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Brasília-DF, 10 de novembro de 2011 

 

Seguridade aprova projeto que permite reversão de aposentadoria 
 

A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou no dia 19 de outubro proposta que permite ao 

segurado do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), a cargo do Instituto Nacional de Seguro Social 

(INSS), renunciar às aposentadorias por tempo de contribuição, especial e por idade. De acordo com o 

relator, deputado Antonio Bulhões (PRB-SP), a medida vai "sanar lacuna nas leis vigentes, que não fazem 

referência à desaposentação".  

 

Foi acolhido o PL 3.884/08, do deputado Cleber Verde (PRB-MA), que tramita em conjunto com o PL 

2.682/07, do mesmo deputado, que não contempla os aposentados por idade. O texto aprovado altera a Lei 

8.213/91, que não prevê a possibilidade de renúncia, pelo beneficiário, das aposentadorias por tempo de 

contribuição, especial e por idade. 

 

Justiça 
Pela proposição, o segurado da Previdência terá assegurada a contagem do tempo de contribuição que 

serviu de base para a concessão do benefício para requerer nova aposentadoria no futuro.  

"É óbvio que o segurado aposentado com proventos insuficientes retornará à atividade, contribuindo para 

o Regime Geral. Ao melhorar seus rendimentos, poderá aposentar-se novamente com remuneração 

maior", explica Bulhões. 

 

O relator explica que, atualmente, o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) recusa todos os pedidos 

de reversão de aposentadoria com o argumento de que a concessão do benefício constitui ato jurídico 

perfeito, por força do Decreto 3.048/99. Outro entendimento, no entanto, teria o Judiciário. "A Justiça 

reconhece que um ato administrativo não pode extrapolar a lei", acrescenta o parlamentar. 

 

Tramitação 
A proposta, que tramita em caráter conclusivo, segue para análise das comissões de Finanças e Tributação; 

e de Constituição, Justiça e Cidadania. 

*Fonte: AGÊNCIA CÂMARA 

  

Dilma exige retratação e Lupi pede desculpas 

 

A segurança e a galhofa da véspera, quando o ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, desafiou a 

presidente Dilma Rousseff e disse que duvidava de sua demissão, e que só sairia ―abatido à bala‖, foram 

substituídas pela humildade na quarta-feira. 

 

As declarações do ministro, com apoio do seu partido, o PDT, causaram enorme mal-estar no governo. 

Dilma exigiu uma retratação pública de Lupi. Após levar uma reprimenda da ministra da Casa Civil, 

Gleisi Hoffmann, que o chamou ao Palácio do Planalto para repassar recado da presidente de que quem 

demite na Esplanada é ela, Lupi fez um mea culpa. 
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E o PDT amenizou a ameaça de deixar o governo, se o ministro cair.Mesmo com a retratação, o destino de 

Lupi já foi selado: segundo interlocutores de Dilma, ele sairá do governo no início do ano que vem, 

quando será feita a primeira reforma ministerial do governo.  

*Fonte: O GLOBO 

  

A farra dos aliados de Lupi 

 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem) passou a ser utilizado para turbinar filiados ao PDT 

em nível nacional e para atender os interesses eleitorais dos principais aliados do ministro do Trabalho, 

Carlos Lupi, dois deles ex-assessores diretos na pasta — hoje deputados federais. Na gestão de Lupi foram 

distribuídas vagas e recursos do Projovem aos estados conforme a influência dos aliados e o potencial de 

votos e crescimento do PDT, como contam ao Correio dirigentes de entidades contratadas pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE) para a qualificação profissional. 

 

O deputado Weverton Rocha (PDT-MA), acusado de cobrar propina quando era assessor especial de Lupi, 

foi beneficiado com vagas do Projovem em seu estado. O Maranhão recebeu R$ 11,4 milhões desde 2009.  

 

O mesmo ocorreu com o deputado André Figueiredo (PDT-CE): em 2010, ano eleitoral, conforme 

registros no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), o Ceará ficou em segundo lugar no 

ranking dos estados que mais receberam recursos do Projovem — R$ 9,3 milhões. André foi braço direito 

de Lupi e número dois no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Entre 2007 e 2010, ocupou o cargo 

de secretário executivo. 

