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Brasília-DF, 12 de agosto de 2011 

 

Discurso surreal 

Num reino planaltino não lá muito distante... 

 

“Senhor Presidente, vices-presidentes, secretários e nobres colegas: 

 

Vivemos hoje uma situação insuportável. Não se pode mais nem achacar uma verbazinha aqui e outra ali 

que vem logo essa imprensa denuncista caluniar nossos colegas de quadrilha. Isto tem que acabar, antes 

que a honestidade seja novamente instituída. Então, esse pessoal da imprensa não sabe que para sustentar 

a governabilidade é necessário ceder espaço em ministérios e estatais e que estes espaços são ocupados 

por pessoas de nossa inteira confiança, as quais foram ali colocadas para se locupletarem e a nossos 

aliados? Então essa mesma imprensa não sabe que os indicados têm necessariamente que auxiliar nosso 

caixa familiar e o do partido? Francamente, a quem querem enganar esses homens da imprensa 

denuncista?  

 

Chega de cinismo, vamos botar os podres para fora. Vossas excelências hão de lembrar que o antecessor 

era mais vista grossa, nada sabia e nada via, tempos bons. Ah, que saudades do “eu não sei de nada!”. 

Hoje o que se vê são policiais despreparados, que tratam os bandidos do colarinho branco como se fossem 

bandidos comuns. Utilizam até algemas. Algemas! Um horror, tortura inimaginável. Isso não é justo? 

Ministro: mexa-se, faça alguma coisa que, impeça essa onda de moralidade vã na polícia! Nossos 

cupinchas estão se borrando de medo e nós também e aí nada anda neste país do jeitinho, da maracutaia e 

da corrupção. Nossas famílias estão em pânico. Chamam-nos de corruptos, inertes e parasitas.  

 

Já acabaram com o nepotismo, prática louvável para nossos pobres familiares que dependem dos cargos 

que disponibilizávamos para eles. Imagem que minha avó, de 99 anos, não pode mais ser minha assessora. 

Deprimidérrima, aguardamos pelo pior.  O que mais querem da gente. Acaso esqueceram que somos 

vítimas dos nossos antepassados, herdeiros das capitanias hereditárias, precursora do capitalismo 

hereditário? Estamos acuados e assim não temos condições de trabalhar. Se não mudarem de atitude 

proibindo as práticas investigatórias deste CCC (Comando de Caça aos Corruptos), tudo fica parado, o 

país vai parar. Vamos nos rebelar, nobres colegas, e legislar contra a imprensa livre, contra a internet e 

contra a polícia e justiça que perseguem nossos aliados.  

 

Colegas, é chegada a hora de cruzada cívica contra a moralidade! Pela manutenção da corrupção ampla, 

geral e irrestrita!!!” 

*Fonte: BLOG DO FAGUNDES 

  

 

Crise internacional: o pretexto que faltava para o arrocho salarial 

 

O governo federal, que emitia sinais dúbios sobre o reajuste para os servidores públicos para 2012, vai 

utilizar a crise internacional, que é real, como pretexto para não reajustar os salários do funcionalismo da 

União pelo segundo ano consecutivo.  

 

Embora o artigo 80 da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2012 autorize revisão geral de remuneração, a 

tendência é que não haja reajuste em 2012, salvo para as carreiras que já tenham projeto em tramitação 



 2 

prevendo reestruturação remuneratória ou reajuste e sejam alocados recursos no orçamento do próximo 

ano para tanto, casos dos servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público.  

 

A equipe econômica, segunda palavras do ministro da Fazenda, Guido Mantega, recomendou ao Poder 

Executivo e fez apelo aos demais poderes e órgãos para que evitem aumento de despesa de caráter 

permanente, especialmente as de pessoal.  

 

Como tanto o Orçamento para 2012 quanto os projetos que prevejam reajuste devem ser encaminhados ao 

Congresso até 31 de agosto para que vigorem no próximo ano, muito provavelmente a equipe econômica, 

que é quem consolida o orçamento, impedirá a alocação de recursos para reajuste, além de bloquear os 

projetos que prevejam aumento de despesa com pessoal, já que esses projetos, no âmbito do Poder 

Executivo, também precisam contar com seu aval. 

