Ao ser questionada sobre a reação da presidenta em relação à recomendação, 

a ministra definiu: “[Dilma] reagiu com naturalidade, mas ela quer se aprofundar [na análise]”. 
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Na edição de hoje do jornal Folha de S.Paulo há a informação de que Lupi ocupou, por quase cinco anos, 

dois cargos de assessor parlamentar em órgãos públicos – na Câmara dos Deputados, em Brasília, e na 

Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Helena Chagas disse ainda que o ministrou se comprometeu a 

prestar explicações sobre o assunto a Dilma. 

 

Segundo a ministra, Dilma quer verificar pessoalmente todos os elementos, analisados pelos conselheiros 

da comissão na reunião de quarta-feira que levou à recomendação da demissão. Ela também quer ter em 

mãos a ata com as observações feitas durante o encontro. 

 

A recomendação da comissão foi tomada por unanimidade. A decisão se baseou em reportagens sobre um 

suposto esquema de favorecimento e cobrança de propinas no Ministério do Trabalho, além do uso 

irregular de um jatinho alugado pelo empresário Adair Meira, durante viagem ao Maranhão. O empresário 

é responsável por organizações não governamentais que mantêm convênio com o Ministério do Trabalho.  

*Fonte: Agência Brasil 

  

Planalto espera que Lupi peça demissão hoje 
Planalto volta a discutir crise em torno de Carlos Lupi. Até ontem, Dilma não havia recebido ofício da 

Comissão de Ética, que pediu exoneração do ministro do Trabalho 

 

Depois da notícia de que a Comissão de Ética Pública da Presidência recomendou a exoneração do 

ministro do Trabalho, Carlos Lupi, a crise que cerca o Ministério do Trabalho volta a pautar nesta quinta-

feira as conversas no Palácio do Planalto. Ontem, a presidenta Dilma Rousseff ainda aguardava o oficio 

do órgão, que só deve chegar às mãos do governo nesta quinta-feira. A expectativa que circulava no 

Planalto era a de que Dilma vai aguardar que o próprio Lupi tome a iniciativa de sair do governo.  

 

Lupi é o único ministro que por duas vezes teve sua demissão recomendada pela Comissão de Ética 

Pública da Presidência. Na primeira ocasião, em 2007, a Comissão entendeu ser incompatível que ele 

fosse ao mesmo tempo chefe da pasta do Trabalho e presidente do PDT. Para permanecer no cargo, ele se 

licenciou do comando do partido. 

 

Nesta quarta-feira, Lupi recebeu novo golpe da Comissão, que não aceitou as explicações dadas para 

justificar diversas irregularidades em convênios da pasta com Organizações Não-Governamentais e o uso 

de um avião providenciado pelo diretor da ONG Pró-Cerrado, Adair Meira. 

 

Em outubro, o iG revelou a existência de um esquema de desvios no ministério baseado em contratos com 

Organizações Não-Governamentais (ONGs) ligadas ao PDT, semelhante ao que derrubou o ministro do 

Esporte, Orlando Silva. Há duas semanas, a revista Veja publicou que Lupi viajou em avião cedido por 

uma ONG. O ministro nega, no entanto, que tenha cometido qualquer irregularidade. 

*Fonte: IG Brasília 

  

Reforma Política: falta de consenso na comissão adia votação para 2012 

 

O plenário da Comissão Especial da Reforma Política adiou para o próximo ano a votação do parecer final 

do relator, deputado Henrique Fontana (PT-RS), sobre os trabalhos do colegiado.  

 

Inicialmente defensor da votação, o relator se convenceu de que não havia clima para votar a reforma 

quarta-feira (30), e propôs que a comissão adiasse o início dos debates para a segunda semana após o 

início da sessão legislativa, em fevereiro de 2012. A sugestão de Fontana foi aprovada por unanimidade. 

 

"Tenho consciência de que, apesar de extremamente necessária ao País, aprovar uma reforma do sistema 

político e eleitoral não é uma tarefa simples, por causa dos variados pontos de vista em relação ao tema. 

Mas, ao mesmo tempo, a minha maior insegurança é ter que disputar uma nova eleição com o atual 

http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/comissao-de-etica-da-presidencia-recomenda-que-dilma-demita-lupi/n1597390982032.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/comissao-de-etica-da-presidencia-recomenda-que-dilma-demita-lupi/n1597390982032.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/dilmarousseff
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/ministerio-do-trabalho-entra-em-escandalo-do-esporte/n1597322725577.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/ministerio-do-trabalho-entra-em-escandalo-do-esporte/n1597322725577.html
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sistema, pois, como muitos outros deputados, não sei como vou financiar uma campanha com custos que 

dobram a cada eleição", afirmou Fontana. 