 

Pedetistas contra Lupi 
Vivaldo Barbosa (RJ), José Maurício (RJ) e Fernando Bandeira (RJ) — protocolaram ontem na 

Procuradoria-Geral da República e na Controladoria-Geral da União novos pedidos para que sejam 

investigadas as acusações de irregularidades no Ministério do Trabalho. Os três são integrantes do 

movimento Resistência Leonel Brizola e criticam duramente o ministro Carlos Lupi, a quem acusam de 

destruir o partido para atender os próprios interesses. ―Essas denúncias que envergonham o PDT foram 

praticadas por pessoas ligadas ao ministro‖, acusou o ex-deputado federal Vivaldo Barbosa. 

 

A ação dos três pedetistas engrossa a lista de insatisfeitos no partido contra o envolvimento do partido nas 

supostas irregularidades praticadas no Ministério do Trabalho. Na terça-feira, os deputados Miro Teixeira 

(RJ), Reguffe (DF) e o senador Pedro Taques (MT) pediram que o procurador-geral da República, Roberto 

Gurgel, apresente uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal para apurar o caso. 

 

Vivaldo, José Maurício e Fernando Bandeira acusam o ministro de desorganizar o partido para atender os 

próprios interesses e de alguns de seus amigos, como a Força Sindical, comandada pelo deputado Paulo 

Pereira da Silva, o Paulinho (SP). ―Eu era presidente do Movimento Sindical do PDT, que não existe 

mais‖, reclamou Fernando Bandeira.  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

  

Palácio do Planalto resiste ao reajuste de 56% para o Judiciário Federal 

 

O governo orientou os parlamentares da base aliada a aprovar um aumento de 5,2% para o subsídio 

mensal de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que é o teto do funcionalismo. Com isso, os 

salários de todos os magistrados do país também serão reajustados pelo mesmo índice. "A ideia é dar um 

aumento para os juízes", disse ontem ao Valor o vice-líder do governo na Câmara, Gilmar Machado (PT-

MG).  

 

Esta é a única concessão que a presidente Dilma Rousseff está disposta a fazer nesta área, segundo líderes 

governistas. O Palácio do Planalto não concorda com a aprovação do reajuste de 56% que está sendo 
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reivindicado pelos servidores do Judiciário e com os aumentos para os servidores do Ministério Público 

federal e do Tribunal de Contas da União (TCU), entre outras categorias. 

 

Terça-feira (8), a assessoria de imprensa da Casa Civil encaminhou ao Valor uma nota de esclarecimento, 

na qual nega que a ministra Gleisi Hoffmann tenha conversado com o líder do PMDB na Câmara, 

Henrique Eduardo Alves (RN), sobre o reajuste dos servidores do Judiciário.  

 

"Esta Casa Civil nunca tratou com o deputado sobre o assunto de aumento do Poder Judiciário, tema cuja 

posição de governo já foi exaustivamente divulgada", diz a nota, a propósito da informação de que o líder 

do PMDB teria avisado o Planalto que não compraria "uma briga" com o Judiciário. 

 

Um recente levantamento feito pelo relator da proposta orçamentária de 2012, deputado Arlindo Chinaglia 

(PT-SP), mostra que se todas as propostas de aumentos salariais de servidores que lhe chegaram fossem 

acolhidas, haveria um gasto adicional no próximo ano de R$ 9 bilhões. Essa despesa adicional, 

argumentam os técnicos do governo, é incompatível com o ajuste das contas públicas que a área 

econômica quer manter para enfrentar a atual crise financeira internacional. 

 

O reajuste de 5,2% do subsídio de ministro do STF está previsto no Orçamento deste ano, mas não chegou 

a ser concedido porque alguns parlamentares tentaram negociá-lo juntamente com a proposta de aumento 

de 56% para os servidores do Judiciário. Por essa razão, informaram líderes governistas, o projeto de lei 

terminou parado. 

 

Os juízes queriam que o reajuste de 5,2% fosse retroativo a janeiro de 2011. Em reunião com 

representantes dos magistrados, realizada anteontem, o deputado Chinaglia explicou que a retroatividade é 

proibida pelo parágrafo 2º do artigo 80 da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Por isso, o reajuste, se 

aprovado pelo Congresso, valerá a partir de janeiro de 2012. 

 

A estratégia do governo de conceder aumento de 5,2% para os magistrados, no entanto, encontra 

dificuldades na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, onde o projeto de lei com o 

aumento do subsídio de ministro do STF está sendo analisado. O substitutivo apresentado pelo relator do 

projeto, deputado Roberto Santiago (PSD-SP), propõe um aumento de 20%. O subsídio passaria dos atuais 

R$ 26,7 mil para R$ 32,1 mil em janeiro de 2012. 

