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Brasília-DF, 6 de outubro de 2011 

 

Comissão de Trabalho aprova aposentadoria especial do servidor 

 

Nesta quarta-feira (5), a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos 

Deputados aprovou, entre outras proposições, o projeto que regulamenta a aposentadoria especial do 

servidor. 

 

A relatora, deputada Manuela D'Ávila (PCdoB-RS), apresentou parecer pela aprovação da matéria no 

colegiado, que foi acompanhado por unanimidade pelos demais membros do colegiado na Comissão de 

Trabalho da Câmara.  

 

O projeto em exame, PLP 555/2010, do Poder Executivo, regulamenta o inciso III do parágrafo 4º do 

artigo 40 da Constituição, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial ao servidor público 

titular de cargo efetivo cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde 

ou a integridade física.  

 

A matéria será analisada ainda pelas comissões de Seguridade Social e Família; Finanças e Tributação; e 

Constituição e Justiça. A proposta seguirá ainda para o plenário da Casa em votação em dos turnos.  

 

Dispensa do empregado 

O colegiado aprovou também o parecer ao PL 7.971/10,  do deputado Mário de Oliveira (PSC-MG), que 

acrescenta artigo à Consolidação das Leis do Trabalho para vedar a dispensa do empregado indicado como 

testemunha em juízo. 

 

O relator da matéria, deputado Vicentinho (PT-SP), apresentou parecer pela aprovação do projeto. O 

deputado Ronaldo Nogueira (PTB-RS), apresentou voto em separado contra a matéria, seu voto foi 

derrotado.    

 

A comissão aprovou ainda o relatório do deputado Augusto Continho (DEM-PE) ao PL 2.235/07, do 

deputado Regis de Oliveira (PSC-SP). A proposição acrescenta o parágrafo 13 ao artigo 17 da Lei 8.429, 

de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 

enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na Administração Pública 

direta, indireta ou fundacional.  

 

Exercício das profissões 

Também sob a relatoria do deputado Augusto Continho foi aprovado o PL 7.607/10, do deputado José 

Chaves (PTB-PE), que inclui parágrafo único no artigo 1º da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que 

regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo.  

 

A matéria estabelece que as atividades desempenhadas por esses profissionais são consideradas exclusivas 

de Estado. O projeto segue para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa.  

 

Trabalho escravo 

O colegiado aprovou ainda o Requerimento 78/2011, do deputado Laercio Oliveira (PR-SE), que solicita a 

realização de audiência pública para discutir o trabalho escravo promovido por empresas de confecção. 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=521025
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Proposições rejeitadas 

Foi rejeitado PL 7.176/06, do deputado Paes Landim (PTB-PI), que acresce parágrafos ao artigo 7º da 

CLT. A matéria estabelece a definição de trabalhador sem vínculo empregatício e fixa seus direitos. O 

relator é o deputado Roberto Balestra (PP-GO). A proposta será encaminhada para exame da Comissão de 

Constituição e Justiça. 

 

A Comissão rejeitou ainda o PL 2.624/07, do deputado Júlio Delgado (PSB-MG), que altera a Lei 7.998, 

de 11de janeiro de 1990, para permitir o financiamento da contribuição previdenciária com recursos do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).  

 

O projeto destina recursos do FAT para financiar a contribuição previdenciária do trabalhador 

desempregado, que esteja a três anos da aposentadoria. O relator, deputado Eudes Xavier (PT-CE), 

apresentou parecer contrário à matéria. A proposta vai ser examinada ainda pelas comissões de Seguridade 

Social e Família; Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça, respectivamente.  

*Fonte: DIAP  

  

Fundo de previdência gera polêmica 
A pressa do Planalto em discutir e votar o projeto que cria o Fundo de Previdência Complementar do 

Servidor Público (Funpresp) surpreendeu o presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), e já provocou 

reações entre os aliados, inclusive os petistas. O PT pediu reunião hoje no Planalto para debater o assunto 

com as ministras Gleisi Hoffmann (Casa Civil) e Ideli Salvatti (Relações Institucionais). O próprio Marco 

Maia disse que o assunto é “polêmico” e que será necessária uma real vontade política para aprová-lo. 