 

Assim, pelo menos em relação ao Poder Executivo, a tendência é que a equipe econômica impeça a 

inclusão de recursos no orçamento e também o envio de projetos com aumento de despesa. Já em relação 

aos demais poderes (Judiciário e Legislativo) e órgãos (Ministério Público e Tribunal de Contas da 

União), caso resolvam exercer sua autonomia administrativa e financeira, a equipe econômica pouco 

poderá fazer, exceto negociar os valores que forem destinados a pessoal no momento da consolidação 

orçamentária. 

 

Com isto, a relação do Governo com os servidores do Poder Executivo, caso se confirme a decisão da 

equipe econômica de não dar reajuste em 2012, vai azedar, especialmente se, como tudo indica, o projeto 

de previdência complementar, que cria despesa para a União, for mesmo ser votado no Congresso.  

E consta que já teria havido acordo entre o governo e o relator na Comissão de Trabalho, Administração e 

Serviço Público da Câmara, deputado Silvio Costa (PTB-PE). 

 

O governo, se confirmada a vontade da equipe econômica, terá um segundo semestre bastante tumultuado, 

com greves em vários setores do serviço público, especialmente em áreas estratégicas, como Polícia 

Federal e Receita Federal, entre outras. Isto sem contar os reflexos da crise internacional na economia e as 

pendências no Congresso.  

 

É torcer para que a economia não entre em recessão, hipótese em que o governo ficaria muito vulnerável 

em termos de apoio popular. O desafio é grande. 

*Fonte: ANTÔNIO AUGUSTO DE QUEIROZ - DIAP 

  

Lula pede à presidente que não irrite PMDB 

 

A presidente Dilma Rousseff teve ontem uma longa conversa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, em São Paulo. Dilma está preocupada com a crise de relacionamento entre o PT e o PMDB e com a 

instabilidade na base de sustentação do governo no Congresso. Foi por isso que bateu à porta de Lula. 

 

Segundo apurou a reportagem, o ex-presidente aconselhou a sucessora a não esticar mais a corda, para não 

atiçar o PMDB, o mais importante aliado do Planalto depois do PT. Lula avalia que Dilma precisa 

promover mais encontros com deputados e senadores, fazer afagos nos parlamentares e "repactuar" a 

coalizão. Ele também está apreensivo com a "guerra de dossiês", com infindáveis denúncias de corrupção. 

Trata-se de uma base aliada em pé de guerra. 

 

Na terça-feira, o PMDB chegou a ameaçar romper com o governo depois de saber que o Ministério do 

Turismo, dirigido pelo partido, havia sofrido uma devassa, no rastro da Operação Voucher, da Polícia 

Federal. Dilma ficou furiosa por não ter sido avisada antes da operação e enquadrou o ministro da Justiça, 

José Eduardo Martins Cardozo.  

*Fonte: AGÊNCIA ESTADO 
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Após críticas pelo uso de algemas, PF ameaça greve 

 

As entidades de representação dos delegados e peritos da Polícia Federal (PF) rebateram ontem as 

reclamações da presidente Dilma Rousseff e do ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, de que 

ocorreram abusos na Operação Voucher, principalmente no uso de algemas em pessoas detidas.  

 

Em campanha por reajuste salarial de 6,5% a partir de 2012, os policiais federais se ressentiram das 

declarações de Dilma e do ministro. E a acusação contra o trabalho da PF acirrou os ânimos dos policiais, 

que passaram a ameaçar a convocação de uma greve ou a fazer paralisações pontuais ainda neste mês. 

  

A manifestação dos policiais federais foi emitida em nota assinada em conjunto pela ADPF (Associação 

Nacional dos Delegados de Polícia Federal), pela Fenadepol (Federação Nacional dos Delegados de 

Polícia Federal) e pela APCF (Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais). Segundo a nota, “as 

críticas do governo à Operação Voucher, conduzida pela PF em Brasília, repercutiram negativamente 

entre essas duas carreiras [delegados e peritos da PF]”. 

 

“A Polícia Federal já está sofrendo com a agenda econômica do governo [contingenciamento de recursos]. 

Não pode ser pautada também pela sua agenda política”, disse o presidente da ADPF, Bolivar Steinmetz.  

