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Brasília-DF, 9 de setembro de 2011 

 

Política salarial para os servidores públicos já! 

“Uma política salarial permanente, além de valorização do servidor, levaria estabilidade ao Estado e a 

suas políticas públicas” 

 

A decisão do governo federal, pelo segundo ano consecutivo, de não atualizar os salários dos servidores 

do núcleo estratégico do Estado tem sido percebida como descaso para com os responsáveis pela 

concepção, formulação, implementação e avaliação das políticas públicas no Brasil. 

 

Mais do que isso, tem passado a idéia ou impressão de que não há preocupação com a regularidade no 

cumprimento dos objetivos fundamentais da República nem compromisso com a efetividade das 

macrofunções do Estado (função política, função executiva, função jurisdicional e função fiscalizadora) a 

cargo desses servidores. 

 

As carreiras exclusivas de Estado ou do núcleo estratégico, como se sabe, atuam no planejamento, 

formulação, avaliação e fiscalização das políticas públicas, portando, subsidiando o processo decisório. 

Precisam, para o exercício pleno de suas atribuições e responsabilidades, garantias e proteção, além de 

remuneração adequada, inclusive para se defenderem de injunções decorrentes da natural alternância do 

poder estatal. 

 

Ora, se as carreiras que sustentam o funcionamento do Estado e colocam em prática os seus monopólios 

(legislar, fiscalizar, regular, julgar e punir) não forem valorizadas, o que esperar do governo em relação 

aos demais serviços e servidores? Honestamente, não parece uma atitude prudente. 

 

As entidades e os servidores das carreiras de Estado são responsáveis e possuem discernimento para 

compreender momentos de grave crise financeira, que são exceção, mas não entendem a ausência de uma 

política permanente de valorização e qualificação dos serviços e servidores da União, inclusive pela 

incoerência dessa postura. 

 

Se todas as receitas da União, assim como seus contratos de compra ou de prestação de serviços, são 

corrigidas diariamente, especialmente os tributos e as dívidas reconhecidas judicialmente pelo Estado, por 

que os salários de seus servidores não deveriam ser atualizados ao menos uma vez ao ano? 

 

Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal já limita a despesa com pessoal da União, estados, Distrito 

Federal e municípios a uma percentual da receita líquida corrente, que, no caso do Governo Federal, está 

longe de ser alcançado.  

 

Aliás, em termos percentuais, com os recordes frequentes de arrecadação, a despesa com pessoal tem 

caído tanto em relação ao PIB (Produto Interno Bruto) quanto em relação à receita líquida corrente, não 

havendo nenhuma justificativa para a ausência de revisão anual dos salários dos servidores. Isso sem 

mencionar o fato de que a Constituição expressamente determina, no art. 37, X, a revisão geral dos 

vencimentos, remunerações e subsídios, comando que tem como fundamento a preservação do valor real 

dos rendimentos dos servidores e sua proteção contra a perda do poder aquisitivo da moeda. 
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A omissão do Poder Executivo no cumprimento da Constituição e das leis, ao se negar a propor uma 

política permanente de revisão, atualização e reajuste anual dos salários dos servidores, poderá criar 

constrangimento e despesas para o governo, com eventuais decisões judiciais determinando a 

recomposição do poder de compra ou das perdas inflacionárias. 

 

A adoção de uma política de revisão ou reajuste permanente, para repor o poder de compra dos salários 

dos servidores, além de valorização e respeito ao funcionalismo, também possui a vantagem de evitar 

prejuízo e constrangimento ao Poder Executivo, que poderá ser obrigado a cumprir decisão judicial por 

descumprimento de preceito constitucional e legal. 

 

Parâmetro para tanto não faltam. O Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, poderá, 

em julgamento de mandato de injunção ou ação de inconstitucionalidade por omissão, por exemplo, fazer 

justiça a parcela expressiva do funcionalismo. Bastaria, em nome da isonomia e da equidade, estender aos 

servidores ativos e inativos com paridade o mesmo reajuste assegurado em lei para os inativos sem 

paridade, nos termos da lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008. 

