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Brasília-DF, 13 de setembro de 2011 

 

Garibaldi: "Fundo pode ser mais rentável para novo servidor" 
Ministro fala ao iG sobre fim do fator previdenciário, mudanças nas pensões por morte e fundo de 

previdência para funcionalismo 

 

A Previdência Social não é um problema do dia seguinte, mas do futuro, diz em entrevista ao iG o 

ministro Garibaldi Alves, titular da pasta desde o início do governo de Dilma Rousseff. Mas não por isso 

podemos deixar de resolvê-lo agora, completa. “O envelhecimento da população brasileira vai se dar 

depois de 2030, daí a nossa preocupação de fazer hoje uma reforma para o futuro.” 

 

É com base nesse cenário que tende a elevar cada vez mais o déficit da Previdência que Garibaldi 

procurou acelerar uma série de processos que reformam o sistema geral neste ano. Entre eles criar um 

fundo de pensão para novos servidores, acabar com o fator previdenciário e alterar as regras para pensão 

por morte. 

 

O ministro assegura que serão respeitados todos os contratos adquiridos, ou seja, não se pretende mudar 

em nada, por exemplo, o sistema de aposentadoria dos servidores federais da ativa. No entanto, para o 

futuro, muito deve ser feito. “Os problemas estão aí a olhos vistos, nós temos que fazer correções.” 

 

Para o setor público, o governo já conseguiu aprovar em comissão na Câmara a criação do fundo de 

pensão dos servidores, que, segundo cálculos do ministério, após 35 anos pode ser até mais rentável para o 

novo funcionário público do que o modelo atual. “Uma aposentadoria nos moldes dessas aposentadorias 

que os fundos fechados proporcionam”, explica o ministro, ressalvando que a adesão seria voluntária. 

 

Na discussão sobre o fim do fator previdenciário,  Garibaldi acredita que, ainda neste ano, o Congresso 

chegue a um consenso sobre o tema. “O assunto está por demais amadurecido.” Questionado sobre o 

modelo que combina idade mínima com tempo de trabalho, o ministro diz que essa é uma boa alternativa, 

mas que existem outras. 

 

O ministro falou também sobre os riscos dos fundos de pensão. No mês passado, o governo decretou a 

intervenção no fundo Portus, dos funcionários do sistema portuário pelo país. Para Garibaldi, cujo 

ministério também responde pelo monitoramento dos fundos fechados, o caso do Portus foi um isolado e 

não há risco de efeito cascata. 

 

Segundo Garibaldi, necessariamente o sistema de pagamento de pensões vai ser mudado em algum 

momento. Uma pensão deixada por uma pessoa que falece tendo contribuído apenas por um mês fica pela 

vida afora, diz. “Isso tem de ser revisto.”  

*Fonte: DANILO FARIELLO, IG BRASÍLIA 

  

Governo quer solução para déficit da previdência dos servidores 

 

O governo busca alternativa para reduzir o déficit da previdência dos servidores públicos federais. Para 

isso, concentra esforços para o PL 1.992/07 - que estabelece a Previdência Complementar dos servidores 

públicos - tramitar de forma rápida na Casa.  
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O texto, parado há dois anos, foi aprovado na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da 

Câmara dos Deputados no final de agosto. Agora, está na Comissão de Seguridade Social e Família.  

A matéria também será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição, Justiça e 

Cidadania. Depois, seguirá para o plenário da Casa. Se aprovado na Câmara, segue para análise do 

Senado. 

 

O secretário de Previdência Complementar do Ministério da Previdência, Jaime Maiz, disse que o déficit 

da Previdência do servidor público chega a R$ 51 bilhões e, por isso, há a necessidade de se criar um novo 

modelo previdenciário para a categoria. 

 

"[Decidimos] dar prioridade à matéria como forma de criar uma alternativa para o futuro servidor público, 

de maneira que venha a desonerar o Estado e que proporcione uma boa aposentadoria aos novos 

servidores", explicou. 

 

Maiz disse que a médio e longo prazo o governo terá uma desoneração porque, com a nova proposta, vai 

haver redução em sua contribuição, que passará de 22% para 7,5%, no caso de quem ganha acima do teto 

da Previdência do trabalhador da iniciativa privada. 

 

"O governo passará a contribuir em duas parcelas. Nos salários até R$ 3.689,66, ele continuará 

contribuindo com 22% e naqueles acima desse valor passará a contribuir com 7,5%. A médio e longo 

prazo, a União terá uma desoneração e vai fazer com que esse déficit também seja reduzido". Já os 

servidores continuariam contribuindo com uma parcela de 11% sobre o valor total dos seus proventos. 

 

O secretário disse que esses números não significam uma crise previdenciária, mas afirmou que é 

importante "redesenhar o futuro para que a próxima geração não pegue a Previdência com um déficit tão 

grande. A médio prazo, teremos um déficit decrescente, e o Brasil terá um futuro previdenciário mais 

promissor." 

 

Controvérsia 
Para o secretário-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal 

(Condsef), José Nilton da Costa, a proposta não vai trazer benefício ao servidor público. "A Previdência 

do servidor público não é deficitária [como o governo alega]. Ele é superavitária. O servidor público, 

diferentemente do da iniciativa privada, contribui sobre o valor total do seu rendimento. Por isso, ele deve 

receber de aposentadoria o que pagou", disse. 