“Abuso é de quem rouba o dinheiro público”, declarou o presidente do Sindicato dos Delegados da PF em 

São Paulo, Amaury Portugal. “O delegado tem que justificar [as algemas] ao juiz e a ninguém mais, muito 

menos ao governo.”  

 

A cúpula da PF também repudiou a acusação de que tenha agido com truculência. Em nota, esclareceu que 

o uso de algemas ocorreu dentro da lei e que não houve abusos.  

*Fonte: DAS AGÊNCIAS 

  

Planalto promete liberar verbas para acalmar aliados 

Medida ocorre após Dilma ser aconselhada por Lula e por seus assessores a atender pedidos do 

Congresso 

 

Governo quer evitar votações que aumentem gastos públicos em meio à crise econômica e CPI que apure 

corrupção. O risco de derrota no Congresso por conta da insatisfação da base aliada levou o Palácio do 

Planalto a prometer um cronograma de liberação das emendas parlamentares até o final do ano. 

 

A nova promessa feita aos líderes governistas é que na terça-feira receberão o calendário de liberação de 

pelo menos R$ 5 bilhões dos R$ 7 bilhões das chamadas emendas parlamentares individuais, que 

distribuem verbas para as bases eleitorais de deputados e senadores. 

 

O recado foi enviado aos líderes na busca de acalmar os parlamentares da base aliada, que na última 

quarta-feira fizeram uma "greve branca" e esvaziaram o plenário da Câmara em protesto contra o governo 

federal. 

 

A ministra Ideli Salvatti (Relações Institucionais) vai submeter o cronograma à aprovação da presidente 

Dilma na próxima segunda. Pelo menos R$ 1 bilhão será liberado até o final deste mês. Dilma foi 

aconselhada por sua equipe e pelo ex-presidente Lula a atender aos pedidos dos aliados para acabar com o 

clima de rebelião no Legislativo, que pode levar a derrotas em votações e à criação de CPI para investigar 

corrupção no governo. 

 

O governo quer evitar a aprovação de projetos que possam elevar os gastos públicos no momento em que 

a crise econômica mundial se agrava, como a proposta de emenda constitucional 29 -que pode aumentar 

os gastos na área de saúde. 
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Ideli prometeu ainda que, a partir de agora, deputados e senadores serão avisados com antecedência de 

viagens da presidente Dilma e de ministros a seus Estados. A ideia é que eles a acompanhem em 

inauguração de obras para ganhar visibilidade política nas bases. 

 

O líder do governo na Câmara, deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), apostava que o clima de 

insatisfação estava sendo revertido. "Havia resistências e estresse por não liberação de emendas e restos a 

pagar, cargos, desconforto por achar que o governo não valoriza a Câmara, mas esses fatores já se 

diluíram." 

 

Além da demora na liberação das verbas de emendas parlamentares, deputados e senadores governistas 

estão irritados com a Operação Voucher da Polícia Federal.  

*Fonte: VALDO CRUZ, MARIA CLARA CABRAL – FOLHA DE S. PAULO 

 

Cristovam: “crise pode ser mais grave do que parece” 

Senador do PDT teme que Dilma veja seu governo ser politicamente inviabilizado “pelo que ele tem de 

acertos” 

 

Durante os oito anos de governo Lula, os senadores Cristovam Buarque (PDT-DF) e Pedro Simon 

(PMDB-RS) foram muitas vezes criticados por outros políticos aliados por suas posições de 

independência. No momento em que a presidenta Dilma enfrenta uma crise com os partidos da sua base – 

especialmente o PR e o PMDB -, os dois se tornaram os dois mais destacados defensores dela na sua 

declarada disposição de fazer uma “faxina” nas áreas do governo atingidas pela corrupção. 

 

Na tribuna do Senado na quinta-feira (11), Simon, com a cópia impressa de matéria do Congresso em 

Foco que falava da disposição de integrantes da cúpula peemedebista de darem “um susto” em Dilma, 

criticou seus colegas de partido. “Eles agem mal, deveriam defender a disposição da presidenta”, 

comentou. 