 

A Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, em seu artigo 171, ao alterar o artigo 15 da Lei 10.887, de 18 

de junho de 2004, acertadamente, mandou estender aos proventos de aposentadorias e pensões do regime 

próprio sem paridade, na mesma data e com o mesmo índice, o reajuste assegurado anualmente aos 

benefícios do regime geral de previdência social, a cargo do INSS. 

 

A propósito, o Supremo tem suprido as omissões de autoridades na regulamentação de matéria 

constitucional ou no cumprimento de princípio constitucional, determinando a aplicação, por analogia, de 

leis pré-existentes, como no caso dos mandatos de injunção em favor da aposentadoria especial dos 

servidores, quando mandou aplicar as regras do regime geral de previdência. 

 

O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário, 

suspenso por pedido de vista da ministra Carmem Lúcia, acolheu pedido de indenização de servidores 

públicos do estado de São Paulo pela omissão da administração pública no cumprimento da revisão geral 

anual, previsto art. 37, inciso X, da Constituição. 

 

Para o ministro, correção monetária não é ganho, lucro ou vantagem. É mero reajuste ou atualização 

salarial, componente essencial do contrato do servidor com a administração pública. É, segundo ele, a 

forma de resguardar os vencimentos dos efeitos perversos da inflação, como tem sido praticado no setor 

privado, onde as negociações têm assegurado ganhos reais, acima da inflação. 

 

Portanto, uma política salarial permanente, além de valorização do servidor, levaria estabilidade ao Estado 

e a suas políticas públicas, sem qualquer risco de passivo judicial no futuro nem de comprometimento das 

receitas acima dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, que veda qualquer reajuste sempre que esse 

teto for ultrapassado, independentemente da razão que o motivou. 

 

Logo a prudência recomenda – como imperativo de respeito aos contratos, à Constituição e às leis – que o 

valor das obrigações do Estado seja atualizado, inclusive com os salários de seus servidores, assim como 

são corrigidas todas as suas receitas. É uma questão de equidade e respeito à própria Constituição. 

Não descansaremos enquanto não convencermos as autoridades dos três poderes da União, em geral, e à 

presidente da República, em particular, da importância, justiça e necessidade de adoção de uma política 

salarial que dignifique os assalariados e aposentados e pensionistas do Serviço Público.  

*Fonte: DIAP - ÁLVARO SÓLON FRANÇA, Auditor Fiscal e Presidente da ANFIP 
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Governo negocia com o Judiciário a concessão de reajuste de 5,2% 

 

O governo está negociando com o Judiciário a concessão de reajuste de 5,2% para a magistratura a ser 

concedido até o fim do ano. O subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o teto salarial 

do funcionalismo público, passaria de 26,7 mil para 28,1 mil. Segundo líderes do governo no Congresso, 

esse aumento está previsto na lei orçamentária deste ano, para o qual foram destinados R$ 156,7 milhões. 

A elevação do subsídio do ministro do STF reajusta automaticamente na mesma proporção a remuneração 

dos demais ministros de tribunais superiores, desembargadores e juízes de primeira instância. Quanto aos 

servidores, dois líderes do governo no Congresso afirmaram ao Correio que “é outra discussão”. 

 

O vice-líder do governo na Câmara e coordenador da bancada do governo na Comissão Mista de 

Orçamento, deputado Gilmar Machado (PT-MG), afirmou que, embora previsto no orçamento de 2011, o 

aumento não foi concedido ainda, porque os juízes estavam brigando por reajuste maior, de 14,79%, de 

acordo com o projeto enviado ao Congresso em 2010. Os servidores do Judiciário querem percentual bem 

mais alto, de 56%. Também há previsão de R$ 60,2 milhões para repassar os mesmos 5,2% aos membros 

do Ministério Público da União, os procuradores. 

 

“Precisamos resolver, primeiro, o Orçamento de 2011. Já há recursos para os 5,2%. Por enquanto, não 

temos condições de atender os outros pedidos. Mas não dá para ficar todo ano sem dar nada”, ponderou o 

vice-líder. Com o agrado a magistrados e procuradores do MPU, o governo pretende diminuir a pressão 

por reajuste aos demais servidores dos dois órgãos, que custaria em torno de R$ 7,7 bilhões. Apesar de ter 

demonstrado disposição para negociar, o Palácio do Planalto não pretende conceder aumento em 2012 

para a categoria. Uma liderança ouvida pelo Correio afirmou, no entanto, que é possível que o reajuste de 

5,2% seja estendido também aos servidores. 