 

O presidente da Câmara não fora informado pelo Palácio do Planalto de que a presidente Dilma Rousseff 

pediria urgência constitucional para a votação da proposta enviada pelo governo Lula, em 2007. Com a 

urgência, a proposta irá diretamente a plenário em 45 dias. 

 

- Só pelo assunto é polêmico. Isso vai exigir uma vontade política enorme (para votar) – disse Marco 

Maia, admitindo desconhecer a proposta.  

*Fonte: O GLOBO 

  

Seminário internacional debate crise global e auditoria da dívida pública 

 

Crise internacional, integração latino-americana e necessidade de auditoria da dívida. Esses são alguns dos 

temas debatidos nesta quarta-feira (5) no III Seminário Internacional Latino-Americano: Alternativas de 

Enfrentamento à Crise. O evento, realizado em Brasília, Brasil, foi promovido pela Auditoria Cidadã da 

Dívida e pelo Comitê pela Anulação da Dívida do Terceiro Mundo (CADTM). 

 

De acordo com Rodrigo Ávila, economista da Auditoria Cidadã da Dívida, o evento reuniu cerca de 300 

pessoas para discutir sobre alternativas de enfrentamento à crise e a necessidade de uma auditoria da 

dívida. O seminário acontece justamente no momento de uma crise global. "Essa discussão ocorre por 

conta da crise global. O neoliberalismo mais uma vez impõe o endividamento e a crise”, afirma. 

 

Ávila explica que essa crise global é uma "crise da dívida pública para salvar o setor financeiro da crise de 

2008”. Ou seja, os Estados contraíram uma série de dívidas públicas para salvar os bancos privados em 

2008 e, agora, precisam "pagar essa dívida ilegítima”.  

 

E quem sofre as consequências é a sociedade. No Brasil, o impacto dessa crise é sentido pela classe 

trabalhadora e pelos cortes nos gastos públicos. O economista comenta, por exemplo, que 45% do 

orçamento do Brasil vai para o pagamento da dívida pública. Enquanto isso, segundo ele, o Governo corta 

gastos sociais, corta R$ 50 bilhões do orçamento, congela salário dos servidores públicos, não aumenta 

gastos com saúde. "Dinheiro tem. Corta gastos públicos, mas não da dívida”, afirma.  
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Por conta desse quadro, Rodrigo Ávila acredita que uma das principais ações que deve ser feita é a 

realizada hoje no seminário: questionar a dívida. "Uma das alternativas [de enfrentamento à crise] 

discutida hoje de manhã foi o questionamento da dívida. Que dívida é essa? Para que serviu? Serviu para 

salvar os bancos, não os países”, aponta. 

 

O economista ainda destaca que outro ponto importante para enfrentar a crise é a realização de uma 

auditoria da dívida pública. "A dívida precisa ser auditada”, reforça, lembrando que a Constituição Federal 

(CF) de 1988 prevê que o Congresso Nacional deve fazer uma auditoria da dívida, mas que, até hoje - 

exatamente 23 anos depois da promulgação da CF - ainda não foi feita.  

 

Outras atividades 

As atividades relacionadas à crise global e à dívida pública ilegítima prosseguem até sexta-feira (7). 

Amanhã, as organizações sociais participarão de um seminário conjunto promovido pelas Comissões da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal, no Congresso Nacional. Com o tema Especulação e Crise 

Financeira; Integração Financeira Regional; e Auditoria da Dívida Pública. 

 

O evento, além de deputados e senadores brasileiros, contará com a presença de: Sofia Sakorafa, deputada 

do Parlamento Helênico - Grécia; Eric Toussaint, presidente do CADTM - Bélgica; Pedro Paez, presidente 

da Comissão Técnica Presidencial Equatoriana para o desenho da Nova Arquitetura Financeira Regional – 

Banco Sul; e Maria Lucia Fattorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida – Brasil.  

 

As atividades se encerrarão na sexta-feira com o minicurso Dívida pública: processos, crise e participação 

popular, realizado em parceria com a Universidade de Brasília (UNB).  