 

A preocupação é a mesma de Cristovam, que vem tentando articular no Senado um movimento de apoio à 

reação de Dilma às denúncias de corrupção. Na terça-feira (9), mesmo dia em que o PMDB reagia irritado 

às prisões no Ministério do Turismo e cogitava o “susto” em Dilma, Cristovam participou de um jantar na 

casa do senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE). Era um jantar de confraternização entre alguns 

senadores, mas que avaliou a crise. Estavam presentes, além de Cristovam e Jarbas, Randolfe Rodrigues 

(Psol-AP), Demóstenes Torres (DEM-GO), Aluísio Nunes Ferreira (PSDB-SP) e Aécio Neves (PSDB-

MG). Único governista na reunião, Cristovam pediu aos demais que pensassem em alguma forma de dar 

apoio a Dilma, para que ela não perdesse a sustentação política e acabasse vendo seu governo 

inviabilizado. 

 

“Essa coisa pode ser muito mais séria do que pensamos. Pode ser muito mais séria que o mero jogo de 

oposição e governo. Temos de nos unir para evitar uma crise maior”, pregou Cristovam. 

 

Ao Congresso em Foco, Cristovam avaliou a crise de Dilma com sua base de sustentação. “Dilma está 

correndo o risco de se ver punida pelos acertos de seu governo, e não por seus erros. E isso é horrível”, 

disse o senador. “É muito louvável se um governante, pressionado por sua base, aceita recuar para não 

persistir em um erro. Mas um governante ser pressionado por sua base para recuar de um acerto, isso é 

desmoralizante”, avalia Cristovam, referindo-se à hipótese de Dilma vir a ceder na sua disposição de 

reagir às denúncias de corrupção afastando os responsáveis diante da ameaça de retaliação dos 

responsáveis. 

 

Embora o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), tenha negado ao Congresso em Foco ter 

ocorrido o jantar em sua casa no qual se discutiu o “susto” em Dilma (o que foi confirmado por dois 

parlamentares do partido que disseram ter participado do encontro), a verdade é que, na prática, as 

retaliações já começaram. Na quarta-feira (10), a Câmara não votou nada, e o próprio presidente da 
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Câmara, Marco Maia (PT-RS), admitiu que isso aconteceu por conta do “clima” na base política. Os 

deputados aliados declaram-se em “obstrução branca”. 

 

Cristovam teme um agravamento dessa situação, pelo descolamento cada vez maior da base aliada. “A 

forma como foi conduzida a coalizão de Dilma – que é a mesma que nos últimos tempos virou prática na 

formação de governos – não ajuda a desfazer a crise”, avalia Cristovam. “Não há uma bandeira 

unificadora que leve à formação da base. O que há um conglomerado de partidos”, diz o senador. “Ela não 

tem base de apoio, na verdade”. Cristovam teme que numa situação em que a crise econômica mundial 

comece a atingir o Brasil – o que é provável – Dilma comece a perder popularidade, e os partidos da base, 

diante das insatisfações que já existem, simplesmente a abandonem. 

 

Ontem (11) no Senado, senadores comentavam informações não confirmadas de que o ex-ministro da 

Casa Civil José Dirceu, em conversas em Brasília nos últimos dias, teria comentado temer que Dilma não 

termine o mandato se não conseguir restabelecer sua relação com seus aliados políticos, especialmente o 

PMDB. Também o ex-presidente Lula, em conversa com a presidenta, aconselhou-a a distensionar sua 

relação com os peemedebistas. Até o ex-presidente Fernando Collor fez questão de se sentar ao lado de 

Cristovam no plenário ontem (11) para comentar: “Já vi esse filme”, referindo-se à falta de sustentação 

política que levou ao seu impeachment. 

 

“Dilma acerta na sua reação contra a corrupção, mas o governo erra demais na articulação política”, avalia 

Cristovam. “Ninguém do governo conversa com [Romero] Jucá [líder do governo no Senado, do PMDB 

de Roraima]. Ninguém do governo conversa com Humberto [Costa, de Pernambuco, líder do PT no 

Senado]. E Jucá não conversa com Humberto”. Assim Cristovam resume a atual relação política do 

governo no Senado.  

*Fonte: RUDOLFO LAGO – CONGRESSO EM FOCO 

  

Em depoimento, deputados atacam PF, Justiça e imprensa 

 

Depois de reclamarem da polícia e do "abuso do Judiciário", parlamentares aproveitaram nesta quarta-

feira (10) o depoimento do ministro das Cidades, Mário Negromonte, na Câmara, para recriminar o papel 

da imprensa nas denúncias de corrupção na máquina pública. As críticas mais contundentes partiram de 

integrantes do PP, que acusaram a imprensa de "denuncismo" contra ministérios e ministros do governo 

Dilma Rousseff.  

