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Brasília-DF, 10 de outubro de 2011 

 

Gratificações - Aposentados e pensionistas cobram benefícios que somam R$ 5 bilhões 

 

A intenção do governo federal ao criar as gratificações ao funcionalismo público por desempenho era 

positiva. O objetivo foi aumentar os salários e premiar quem de fato trabalha — e bem. Mas a inércia do 

Ministério do Planejamento e do Palácio do Planalto deixou essas gratificações sem regulamentação por 

até 12 anos, criou uma série de problemas e inundou o Judiciário de processos. Milhares de servidores 

aposentados e pensionistas estão conseguindo receber, nos tribunais, a totalidade dos valores pagos aos 

ativos desde que a remuneração extra passou a existir. Estima-se que a fatura chegue a R$ 5 bilhões. 

 

No total, entre 1998 e 2008, foram criadas 64 gratificações no Executivo, todas dando direito ao 

recebimento da eventual diferença. Os benefícios estão espalhados por 92 órgãos da administração direta, 

fundações e autarquias, agregando 90% dos servidores — 570 mil ativos e 565 mil inativos. Segundo as 

leis que instituíram a remuneração variável por produtividade, os servidores inativos tinham direito a 

receber entre 30% e 50% do valor da gratificação, enquanto os ativos faziam jus a 80% pelo menos até a 

regulamentação. É essa diferença que os aposentados e pensionistas buscam na Justiça. 

 

A confusão se agigantou devido à demora do governo para definir o modelo de avaliação dos 

funcionários. Somente em março do ano passado, o Palácio do Planalto publicou decreto fixando as regras 

para a avaliação individual dos servidores de 48 das gratificações. Antes disso, nove delas tiveram as 

normas definidas entre 2007 e 2009. Há ainda oito à espera da regulamentação. Algumas são muito 

antigas, como a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Planejamento (GDATP), nascida 

em 1998, cujas regras para medir a produtividade dos servidores da pasta só foram editadas em setembro 

do ano passado. 

 

Em casa ou na praia 
Os valores variam conforme o nível e o padrão do servidor — vão de R$ 80 e R$ 400 por mês. Os 

aposentados e pensionistas querem o benefício maior possível, mas nem todos receberão porque não 

entraram na Justiça ou perderam o direito de receber pelo atraso no ajuizamento dos processos. O prazo 

para pedir o ressarcimento é de cinco anos. Assim, só é possível obter as parcelas não repassadas dos 

cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 

 

No Judiciário, o direito dos aposentados já está pacificado em todas as instâncias. O Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram que eles têm direito ao valor recebido pelo 

pessoal da ativa, até que efetivamente haja a avaliação por desempenho. Enquanto isso não ocorrer, trata-

se de gratificação genérica e, por isso, deve ser estendido aos inativos o mesmo percentual pago aos 

servidores que continuam trabalhando e contribuindo para gerar riqueza ao país. Não importa se os 

aposentados e pensionistas estão em casa assistindo a televisão ou na praia, sem nada mais agregar ao 

serviço público. 

 

O STF chegou a editar, em dezembro de 2009, súmula vinculante reconhecendo o direito dos inativos a 

gratificações. Em abril de 2010, foi a vez de a Advocacia-Geral da União (AGU) emitir súmula 

reconhecendo o direito dos servidores inativos e orientando os advogados e procuradores federais a não 

recorrerem das sentenças. Por causa do grande volume de processos, as turmas recursais do Juizado 

Especial do Rio de Janeiro foram mais abrangentes e publicaram o enunciado nº 68, listando 45 
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gratificações pagas pelo Executivo federal que devem ser estendidas em sua totalidade aos inativos, além 

das recentemente criadas, ―pela falta de regulamentação e efetiva aplicação das necessárias avaliações de 

desempenho‖. 

 

Nessa leva de servidores beneficiados, não conseguiram embolsar o mesmo valor recebido pelos ativos os 

advogados da AGU, que recebiam, até a instituição do pagamento por subsídio em 2008, a Gratificação 

por Atividade Judiciária (GDAJ), criada em 2000. O STF entendeu que a avaliação individual foi feita 

desde o início, portanto, não é genérica. 