 

Além de beneficiar os magistrados, a elevação do teto do funcionalismo favorece automaticamente uma 

parcela privilegiada de funcionários públicos de todos os Poderes em todo o país que recebem acima R$ 

26,7 mil. A remuneração é cortada para se adequar ao limite constitucional. 

 

Para o líder do PSDB na Câmara, o deputado Duarte Nogueira (SP), a afirmação do deputado Arlindo 

Chinaglia (PT-SP), relator do Orçamento de 2012, de que não há receita disponível no próximo ano é 

precipitada. “A Comissão de Orçamento precisa analisar a previsão de receita e despesa de forma 

detalhada. Somente depois disso, será possível avaliar”, disse. 

 

Para todo gosto 
Existem hoje no Congresso diversos projetos de lei com reajuste para os membros e servidores do 

Judiciário e do Ministério Público da União. O aumento de 56% pedido pelos funcionários dos dois órgãos 

está na Câmara desde 2009.  

 

Em 2010, chegou a proposta que eleva o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e de 

toda a magistratura em 14,79%. No último dia 31, o STF e o MPU apresentaram dois outros projetos 

prevendo aumento de 4,8% para seus membros. No caso do MPU, os servidores também foram 

lembrados. Proposta da Procuradoria-Geral da República eleva os salários em até 108%. 

 

Arrecadação 
Em defesa dos reajustes salariais para o Judiciário, os magistrados alegam que ajudam a injetar dinheiro 

nos cofres públicos. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Gabriel Wedy, 

afirmou que, nos últimos três anos, os juízes arrecadaram R$ 27,7 bilhões por meio das varas federais de 

execução fiscal.  

 

O montante é quase quatro vezes maior que o estimado para custear os aumentos do Judiciário. “Só para a 

corrupção, a notícia é que foram desviados R$ 40 bilhões. Isso precisa ser apurado urgentemente. As 
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nossas reivindicações destinam-se não apenas a elevar os salários, mas a melhorar o serviço oferecido aos 

cidadãos”, disse Wedy.  

*Fonte: CRISTIANE BONFANTI -  CORREIO BRAZILIENSE 

  

Após Marcha contra a Corrupção, grupo mira o voto secreto no Congresso 
Uma próxima marcha está sendo organizada e, a exemplo do que aconteceu com a anterior, vai ser 

divulgada pelo Facebook e por outras redes sociais 

 

Segundo Walter Magalhães, de 28 anos, um dos que criaram a página no Facebook que chamava a 

população para a marcha, o primeiro passo foi dado com a participação do povo no protesto. Agora, é 

preciso se mobilizar também para medidas práticas. Como o movimento cresceu entre os brasileiros, uma 

página na internet será colocada no ar até a próxima semana e deve ajudar ainda mais na divulgação de 

mobilizações futuras. 

 

"A gente deu início à guerra. Agora, tem que começar a lutar nas batalhas. Estamos discutindo a ideia para 

saber como vai ser o recolhimento das assinaturas. Vamos ver se coletamos tanto pessoalmente quanto 

pelo site que vamos colocar no ar", afirmou Walter, esclarecendo que ainda não há uma meta de 

assinaturas a serem recolhidas. 

 

De acordo com ele, uma próxima marcha está sendo organizada e, a exemplo do que aconteceu com a 

anterior, vai ser divulgada pelo Facebook e por outras redes sociais. O objetivo é fazer com que grupos de 

outras cidades façam simultaneamente seus protestos contra a corrupção. Por enquanto, o contato maior é 

com movimentos de São Paulo e Porto Alegre. 

 

Sites internacionais repercutem mobilização dos brasileiros 

A ida dos brasileiros às ruas para protestar contra a corrupção repercutiu em sites internacionais. O jornal 

espanhol "El País" destacou que a manifestação foi um "movimento de indignados" e que ocorreu a 300 

metros de onde a presidente Dilma Rousseff participava das comemorações pelo Dia da Independência. 