 

Em seu parecer, o deputado Santiago acolheu os dois pedidos feitos pelo presidente do STF, ministro 

Cezar Peluso. Em 2010, Peluso solicitou um aumento de 14,9%. Este ano, um novo aumento de 4,8%. Em 

defesa de sua proposta, Santiago argumentou que "a remuneração dos magistrados encontra-se defasada, 

tendo em vista que os valores atualmente praticados ainda se reportam a janeiro de 2009, última ocasião 

em que sofreram modificação".  

*Fonte: VALOR ECONÔMICO 

  

Orçamento adia votação 

 

Diante dos impasses em torno dos pedidos de reajuste para os servidores do Judiciário e dos aposentados e 

pensionistas, os deputados e senadores adiaram mais uma vez a votação do parecer preliminar da proposta 

orçamentária de 2012, a cargo do deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP).  

 

Os líderes partidários afirmaram que vão votar nesta quinta-feira (10/11) o parecer e conseguiram uma 

vitória: fizeram um acordo para incluir no documento uma emenda que garanta a negociação, com o 

governo federal, de um aumento acima da inflação para aposentados e pensionistas de todo o Brasil. "Isso 

significa que, se depender dos líderes partidários, haverá essa negociação. Mas isso depende do governo", 

explicou Chinaglia.  
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Para os servidores públicos, ainda não houve avanços. Eles pretendem comparecer na reunião desta 

quinta, marcada para as 10h, para pressionar os parlamentares.  

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

  

Salário de ministros do Supremo Tribunal pode aumentar para R$ 28 mil 

 

A Câmara analisa proposta do Supremo Tribunal Federal (STF) que reajusta em 4,8% o subsídio mensal 

dos ministros da corte a partir de 1º de janeiro de 2012. Hoje, eles recebem cerca de R$ 26,7 mil por mês. 

Com o novo texto, passarão a ganhar por volta de R$ 28 mil. A medida está prevista no PL 2.197/11.  

 

O presidente do STF, Cezar Peluso, explica que o reajuste servirá para recompor as perdas com a inflação 

de 2011. Se for aprovada, a norma terá impacto anual de R$ 977,7 mil para o STF.  

 

Já para todo o Poder Judiciário, o impacto previsto é de R$ 150,5 milhões, tendo em vista que o valor do 

subsídio dos ministros do STF serve de base de cálculo para a remuneração dos ministros dos tribunais 

superiores e para os outros magistrados. 

 

Tramitação 
A proposta tramita apensada ao PL 7.749/10, que prevê um reajuste de 14,7%, o que faria com que o 

subsídio mensal dos ministros do STF chegasse a R$ 30,6 mil.  

 

Os projetos tramitam em regime de prioridade e serão analisados pelas comissões de Trabalho, de 

Administração e Serviço Público; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania, 

antes de seguir para o plenário.  

*Fonte: AGÊNCIA CÂMARA 

  

Senador: aposentados acima do mínimo terão ganho real em 2012 

 

O presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), senador Vital do Rêgo (PMDB-PB) afirmou nesta 

quarta-feira que haverá ganho real para os aposentados e pensionistas do INSS que recebem acima de um 

salário mínimo na proposta orçamentária de 2012, mas não garantiu o percentual de 11,7% defendido 

pelas Centrais Sindicais. A proposta, que soma a inflação de 2011 (5,91%) com 80% do crescimento da 

economia brasileira no ano passado, foi defendida pelo deputado e presidente da Força Sindical, Paulinho 

(PDT-SP).  

 

Segundo Vital do Rêgo, haverá reajuste acima da inflação, mas ainda não é possível definir um percentual, 

já que o ganho real depende de negociações entre as centrais e o governo. Tudo indica que o texto ficará 

como no orçamento de 2011, em que havia a garantia do reajuste pela inflação acrescido de um percentual 

- o texto foi vetado pelo ex-presidente Lula, que concedeu 7,7% aos aposentados e pensionistas que 

ganham acima do mínimo. À época, Lula também vetou o fim do fator previdenciário.  

 

O presidente da CMO, no entanto, afirmou que, desta vez, a proposta tem respaldo do governo. "A 

proposta veio por consenso dos líderes partidários, inclusive do líder do governo, que encampou a ideia. O 

Congresso entende que deve haver um ganho real, mas somos prudentes e preferimos não fixar um 

percentual em meio à crise financeira. Mas a CMO vai aprovar, no relatório final, a prerrogativa de haver 

ganho real", afirmou Vital do Rêgo.  

*Fonte: REDAÇÃO TERRA 
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Senado aumenta penas para os motoristas que dirigem embriagados 

 

Dirigir sob efeito de álcool ou outra substância psicoativa no sangue, independentemente da quantidade, 

pode virar crime. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou hoje (9) o projeto de lei 

que criminaliza o condutor de veículo que dirige alcoolizado. 