 

Senado à frente 
Enquanto as leis que criaram a gratificação de desempenho no Executivo estabeleceram o repasse de um 

percentual menor para os aposentados e pensionistas, entre 30% e 50% do valor máximo possível, no 

Senado, o último plano de carreira da categoria criou um polpudo benefício, de até 100% do vencimento 

básico. Garantiu ainda o repasse aos inativos pela média recebida pelos servidores. Entre os funcionários 

da Casa, não se fala em menos de 80% para todos eles.  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

  

Emendas, o eterno foco de escândalos 
Execução dos gastos inseridos nos orçamentos públicos por parlamentares não é rastreável. Por isso, 

essas despesas estão no centro de sucessivas denúncias de desvios 

 

Vereadores, deputados estaduais, federais e senadores pelo Brasil afora têm nas mãos uma caixa-preta 

bilionária, fonte constante de escândalos nas últimas décadas – as emendas parlamentares. Em 2011, só as 

sugestões individuais apresentadas por congressistas compõem quase R$ 8 bilhões do orçamento da União 

para 2011. Saber como esse recurso está sendo aplicado, porém, é uma tarefa quase impossível para o 

cidadão. 

 

Em meio aos labirintos orçamentários, não há formas de rastrear o encaminhamento da maior parte dessas 

propostas. Muitas das informações contidas em canais de divulgação sobre o tema, como o Portal da 

Transparência (da Controladoria-Geral da União) e o Portal dos Convênios (do Ministério do 

Planejamento), têm acesso restrito ao público em geral. Além disso, praticamente todos os congressistas 

optam por emendas ―genéricas‖, cujo destino final só é conhecido ao longo da execução orçamentária.  

Isso significa, por exemplo, que quando o recurso para a construção de uma quadra de esportes chega a 

uma cidade, não há como o contribuinte aferir por conta própria qual parlamentar fez a sugestão, nem qual 

foi o valor inicial do pedido. 

 

Do total de 636 emendas individuais apresentadas pelos 30 deputados federais e 3 senadores paranaenses 

ao orçamento da União de 2011, 277 estão entre essas ―genéricas‖. Também conhecidas como emendas 

―guarda-chuva‖, elas não definem exatamente em quais dos 399 municípios do estado serão aplicadas – 

apenas se encaixam em programas já definidos pelos ministérios. Juntas, elas somam R$ 263 milhões, 

equivalente a 61% do total de R$ 429 milhões em emendas individuais sugeridas pela bancada 

paranaense.  

 

Ambiente propício 
A falta de transparência gera o ambiente propício para desvios. Nos últimos dias, a Assembleia Legislativa 

de São Paulo virou alvo de denúncias de ―venda‖ de emendas por deputados estaduais – o caso vai ser 

investigado pelo Ministério Público.  

 

Em agosto, num outro escândalo, a Polícia Federal prendeu 38 pessoas acusadas de envolvimento no 

desvio de cerca de R$ 3 milhões de um convênio do Ministério do Turismo para treinamento de pessoal. A 

verba havia sido destinada por uma emenda da deputada federal Fátima Pelaes (PMDB-AP). 

―Além de serem de difícil controle, as emendas não são eficientes do ponto de vista da gestão pública. 

Elas pulverizam em pequenos empreendimentos recursos que poderiam ser destinados, por exemplo, para 
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o desenvolvimento regional‖, diz o professor de Administração José Matias Pereira, da Universidade de 

Brasília. 

 

Liberação da verba gera troca de favores 
O diretor da ONG Contas Abertas, Gil Castello Branco, questiona a falta de regras claras para a liberação 

de emendas e o tom político envolvido nas negociações. Na teoria, as emendas deveriam funcionar apenas 

como ―contribuições‖ dos parlamentares à proposta orçamentária elaborada a cada ano pelo Poder 

Executivo. Na prática, contudo, acabam servindo como moeda de troca na relação entre poderes. 

 

―É óbvio que parlamentares mais bem relacionados com o governo conseguem liberar mais emendas. É 

uma parte feia do jogo político, mas que não vem de agora‖, diz o diretor da organização Contas Abertas, 

especializada em fiscalizar o destino do dinheiro público. Ao conseguir recursos para a construção de uma 

ponte, por exemplo, um deputado mostra empenho pela localidade beneficiada e garante propaganda com 

dinheiro público. Em contrapartida, oferece ao governo obediência nas decisões legislativas. 

 

Eleito pela primeira vez em 2010, o deputado federal paranaense Edmar Arruda (PSC) destaca que o 

círculo vicioso não envolve apenas parlamentares e governo. ―Infelizmente até muitos setores da 

sociedade civil organizada aprenderam a avaliar o parlamentar muito mais pelas emendas que eles 

conseguem executar do que pelo trabalho legislativo em si‖, diz Arruda. Para ele, a saída seria reduzir as 

emendas e aumentar as transferências obrigatórias da União para estados e municípios.  