 

"Somos a favor da imprensa livre, mas esperamos que ela seja mais responsável. É fácil fazer acusações 

levianas, sem conteúdo, sem provas", reclamou o líder do PP, Nelson Meurer (PR). "A imprensa vive 

vasculhando aquilo que não tem muito significado. É sensacionalista", disse o senador Benedito de Lira 

(PP-AL). "Hoje, alguns repórteres acham que vendem jornais e revistas atacando políticos", emendou o 

deputado Paulo Maluf (PP-SP). "Não vamos permitir que sua dignidade seja manchada com informações 

levianas", afirmou o deputado João Carlos Bacelar (PR-BA).  

 

Mario Negromonte optou por defender a liberdade de imprensa, apesar das criticas de seus colegas de 

partido. "Eu prefiro a imprensa que erra do que o retorno da ditadura", afirmou o ministro. Reportagem da 

revista IstoÉ denunciou que Ministério das Cidades libera recursos para obras classificadas como 

irregulares pelo TCU (Tribunal de Contas da União) e que empresas doaram cerca de R$ 15 milhões em 

2010 para campanhas eleitorais da legenda.  

 

Já a senadora Marta Suplicy (PT-SP) disse da tribuna que se sentiu "indignada" pela forma como a 

imprensa tratou a maneira como ela agiu para não comentar a prisão de seu ex-chefe de gabinete e 

assessor de campanha, Mário Moysés, com outros 34 servidores do Ministério do Turismo. Ela negou que 

tenha saído da mesa do plenário, na tarde de terça, para o banheiro para se esconder dos repórteres. "Fui 

porque havia uma necessidade de ir ao banheiro", alegou. “Quando saí, havia 10 jornalistas, para minha 
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surpresa e eu simplesmente disse que não iria mais falar sobre o assunto, porque já havia me manifestado 

e não sabia e não sabia do que se tratava".  

 

A senadora omitiu em seu discurso a forma inédita como deixou o plenário: ela "escapuliu" pela saída que 

dá acesso à taquigrafia, chamado de buraco da taquigrafia, contrariando policiais que haviam vetado a 

ideia porque o local está em obras. Dali, foi para o estacionamento lateral, onde era aguardada pelo seu 

carro.  

*Fonte: AGÊNCIA ESTADO 

  

Verba desviada ia para deputada, diz petista 

Dono da empresa que recebeu dinheiro do Turismo disse que recursos "voltavam" para a própria 

parlamentar. Vice-presidente do PT do Amapá atribuiu informação a seu sócio; deputada do PMDB nega 

ter recebido recursos 

 

Um dos 36 presos na Operação Voucher, da Polícia Federal, disse em entrevista à Folha que recursos 

pagos pelo Ministério do Turismo a uma empresa voltavam para a deputada Fátima Pelaes (PMDB-AP), 

autora da emenda parlamentar que permitiu a liberação da verba. 

 

O servidor Errolflynn Paixão (já solto), vice-presidente do PT do Amapá, atribuiu a informação a seu 

sócio na Conectur, Wladimir Silva Furtado. A empresa foi destinatária de R$ 250 mil. Segundo a 

investigação da PF, foram desviados R$ 3 milhões dos R$ 4,4 milhões liberados pelo Turismo a partir da 

emenda. 

 

O dinheiro foi repassado inicialmente à ONG Ibrasi, que o repassou a empresas de fachada, segundo a PF. 

"Ouvi do Wladimir que o dinheiro voltava para a deputada Fátima, é isso o que eu disse à Polícia Federal. 

Se repassou [o dinheiro] é outra história, aí eu não sei, mas o Wladimir me falou isso." 

 

A conversa, de acordo com Errolflynn, não teve outras testemunhas. "Infelizmente, estávamos só eu e ele 

naquele momento, mas ele falou isso para mim." Ele afirma que "nunca prestou serviço turístico para o 

Estado". Segundo as investigações, a Conectur seria uma das subcontratadas pelo Ibrasi, mas os serviços 

nunca foram executados. 