 

De acordo com o relator, o atual modelo privado de financiamento de campanha é o pior vício do atual 

sistema político brasileiro. "Formei uma convicção ao longo dos anos de que o atual sistema político, 

baseado no financiamento privado, está falido. Mudarmos para o financiamento público, além de baratear 

o custo das campanhas, vai impedir a mistura entre os interesses públicos e privados, fonte da maioria dos 

escândalos de corrupção na política brasileira, e que coloca todos os políticos sob suspeição", desabafou. 

 

Sobre o voto proporcional com lista flexível, adotado no relatório final, Henrique Fontana afirmou que ele 

atende tanto os que defendem o voto em lista ou o voto nominal. Por esse sistema, o eleitor votaria no 

candidato ou no partido, elegendo o candidato de sua escolha, ou escolhendo a lista partidária elaborada 

democraticamente pela agremiação de sua preferência. 

 

Como prova de seu compromisso com a aprovação da Reforma Política, o relator afirmou que irá negociar 

maiorias em torno do assunto até o último instante, mas alertou que, em algum momento, uma decisão terá 

que ser tomada.  

 

"Meu desejo é que essa reforma expresse a verdade dos partidos sobre o tema, e que não termine em 

frustração. As negociações vão acontecer até o último minuto, mas creio que não alcançaremos consenso 

sobre todos os temas. Nesse momento vamos ter que decidir se iremos votar ou não, e então saberemos 

quem está ou não a favor de uma reforma política no País", alertou. 

 

Reunião 
Durante a reunião vários deputados do PT parabenizaram o trabalho realizado pelo relator. Para o vice-

líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), "o relator realizou um trabalho enorme 

para construir um consenso em torno da reforma e assim conseguiu que os debates sobre o tema não fosse 

desmoralizado", destacou. 

 

Já o deputado Ricardo Berzoini (PT-SP), ao reconhecer a dificuldade para se votar a matéria nesta quarta, 

disse que "o adiamento vai permitir a criação de um consenso mínimo para votar o tema". 

 

Ao defender a votação ontem, a deputada Erika Kokay (PT-DF), elogiou a paciência do relator nas 

negociações do tema. "A postura e a paciência demostrada pelo relator, na construção de uma maioria para 

aprovar a reforma, é um reconhecimento à expectativa da sociedade que anseia por um novo sistema 

político no Brasil", afirmou. 

*Fonte: Agência Informes 

  

Ministro do Esporte barra 25 nomeações de Orlando Silva 
Aldo Rebelo mandou suspender indicações para cargos de confiança feitas pelo antecessor, que deixou o 

cargo em meio a denúncias 

 

Na decisão administrativa mais drástica tomada até agora em relação ao antecessor, o ministro Aldo 

Rebelo (Esporte) suspendeu a nomeação de 25 indicados por seu antecessor Orlando Silva para cargos de 

confiança na pasta. As duas dezenas e meia de postulantes a cargos DAS (Direção de Assessoramento 

Superior) aguardavam a publicação das contratações pela Casa Civil. A decisão abre um conflito entre 

"padrinhos" comunistas. 

 

Entre os que tiveram a nomeação suspensa está Edmilson Valentim, militante histórico do PC do B, eleito 

o mais jovem deputado federal constituinte em 1986, pelo Rio de Janeiro. Metalúrgico, negro, Valentim 

não conseguiu a reeleição em 2010. Atualmente integra as direções nacional e estadual do PC do B. Ele 

havia sido indicado para a gerência de Projetos na representação do Ministério do Esporte no Rio. 
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Por intermédio de sua assessoria, o ministro Aldo Rebelo disse que a suspensão das nomeações foi natural 

porque houve troca no comando da Pasta. Ainda segundo a assessoria, o ministro quer examinar todos os 

nomes da lista antes de decidir se manterá algumas indicações ou se fará outras. O salário médio de um 

cargo DAS-6 (o maior, é de R$ 21,6, de acordo com boletim do Ministério do Planejamento; de um DAS-

5, R$ 20,3 mil). 

*Fonte: Agência Estado, com informações do jornal O Estado de S. Paulo. 
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