*Fonte: GAZETA DO POVO 

  

Rejeitada punição específica para fraude em concursos 
Proposta tramita em caráter conclusivo e será arquivada, a menos que haja recurso para que seja levada 

ao Plenário 

 

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público rejeitou na quinta-feira (6) o Projeto de Lei 

2588/07, do deputado Neilton Mulim (PR-RJ), que prevê punição civil e administrativa para responsáveis 

por organização de concursos públicos ou vestibulares em que haja vazamento de gabarito ou fraude. 

 

Para o relator, deputado Eudes Xavier (PT-CE), as penas previstas na Lei das Licitações (8.666/93) já se 

aplicam a esse tipo de contravenção. Além de multas, advertências, suspensão temporária da participação 

em licitações e impedimento de contratar com a administração pública por até dois anos, a lei prevê 

detenção dos infratores por período variável, dependendo da gravidade do delito. 

 

Proposta  
Pelo projeto rejeitado na comissão, quando a violação ocorrer durante a realização das provas, a punição 

dos responsáveis dependerá de dolo ou culpa. Nesse caso, a entidade promotora do processo seletivo será 

proibida de participar da realização de qualquer concurso pelo período de cinco a oito anos. As despesas 

do candidato deverão ser ressarcidas. 

 

Ainda segundo o projeto, caso ocorra vazamento de informações diretamente da entidade promotora, a 

imputação de responsabilidade independerá de dolo ou culpa. Nessa situação, além de ficar impedida de 

realizar concursos pelo período de cinco a oito anos, a entidade sofrerá a suspensão imediata para 

participar de qualquer processo durante a apuração da fraude. 

 

Tramitação  
Como a proposta tem caráter conclusivo e foi rejeitada pela única comissão de análise do mérito, será 

arquivada, a não ser que haja recurso de 52 deputados para sua análise pelo Plenário.  

*Fonte: AGÊNCIA CÂMARA 

  

 

 

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/118647-RESPONSAVEL-POR-CONCURSO-PODERA-SER-PUNIDO-POR-FRAUDE.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
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Representante no STF na luta pelo fim do fator 
Federação dos Aposentados do Rio entra com pedido para ser „amiga da Corte‟ e pressionar votação da 

inconstitucionalidade de limitador, parada há quase 12 anos 

 

A Federação das Associações dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro (Faaperj) 

entrou com pedido de representação no Supremo Tribunal Federal (STF) questionando o uso do fator 

previdenciário no cálculo de benefícios do INSS. O objetivo é pressionar a Suprema Corte brasileira para 

que acelere o julgamento da ação de inconstitucionalidade do limitador, que reduz em até 30% os valores 

das aposentadorias.  

 

Há 11 anos, o fator foi mantido no cálculo dos benefícios pelos ministros do STF, mas o mérito da questão 

não foi julgado. Isto é, não houve análise e definição se a fórmula, que entrou em vigor em 1999, é 

constitucional ou não. Agora, se tornando ‗amicus curiae‘ (amiga da Corte) na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 2.111, a Faaperj ganha representante no STF que poderá convencer os ministros a 

movimentar a discussão sobre o fator. 

 

―Desde 1999 aguardamos posicionamento sobre o fator pelo STF. É muito tempo reduzindo benefícios de 

milhares de segurados. Agora, a análise será fiscalizada com lupa pela Faaperj‖, comemora Yedda Gaspar, 

presidente da entidade. 

 

Com representante na Corte, a federação pretende recuperar o tempo perdido e o valor dos benefícios de 

milhares de aposentados. ―A intenção é insistir com o ministro Celso de Mello, relator da ação, para 

colocar a discussão da inconstitucionalidade em pauta ainda esse ano. Vamos torcer para que o pedido seja 

deferido logo‖, afirma Carlos Jund, assessor jurídico da federação. 

 

Caso os ministros votem pelo fim da fórmula, quem se aposentou com prejuízos pode ter direito às 

diferenças. Segundo Jund, o Supremo pode estabelecer um efeito retroativo e limitar o direito ao 

recebimento de diferenças pelo período de dois anos ou até pelos últimos cinco anos. 

 

Período de 11 anos para julgamento fere a Constituição 

Para acelerar a apreciação da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.111, que contesta a adoção do fator, 

os advogados poderão evocar a Constituição Federal e a Corte Internacional em nome do Tratado de 

Direitos Humanos da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário. 