Lembrou ainda que um grupo de parlamentares criou uma Frente Suprapartidária contra a Corrupção. 

 

"Como indicaram os nove senadores que criaram um grupo de apoio às manifestações contra a corrupção, 

o movimento se trata mais de defender a iniciativa da presidente de endurecer suas ações contra a 

ilegalidade, o que é visto com maus olhos até mesmo por políticos de seu próprio partido e de alguns 

partidos aliados do governo que já perdeu quatro ministros", diz o jornal. 

 

A publicação diz ainda que a marcha foi divulgada pelas redes sociais e um outro protesto do gênero vai 

acontecer no Rio, no próximo dia 20. 

 

"Como as manifestações têm sido organizadas por meio da internet, pelas redes sociais, é imprevisível o 

número de participantes, ainda que, como destacam os analistas políticos, o importante é que o fogo já foi 

aceso", destaca o "El País". 

 

Já o site da BBC, diz que três ministros de Dilma deixaram o cargo em meio a denúncias - Alfredo 

Nascimento, Wagner Rossi e Antonio Palocci. 

 

"Dezenas de funcionários do governo também perderam seus empregos ou foram presos", escreve o site. 

"Os manifestantes se reuniram em frente a ministérios do governo e do Congresso com baldes e esfregões 

em um gesto simbólico de lavar a corrupção", completou a BBC. 

 

Na página do jornal argentino "La Nación", a reportagem exalta a iniciativa e diz que o momento lembra 

um outro período da história do país. 
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"As caras pintadas dos manifestantes, em sua maioria jovens, lembraram os protestos anticorrupção contra 

o presidente Fernando Collor e que forçaram sua renúncia, em 1992", escreve a reportagem. "A imprensa, 

onde foram publicadas as denúncias, e a sociedade em geral têm aplaudido a limpeza realizada pela 

mandatária", completa o jornal.  

*Fonte: AGÊNCIA O GLOBO 

  

Governo ampliou número de empregos públicos em 30% entre 2003 e 2010 

 

A ocupação na administração pública brasileira registrou aumento de 30,2% entre 2003 e 2010, de acordo 

com levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), divulgado nesta quinta-feira (8/9), 

que apontou a existência de 5.883.433 de servidores públicos no final do ano passado, sendo 5.300.760 

estatutários e 582.673 celetistas (com contratos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT). 

 

Elaborado pelos pesquisadores José Celso Cardoso e Roberto Nogueira, com base em dados do Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE), do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape) e 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estudo revela que a maior expansão do número 

de funcionários públicos, 39,3%, deu-se no setor municipal, seguido pela esfera federal (30,3%), governos 

estaduais (19,1%) e empresas estatais (11,5%). 

 

A pesquisa do Ipea, intitulada Ocupação no Setor Público Brasileiro: Tendências Recentes e Questões em 

Aberto, revela, contudo, que o movimento de recomposição de pessoal se mostrou suficiente apenas para 

repor o estoque de servidores ativos existentes em 1995 (5.751.710). 

 

O que os pesquisadores notaram, de lá para cá, foi um crescimento gradativo do número de servidores 

estatutários, que representavam 78,5% do total em 1995, evoluíram para 83,5% em 2002 e, no final de 

2010, equivaliam a 90% do universo de servidores públicos. Em sentido contrário, o número de Áreas 

estratégicas 

 

Ao longo do período em análise houve preocupação em conferir maior capacidade burocrática ao Estado 

brasileiro, observado no reforço de carreiras de áreas estratégicas, como advocacia pública, arrecadação e 

finanças, controle administrativo, planejamento e regulação. Em contrapartida, a pesquisa observou 

“persistência da diretriz política de baixa estatização do setor produtivo estatal”. 

 

A despeito do crescimento do estoque de servidores ativos de 2003 para cá, o número de militares e 

servidores civis no final do ano passado era menor que em 1991. Dos 992 mil servidores que o país tinha 

naquele ano, 662 mil eram civis e 330 mil, militares. Em dezembro de 2010, dos 970,6 mil funcionários 

públicos, 630,5 mil eram civis e 340 mil, militares. 