 

Errolflynn também é dirigente nacional da CUT e secretário-geral do Sindicato dos servidores federais no 

Estado do Amapá. Ele disse que se afastou da Conectur em 2006, quando concorreu ao governo do Amapá 

pelo PT. "Fui sócio-fundador [da empresa]."  

 

Contratações 

De acordo com Errolflynn, Wladimir e a deputada são amigos. "Ele trabalhou em campanhas dela para 

deputada", afirmou ele. Em 2008, Wladimir candidatou-se a vereador na cidade de Ferreira Gomes 

(interior do Amapá) pelo PTC. A investigação mostra que o Ibrasi teria direcionado licitações para 

escolher outras cinco empresas para executar os serviços. 

 

Além da Conectur, foram contratadas as empresas Barbalho Reis Comunicação e Consultoria (R$ 250 

mil), Manhattan Propaganda (R$ 1,2 milhão), Luaxe Produções (R$ 950 mil) e Sinc Recursos Humanos 

(R$ 1,2 milhão). 

*Fonte: SILVIO NAVARRO - Colaborou AGUIRRE TALENTO – FOLHA DE S. PAULO 
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Governo planeja congelar gastos de 2012 

Diante da crise, ministra do Planejamento afirma que não se deve esperar Orçamento frouxo para o 

próximo ano. Ações prioritárias, como plano de combate à pobreza, PAC e bolsas de estudo para jovens, 

porém, serão poupadas 

 

O governo Dilma Rousseff decidiu promover um congelamento de despesas no projeto de Orçamento para 

2012, em uma orientação reforçada pelo temor dos efeitos da crise econômica internacional. 

 

Na proposta de lei orçamentária, a ser enviada ao Congresso até o fim do mês, a maior parte dos gastos 

não obrigatórios do Poder Executivo será limitada aos montantes em vigor neste ano. Em entrevista à 

Folha, a ministra Miriam Belchior (Planejamento) disse que a programação para o próximo ano será 

"sóbria" e não se deve esperar um Orçamento mais "frouxo". "O limite inicial [de despesas federais para 

2012] será o mesmo." 

 

A ministra avaliou que o projeto será afetado pela necessidade de lidar com a turbulência econômica, mas 

teve a preocupação de apontar a diferença entre o Brasil e os países que têm crise fiscal. "Fizemos a lição 

de casa antes", disse, citando o ajuste anunciado no início do ano, quando foram bloqueados ou cortados 

R$ 50 bilhões em gastos previstos. 

 

As despesas não obrigatórias são uma parcela minoritária do Orçamento -em torno de 25% do total, pela 

classificação do Planejamento. Elas incluem setores que não necessariamente estarão sujeitos à restrição 

de despesas. Ações consideradas prioritárias, como o plano de combate à pobreza extrema, o PAC e as 

iniciativas como bolsas de estudo para jovens no exterior, serão poupadas. 

 

Não há, entretanto, previsão de reajuste salarial para o funcionalismo público. No segundo governo Lula, 

os montantes destinados a esses programas cresceram continuamente. Em tese, teria que haver um 

aumento de cerca de R$ 8 bilhões em 2012 para manter o patamar deste ano corrigido pela inflação.  

 

Resposta à crise 

Em 2009, quando enfrentou a onda recessiva anterior, a administração petista optou por reduzir tributos e 

elevar despesas para estimular o consumo e o investimento. Agora, no entanto, os investidores domésticos 

e internacionais estão mais preocupados com a solidez das contas do governo. 

 

Para o próximo ano já está contratada uma forte elevação de despesas obrigatórias com previdência, 

assistência social e seguro-desemprego. Isso ocorre por conta do reajuste de 7,5% acima da inflação que já 

está programado para o salário mínimo. Também haverá perda parcial de receita com medidas adotadas 

neste ano para estimular o consumo, a indústria e exportações. 

 

Apesar de estar preocupada com os gastos, a equipe econômica pediu à presidente Dilma que vete ao 

menos dois pontos da lei que define as regras do Orçamento de 2012. A Folha apurou que um deles é a 

fixação de meta para deficit em contas públicas. 

 

O outro é a fixação de uma regra que impede que as despesas com a máquina pública cresçam mais que o 

investimento. Eles foram inseridos pela oposição no texto final do projeto, aprovado pelo Congresso 

Nacional.   