 

―Como a ação já está encostando nos 12 anos, é uma oportunidade para confrontar a cláusula de prazo 

razoável para julgamento. A própria Constituição prevê a duração razoável de um processo. Como se 

esperar da Corte 12 anos para se julgar o mérito?‖, questiona o advogado previdenciário Flávio Brito Brás.  

 

O especialista lembra ainda que o pacto São José da Costa Rica, que assegura ao cidadão o direito à 

proteção judicial e, assim, ao julgamento rápido de um recurso, é mais um argumento de peso para que o 

fator retorne rápido à pauta.―O pacto não tem status de norma constitucional, mas como o País aderiu, há a 

obrigação de cumpri-lo perante a Corte Internacional‖, explica. 

 

O que diz o Pacto São José 

O Pacto São José da Costa Rica é de 1969, mas só foi assinado pelo Brasil no ano de 1992. É no Artigo 25 

que a garantia da proteção judicial para todos os cidadãos está prevista: 

 

“Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os 

juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais 

reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal violação seja 

cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais”.  

 

*Fonte: O DIA 
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Fraudes já provocaram cassação de 274 prefeitos 

 

O governo terminou mais cedo para 274 dos 5.563 prefeitos eleitos ou reeleitos nas últimas eleições 

municipais, o que representa 4,9% do total. Entre 2005 e 2008 – período do mandato anterior -, o total de 

gestores cassados tinha chegado a 296. A expectativa é que a marca seja ultrapassada nesta legislatura, até 

dezembro do ano que vem, quando terminarão os governos. 

 

Levantamento promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) aponta que 38,1% dos casos 

foram motivados por ações de improbidade administrativa e, em 36,9% deles, por infrações à legislação 

eleitoral. 

 

Os estados de Piauí – o campeão, com 50 cassados -, Minas Gerais, Bahia e Mato Grosso lideram o 

ranking da troca de cadeiras. 

 

Parte dos políticos que perderam o mandato e ficaram inelegíveis se mantém na corda bamba, com uma 

sucessão de decisões judiciais que garantem a permanência nas prefeituras. A maioria das ações que 

levaram às cassações foi motivada por desvios de verbas e falta de comprovação do uso do dinheiro 

público. Há ainda prefeitos reeleitos que tiveram contas do mandato anterior reprovadas.  

*Fonte: O GLOBO 

  

Dia Mundial da Saúde Mental 
OMS pede mais investimentos em prevenção e tratamento. A maioria dos países de baixa e média renda 

destina menos de 2% do orçamento para a área de saúde mental  

 

No Dia Mundial da Saúde Mental, lembrado nessa segunda-feira (10), a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) cobrou mais investimentos em serviços de prevenção e no tratamento de doenças mentais, 

neurológicas e de distúrbios associados ao uso de drogas e outras substâncias. 

 

De acordo com o órgão, a falta de recursos financeiros e de profissionais capacitados é ainda mais grave 

em países de baixa e média renda – a maioria deles destina menos de 2% do orçamento para a área de 

saúde mental. 

 

Outro alerta é que muitos países contam com menos de um especialista em saúde mental para cada 1 

milhão de habitantes, enquanto uma parte considerável dos recursos alocados no setor são destinados 

apenas a hospitais psiquiátricos e não a serviços oferecidos, por exemplo, na saúde primária. 

 

―Precisamos aumentar o investimento em saúde mental e destinar os recursos disponíveis para formas 

mais eficazes e mais humanitárias de serviços‖, reforçou a OMS. A estimativa é que mais de 450 milhões 

de pessoas sofram de distúrbios mentais em todo o mundo. 

 

Na semana passada, durante reunião do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o ministro da Saúde, 

Alexandre Padilha, destacou os avanços obtidos no Brasil por meio da reforma psiquiátrica, instituída por 

lei em 2001. Segundo ele, a quantidade de procedimentos ambulatoriais em saúde mental passou de 423 

mil em 2002 para 21 milhões no ano passado. 

 

Em junho de 2010, a Agência Brasil publicou a reportagem especial Retratos da Loucura. Em visitas a 

sete cidades brasileiras, a equipe procurou detectar os estágios em que as mudanças propostas pelo 

governo na área de saúde mental se encontravam.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 
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http://agenciabrasil.ebc.com.br/grande-reportagem/2011-03-10/retratos-da-loucura