 

A pesquisa do Ipea constatou ainda que houve melhora significativa no nível educacional dos servidores 

públicos, em especial, a partir da obrigatoriedade de contratações mediante concurso público. Verificou 

também que as mulheres constituem minoria na administração federal, mas são maioria nos estados e nos 

municípios, em razão de atuar, predominantemente, nas áreas de saúde, assistência social e educação, 

assumidas em grande parte por estados e municípios.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 

  

Ipea: servidoras públicas federais ganham melhor do que os colegas 

 

As mulheres que trabalham no serviço público federal saem na frente dos homens quando o assunto é o 

contracheque. O comunicado Ocupação no setor público brasileiro: tendências recentes e questões em 

aberto, divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), mostra que elas ganham, em 

média, 12,2 salários mínimos por mês, contra os 11,1 dos colegas. Os pesquisadores do instituto 

pretendem estudar esse fenômeno mais a fundo. 
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“O destaque das mulheres é uma tendência muito geral, não só no Brasil, como no mundo todo. Em geral, 

elas ganham dos homens com relação ao nível de escolaridade, o que deve se refletir no serviço publico 

nos próximos anos”, analisou o técnico Roberto Nogueira. 

 

Nas demais esferas da administração pública, no entanto, os homens são mais bem pagos. Na estadual, 

são, em média, 6,2 salários mínimos para os homens e 4,6 para as mulheres. Já na municipal, são 3 para os 

homens e 2,7 para as mulheres. Em todo o serviço público brasileiro, a média é de 5,5 salários mínimos 

para os homens e 3,9 para as mulheres.  

*Fonte: CRISTIANE BONFANTI – CORREIO BRAZILIENSE 

  

Pré-sal não resolve financiamento da saúde, diz ministro 

 

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, alertou nesta quinta-feira que o repasse de recursos da 

exploração do petróleo do pré-sal não resolve a necessidade imediata de uma fonte de financiamento da 

saúde pública. Segundo ele, a regulamentação da Emenda 29, que define percentuais mínimos dos 

orçamentos da União, Estados e municípios para a Saúde, exige uma nova fonte de custeio.  

 

A Câmara dos Deputados deve votar a emenda constitucional, no próximo dia 28, sem, no entanto, 

apontar uma base de cálculo para a Contribuição Social para a Saúde. Com isso, a tarefa de definir a fonte 

de recursos ficará para os senadores. Uma das alternativas levantadas são os royalties do pré-sal. "O 

impacto é de médio a longo prazo [pré-sal].  

 

Os governadores estão preocupados porque precisam de mais recursos, agora, para a Saúde do País", disse 

Padilha, depois de encontro com a comunidade científica.  

O Fundo Social do pré-sal prevê que o lucro com a exploração do petróleo irá para programas de combate 

à pobreza, da educação, da cultura, da saúde pública, da previdência, de ciência e tecnologia, do meio 

ambiente e de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.  

 

O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, descartou, na véspera, a possibilidade de usar os recursos 

do pré-sal como fonte para custear o impacto financeiro que será causado pela Emenda 29. "O pré-sal só 

vai produzir petróleo daqui a sete ou oito anos. Precisamos de recursos já", disse.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 

  

Carta de embaixador dos EUA mostra preocupação com corrupção no governo Lula 

Documento de diplomata americano foi revelado pelo site WikiLeaks esta semana 

 

A diplomacia americana considera que a corrupção durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva era 

"generalizada e persistente" e atingia todos os Três Poderes. A avaliação foi revelada em uma carta 

enviada há um ano e meio pelo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Thomas Shannon, ao 

procurador-geral americano, Eric Holder.  

 

Na carta, que servia como uma preparação para a visita de Holder ao Brasil, Shannon fez ainda um raio X 

da Justiça brasileira, acusando-a de "despreparada" e "disfuncional". O documento foi revelado esta 

semana pelo WikiLeaks. 