*Fonte: ADITAL 

  

Saúde é a que menos ganha com arrecadação recorde 

 

A ênfase que a gestão da presidente Dilma Rousseff dedica à área social não se reflete nas contas públicas 

de 2011. A evolução desses gastos está bem aquém da expansão recorde da arrecadação federal. Até 

agosto, a receita líquida do governo cresceu R$84,3 bilhões, ante o mesmo período do ano passado, o que 

representou um aumento de 18,8%. Mas apenas 10% dessa receita – R$8,4 bilhões – foram aplicados em 

gastos sociais. E, nesse quesito, as despesas subiram 10% ante os 18,8% da arrecadação.  

 

Ainda na mesma comparação, a área de saúde foi a que menos ganhou, ficando com apenas 2% do 

aumento da arrecadação. Os gastos com saúde cresceram 4,5%, o menor percentual entre os gastos sociais, 

no momento em que o governo discute a criação de um novo imposto para custear os gastos com saúde. A 

maior fatia ficou com a economia para pagamento de juros da dívida pública, dentro da estratégia de 

austeridade fiscal: R$40,1 bilhões, quase 50% do que entrou a mais nos cofres federais nos oito primeiros 

meses do ano. 

 

Somadas, as despesas de custeio e investimentos com saúde, educação e desenvolvimento social passaram 

de R$84 bilhões para R$92,4 bilhões, na comparação de janeiro a agosto de 2010 com o mesmo período 

de 2011. 

 

A análise das contas públicas mostra que essas despesas com saúde foram as que menos cresceram entre 

os gastos sociais, mesmo com o comando constitucional que assegura um piso de gastos nessa área. Os 

desembolsos com saúde, especificamente, tiveram expansão nominal de apenas 4,5%, ao passo que 

aqueles com o superávit primário aumentaram 135%.  

*Fonte: O GLOBO 
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Senado aprova benefícios aos inativos do INSS que voltam ao mercado 

 

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou, ontem, projeto de lei que garante aos aposentados 

do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que voltam a trabalhar o auxílio-doença e o auxílio-

acidente, em caso de afastamento da atividade por incapacidade temporária. Hoje, esses segurados só têm 

direito ao salário-família e ao serviço de reabilitação profissional, no caso de acidente decorrente da 

atividade profissional. A proposta, de autoria do senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), foi apreciada em 

caráter terminativo e, agora, segue direto para a Câmara. Se for aprovada, vai à sanção presidencial. 

 

A Lei nº 8.213/91 permite que trabalhadores se aposentem pelo INSS sem necessidade de extinguir o 

vínculo empregatício ou arrumem outro emprego com carteira assinada, garantindo a manutenção do 

benefício. Mas, com exceção do salário-família, eles não têm direito a receber outros auxílios 

previdenciários, embora contribuam da mesma forma que os demais segurados da ativa, com alíquotas 

entre 8% e 11% da remuneração, até o teto de R$ 3.691,74. 

 

Caso adoeçam e se afastem do trabalho, esses segurados perdem a remuneração e ficam apenas com a 

aposentadoria que já vinham recebendo. Para Rollemberg, a não extensão aos inativos dos direitos 

garantidos aos demais trabalhadores fere o princípio constitucional da igualdade. “O objetivo é cumprir a 

Constituição e diminuir o número de processos judiciais referentes a esse assunto”, defendeu. Ele destacou 

que os inativos que continuam trabalhando contribuem como os demais, mas não recebem os dois auxílios 

de que mais necessitam em razão da idade avançada, mesmo estando mais sujeitos a doenças e a 

acidentes. 

 

O relator do projeto na comissão, senador Paulo Paim (PT-RS), concordou com os argumentos do colega e 

acrescentou que a lei atual estimula a informalidade, pois o aposentado que continua trabalhando pode não 

ver vantagem em continuar contribuindo sem receber nada em troca. Segundo Paim, ele pode ser 

convencido a aceitar emprego sem registro. E a Previdência deixaria de receber os 20% da contribuição 

patronal sobre a remuneração total paga ao aposentado, que não se limita ao teto do INSS. 