 

A proposta, que foi aprovada em caráter terminativo, isto é, não precisa ser submetida ao plenário do 

Senado, seguirá para votação da Câmara dos Deputados. 

 

O Código Brasileiro de Trânsito prevê tolerância até 0,6 decigramas (dg) de álcool por litro de ar expelido 

pelos pulmões. O nível de álcool consumido pelo motorista atualmente só pode ser detectado com o teste 

do bafômetro, que não é obrigatório. 

 

A proposta do senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES) prevê outros tipos de qualificação de embriaguez, 

como testes de alcoolemia e exames clínicos, além de ―prova testemunhal, imagens, vídeos ou produção 

de quaisquer outras provas em direito admitidas‖. 

 

As punições vão desde a detenção de seis meses a três anos a multa e suspensão da carteira de habilitação. 

No caso de morte provocada pelo motorista embriagado, o condutor do veículo pode cumprir pena de 

reclusão de quatro a 12 anos, pagar multa e ter a suspensão ou a proibição de nova carteira de habilitação. 

 

O relator do projeto, Pedro Taques (PDT-MT), acolheu duas emendas do senador Demóstenes Torres 

(DEM-GO) para melhor especificar a punição dos infratores envolvidos em acidentes de trânsito e outra 

para simplificar a redação do projeto.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 

  

TJ diz não ter como cumprir meta do CNJ sobre cargos 
Às vésperas de nova inspeção do Conselho Nacional de Justiça, Judiciário do Paraná informa que não 

irá indicar efetivos para metade das vagas comissionadas 

 

A poucos dias do início de uma nova inspeção do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no Judiciário 

paranaense, o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), Miguel Kfouri Neto, afirmou ontem 

que não cumpriu e nem terá condições de cumprir a meta de destinar ao menos metade dos cargos em 

comissão do órgão para servidores concursados.  

 

A meta havia sido estabelecida pelo próprio CNJ na inspeção feita em setembro de 2009 no TJ. Os cargos 

em comissão, de livre nomeação, são destinados às funções de chefia, direção e assessoramento e podem 

ser ocupados por funcionários efetivos.  

 

A regra dos comissionados foi uma das recomendações que o CNJ fez ao TJ para sanear as 113 

irregularidades encontradas na administração do Judiciário local. A nova inspeção do CNJ no estado vai 

começar no próximo dia 22. Segundo Kfouri, com exceção do porcentual de comissionados, todas as 

outras recomendações do CNJ foram cumpridas pelo TJ. 

 

A discussão sobre os comissionados da Justiça voltou à tona na segunda-feira, quando os deputados 

estaduais aprovaram o projeto de autoria do TJ que prevê a criação de 787 cargos em comissão para a 

função de auxiliar de juiz. 

 

O deputado Elton Welter (PT) cobrou do TJ o cumprimento da norma estabelecida pelo CNJ há dois anos 

para que o projeto fosse aprovado. A manifestação de Welter provocou um encontro entre o petista e o 

presidente do TJ. Nessa reunião, Kfouri apresentou ao parlamentar a mesma justificativa que dará aos 

corregedores do CNJ. ―Esse ponto é inexequível. Se o CNJ sugerir uma maneira de fazermos isso sem 

paralisar a atividade do Judiciário, eu adoto na hora‖, disse.  
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Kfouri alega que é impossível, no momento, abrir concurso público para todos os cargos que o TJ 

necessita para funcionar. Ele também repetiu a alegação que os valores pagos pelo quadro funcional do 

Judiciário não são suficientes para atrair servidores com atribuições necessárias às funções. ‖Em muitas 

comarcas do interior não há servidores do quadro disponíveis, nem bacharéis em direito dispostos a 

receber o salário [de cerca de R$ 2,6 mil] de auxiliar judiciário‖, afirma. O deputado Elton Welter disse 

que aceitou os argumentos e dará ―um voto de confiança‖ ao TJ. 

 

A última inspeção do CNJ apontou que o TJ do Paraná era a sexta corte estadual do país com o maior 

porcentual de cargos ocupados por funcionários sem qualquer vínculo com a administração pública.  

Para Kfouri, o CNJ vai perceber que a meta é inatingível. Ele propõe que valha para o Judiciário a mesma 

regra que o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou às câmaras municipais – de que o número de 

comissionados não pode exceder o número de efetivos.  

*Fonte: GAZETA DO POVO 
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