 

Essa não é a primeira revelação sobre os comentários da diplomacia americana sobre a corrupção no 

Brasil. Documentos de 2004 e 2005 revelaram a mesma preocupação e mesmo o risco de os escândalos do 

mensalão acabarem imobilizando o governo. 

 

Mas o que fica claro é que, mesmo no último ano do governo Lula, a percepção americana não havia 

mudado sobre a presença da corrupção na administração. E o fenômeno não se limitaria aos Três Poderes. 

Segundo Shannon, as forças de ordem também seriam prejudicadas por "falta de treinamento, rivalidades 
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burocráticas, corrupção em algumas agências e uma força policial muito pequena para cobrir um país com 

200 milhões de habitantes". 

 

Outra constatação da diplomacia americana foi sobre os problemas enfrentados pela Justiça no Brasil. 

"Apesar de muitos juristas serem de alto nível, o sistema judiciário brasileiro é frequentemente descrito 

como sendo disfuncional, permeado por jurisdições que se acumulam, falta de treinamento, burocracia e 

atrasos", escreveu o embaixador. 

 

Para Shannon, "polícia, procuradores e juízes precisam de treinamento adicional" no Brasil. "Procuradores 

e juízes, em especial, precisam de treinamento básico para ajudá-los a caminhar em direção a um sistema 

acusatório mais eficiente", escreveu. 

 

Cooperação 

 A preocupação não se limita a comentários distantes sobre a situação no Brasil. Shannon deixa claro que 

são os interesses americanos que podem sair prejudicados. "Com seu crescente papel econômico e 

diplomático, os interesses americanos em termos de Justiça no Brasil também aumentam, já que o 

incremento do comércio, viagens, comunicação e finanças no Brasil também trazem oportunidades de 

exploração criminosa." 

 

O diplomata aponta que a cooperação na área de Justiça com o Brasil é considerada no governo Obama 

como uma das prioridade para permitir que os Estados Unidos "atinjam seus objetivos na América do 

Sul". Para isso, sugere programas para o treinamento de juízes e policiais para lidar com o crime 

organizado. 

 

A ajuda não seria desinteressada. "Procuradores e juízes precisam treinamento especializado em áreas de 

especial interesse para os EUA: gangues, crime organizado, drogas, tráfico de pessoas e lavagem de 

dinheiro", escreveu.  

*Fonte: JAMIL CHADE / CORRESPONDENTE / GENEBRA - O ESTADO DE S.PAULO 

  

Irregularidades nos Transportes podem chegar a quase R$ 700 milhões 

Eu auditoria, Controladoria-Geral da União encontrou 66 irregularidades no Dnit e na ferroviária Valec 

A Controladoria-Geral da União (CGU) encontrou 66 irregularidades, que remetem a um prejuízo 

potencial de 682 milhões de reais, em auditoria especial realizada no Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (Dnit) e na estatal ferroviária Valec. 

 

Em nota à imprensa, a CGU informou que concluiu nesta quinta-feira (8) a auditoria e está enviando o 

documento a órgãos como Tribunal de Contas da União (TCU), Polícia Federal e Ministério Público. 

 

Foram analisados 17 processos de licitação e contratos que somam um total de 5,1 bilhões de reais. 

Segundo a CGU, o relatório mostra que, tanto no Dnit quanto na Valec "raríssimos são os 

empreendimentos em que não há acréscimos de custos, muitos dos quais se aproximam do limite legal, 

algumas vezes até superando-os, tornando sem efeito os descontos obtidos nos processos licitatórios". 

As denúncias de irregularidades no setor de transportes do governo geraram uma crise que culminou com 

a queda do então ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, e da cúpula do Dnit. 

 

No caso da Valec, as maiores irregularidades foram encontradas no projeto da Ferrovia de Integração 

Oeste-Leste (Fiol), com uma superestimativa de 52,2 milhões de reais. O ministro dos Transportes, Paulo 

Sergio Passos, esteve com a presidente Dilma Rousseff na tarde desta quinta-feira, mas saiu do encontro 

sem falar com a imprensa. Segundo a CGU, tanto Passos quanto Nascimento deram pleno apoio aos 

trabalhos de apuração.  

*Fonte: REUTERS 
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