 

Desaposentação 
Os aposentados que continuam trabalhando poderão ter outra vantagem. O Supremo Tribunal Federal 

(STF) está para julgar um recurso de um segurado em relação à chamada “desaposentação”, o direito de 

renunciar ao benefício que já recebe e pedir o recálculo do valor, levando em conta os novos salários de 

contribuição. Em muitos casos, os aposentados passam a receber remuneração maior, não contabilizada no 

cálculo do benefício, que leva em conta os 80% maiores salários de contribuição desde julho de 1994.  

 

Dados oficiais indicam que existem cerca de 500 mil aposentados do INSS que continuam trabalhando 

com vínculo empregatício. Milhares de inativos foram à Justiça e vêm ganhando ações nas diversas 

instâncias, mas o INSS recorre. 

 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se posicionado de forma favorável à desaposentação e pela não 

devolução dos valores recebidos até a renúncia. A decisão do STF selará a questão, reconhecendo se eles 

têm direito ao recálculo da aposentadoria com base nos novos salários de contribuição. 

 

Incentivo às contratações 
As empresas que tiverem pelo menos 30% dos seus empregados com idade acima de 55 anos podem 

gannhar incentivos. O substitutivo a um projeto de lei apresentado pelo senador Alvaro Dias (PSDB-PR) 

foi aprovado ontem pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado, mas terá que passar por nova votação 

na comissão antes de seguir para a Câmara. As empresas que atenderem aos requisitos poderão deduzir do 

Imposto de Renda devido sobre o lucro até 25% do montante gasto com salários e encargos que estejam 

no limite do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), hoje de R$ 3.691,74.  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 
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Fux: "ninguém pode imaginar o CNJ sem poderes" 
Com o clima mais ameno, o STF deverá julgar na segunda quinzena de outubro o poder de investigação e 

punição do CNJ 

 

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta quarta-feira (5) que "ninguém 

pode imaginar o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) sem poderes". Com o clima mais ameno, o STF 

deverá julgar na segunda quinzena de outubro o poder de investigação e punição do CNJ. 

 

Fux esteve recentemente com a corregedora nacional de Justiça, Eliana Calmon, que protagonizou uma 

crise no Judiciário após ter dito numa entrevista que existem bandidos escondidos atrás de togas. 

Apontado nos bastidores como o autor do voto que prevalecerá no julgamento, Fux afirmou que Eliana 

despachou com ele, assim como fazem advogados, que entregam memoriais e debatem casos. "Não houve 

submissão do meu voto para a ministra concordar", disse. 

 

O ministro afirmou também que a solução para o caso tem de "conspirar em favor dos poderes do CNJ". 

"É função de um ministro da Suprema Corte encontrar uma solução que se legitime democraticamente por 

atender a opinião pública e ser uma solução justa", disse. 

 

Nesta quarta, o ministro Marco Aurélio Mello, relator de ações sobre o assunto, disse que estava pronto 

para votar o processo. Mas como o julgamento não deverá ocorrer até o feriado da próxima semana ele 

resolveu pedir manifestações do CNJ, da Procuradoria Geral da República e da Advocacia Geral da União. 

O prazo para os três órgãos é de 3 dias.  

*Fonte: AGÊNCIA ESTADO  

  

Não à proposta dos Correios 

 

Em assembleias realizadas nesta quarta-feira (5/10) em todo o Brasil, os funcionários dos Correios 

decidiram manter a greve iniciada em 14 de setembro. Eles rejeitaram a proposta de aumento de R$ 80 

acima da inflação a todos os empregados e reajuste de 6,87% nos salários e benefícios formalizada na 

terça-feira, durante a reunião de conciliação no Tribunal Superior do Trabalho (TST).  

 

José Rivaldo da Silva, secretário-geral da Federação Nacional dos Empregados em Empresas de Correios, 

Telégrafos e Similares (Fentect), explicou que mais de 18 dos 35 estados que integram a entidade optaram 

por dar continuidade à greve. Entre eles estão Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, além do Distrito 

Federal.  

 

Na segunda-feira, será feito, no TST, o sorteio do relator do processo do dissídio coletivo que será julgado 

no tribunal. “O comando orientou a categoria a aceitar o acordo, mas ela não quis. Agora, o reajuste a ser 

dado será decidido na Justiça”, afirmou Silva.  

*Fonte: BLOG DO SERVIDOR – CRISTIANE BONFANTI – CORREIO BRAZILIENSE 
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