*Fonte: ANA FLOR, GUSTAVO PATU, Colaborou LORENNA RODRIGUES – FOLHA DE S. PAULO 
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Concursos - 80 mil aprovados se beneficiarão da decisão do STF 

 

Pelo menos 80 mil aprovados em concursos públicos, em todo o país, aguardam nomeação e vão se 

beneficiar da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou que governos são obrigados a 

chamar quem passa nas seleções dentro do número de vagas previsto em edital. Nas contas da Associação 

Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos (Anpac), somente na esfera federal, 40 mil candidatos 

esperam convocação. Essas contratações vão custar caro para os cofres públicos. Ainda que, na hora de 

abrir os processos seletivos, União, estados e municípios tenham verba prevista no Orçamento, os gestores 

estão segurando os gastos para manter a disciplina fiscal e conseguir enfrentar os reflexos da crise 

financeira vivida nos Estados Unidos e na Europa. 

 

Sem saída, os governos terão de fazer malabarismo. "O STF está simplesmente falando para as 

autoridades que elas devem cumprir a palavra dada", afirmou Ernani Pimentel, presidente da Anpac. Para 

Alexandre Prado, professor de direito administrativo de um curso preparatório, depois da decisão, as ações 

propostas pelos concursados devem correr com mais facilidade na Justiça. "Antes, os juízes apresentavam 

essa visão de forma isolada, apenas para o candidato que entrava com a ação. Agora, ela vale para todos", 

analisou. 

 

Barreira 

Entre os pesos pesados do setor público que deverão contratar nos próximos dias estão os Correios. A 

estatal promete convocar até o fim deste mês 3.116 profissionais, de um total de 9.190 aprovados nas 

provas aplicadas em maio. A promessa é de que, até outubro, todos estejam batendo o ponto.  

 

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por sua vez, conseguiu no mês passado autorização do Ministério do 

Planejamento para nomear 447 de um total de 850 selecionados em 2010. A previsão é que eles comecem 

a trabalhar até outubro. "À medida que organiza o ingresso de seus novos funcionários, a Fiocruz seguirá 

pleiteando a liberação das outras 403 vagas", informou o órgão. 

 

Mas, ao menos na esfera federal, a maioria dos órgãos esbarra em uma restrição imposta pelo próprio 

governo. Os concursos e as convocações foram um dos principais alvos da tesourada de R$ 50 bilhões no 

Orçamento, anunciada em fevereiro pelos ministérios da Fazenda e do Planejamento. Agora, para 

contratar, as instituições precisam de uma autorização específica da ministra Miriam Belchior. O Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), por exemplo, disse que depende 

dessa permissão para convocar 253 concursados. 

 

O Ministério do Planejamento informou que, mesmo com a decisão do STF, nada muda, "pois o Poder 

Executivo sempre respeitou o provimento de candidatos aprovados dentro no número de vagas previsto 

em edital". Além disso, a instituição ressaltou que os critérios para preenchimento de cargos ou novos 

concursos são os mesmos anunciados no começo do ano. "As medidas continuam restritivas, para 

contratação de pessoal, contemplando somente o atendimento das demandas consideradas essenciais para 

a administração", observou, em nota. 

 

Não bastassem os concursos já finalizados, há uma série de processos seletivos em andamento. Somente 

no Banco do Brasil, são 4.380 vagas. Na Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a quantidade chega a 

537. 

 

"Mesmo nos concursos realizados cinco anos atrás, cujo prazo de validade já terminou, pode-se utilizar a 

decisão do Supremo como precedente", observou Sérgio Camargo, advogado especializado em seleções 

públicas. 

 

STJ abriu precedente 

No mês passado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também abriu um precedente para uma corrida aos 

tribunais. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho deu sentença favorável a uma concorrente ao posto de 
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médica de uma universidade federal. Embora tivesse sido aprovada para o cadastro de reserva, o ministro 

determinou que ela fosse contratada porque a instituição de ensino havia chamado um trabalhador 

temporário para a mesma função. Na visão do ministro, o fato de o órgão contratar um não concursado 

deixa clara a necessidade da administração pública de preencher cargos.  

*Fonte: CRISTIANE BONFANTI - CORREIO BRAZILIENSE 

 

Com informações do clipping do Sindprevs/PR 
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