 

Costa acrescentou que, como o projeto ainda vai passar por outras comissões, a Condsef fará um trabalho 

de convencimento dos parlamentares para que a proposta não seja aprovada da forma como está. Ele 

acredita, no entanto, que o governo vai tentar aprovar o projeto da maneira como está. 

 

O projeto de lei prevê que os funcionários que entrarem no serviço público a partir da data de instituição 

do novo regime de Previdência ficarão obrigatoriamente sujeitos a ele. Estariam submetidos a esse regime 

os servidores de cargo efetivo da União e suas autarquias e fundações, membros do Legislativo, do 

Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União. A nova regra não atingiria quem já 

está no serviço público. 

 

O regime estabelece um teto para as aposentadorias do serviço público, e aqueles que recebem acima 

desse teto teriam que aderir à Previdência complementar, no caso a Fundação de Previdência 

Complementar do Serviço Público (Funpresp). Por sua vez, o governo garantiria o valor do teto da 

aposentadoria do Regime Geral de Previdência, que hoje está R$ 3.689,66, para o servidor público federal. 

 

A participação na entidade é facultativa, e a contribuição será feita em modalidade que poderá ser revista 

sempre que necessário. Os requisitos para a participação, forma de concessão, o cálculo e pagamento do 
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benefício serão definidos no regulamento dos planos. Quem não aderir à Previdência complementar ficará 

sujeito ao teto do novo regime.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 

  

Levantamento revela que, no Senado, maioria rejeita nova CPMF 

 

Sem tempo hábil para criar, durante a tramitação na Câmara, uma nova fonte de recursos para a Saúde 

dentro da Emenda 29 - que regulamenta os percentuais mínimos a serem investidos no setor -, o governo 

escolheu o Senado como o campo de batalha onde se desenrolará a discussão sobre um possível novo 

imposto.  

 

Nos moldes da extinta Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), o tributo seria a 

solução dos sonhos, acalentada pelo Palácio do Planalto para suprir a carência por verbas no setor, que 

será consideravelmente aumentada com a provável aprovação da regulamentação do texto. 

Na dura realidade do plenário, contudo, a tarefa será árdua. Levantamento feito pelo Correio com 59 dos 

81 senadores mostra que, nesse momento, 45 parlamentares - maioria absoluta dos integrantes da Casa - 

são contrários à criação de mais um imposto.  

 

Apenas oito senadores defendem a ideia do novo tributo e seis declaram que vão esperar o resultado da 

votação na Câmara ou a orientação do governo antes de definir por qualquer posição (veja a opinião de 

cada um no quadro abaixo). 

 

"Está em jogo uma necessidade de financiamento de R$ 60 bilhões ao ano", diz o presidente do Conselho 

Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Antônio Carlos Figueiredo Nardi, defensor da 

criação de uma fonte de recursos específica para o setor. 

 

Os números mostram que o maior desafio para o governo será encontrar uma "barriga de aluguel" para sua 

proposta. As declarações dos senadores deixam transparecer que o principal empecilho para a criação de 

um tributo, no momento, é a imagem negativa da medida no bolso do eleitorado, a pouco mais de um ano 

das eleições municipais.  

 

"Todo o esforço tem que ser feito para que não aumente a carga tributária", diz o senador Jorge Viana 

(PT-AC). Para uma grande parte dos entrevistados, uma saída viável seria a elevação dos tributos 

incidentes sobre bebidas alcoólicas e cigarros, dois itens cujo consumo em excesso está ligado a 

problemas de saúde. Por isso, na visão de alguns parlamentares, nada mais justo que esses setores 

contribuam para atenuar os males que eles próprios provocam.  

 

"Beber não é algo obrigatório, é uma opção, tanto quanto fumar. A criação de um imposto não encontra 

espaço no Senado, neste momento", vaticina o senador Eunício Oliveira (PMDB-CE). A medida, no fim 

das contas, também elevaria a carga tributária. Afinal, é um aumento de imposto. Mas encerra um discurso 

politicamente correto, mais palatável para o eleitor e mais fácil de ser defendido nos palanques eleitorais. 

 

Arrecadação 

As propostas, contudo, são variadas. Além da taxação de bebidas e cigarros, alguns defendem que uma 

parcela ainda não definida dos recursos do DPVAT - seguro pago a vítimas de acidentes de trânsito - seja 

revertida para o setor. Outros parlamentares acham que uma saída seria a tributação de grandes fortunas. 

Há inclusive aqueles que defendem uma alternativa polêmica e tão impopular quanto a criação de um 

imposto: a legalização dos bingos no país. 

 

Casa que representa o jogo de interesses das unidades da Federação, o Senado está diante de sinais 

contraditórios dos governadores, muitos dos quais também relutam em abraçar a criação de um tributo. A 

aposta do Planalto é de que eles assumirão o papel de pressionar os congressistas a embutir na 

regulamentação da Emenda 29 a nova fonte de recursos para a saúde. 
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O governo federal vende a ideia de que está em uma situação confortável na discussão, porque teria 

cumprido a determinação da lei de reajustar anualmente o volume de verba destinada à saúde com base na 

variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB). Mas já deixou claro para o parlamento que, se não 

houver a definição da origem dos recursos adicionais para o setor, tende a enterrar a regulamentação da 

emenda. 

 

De acordo com Nardi, são os governos estaduais que enfrentam os maiores problemas para cumprir a 

regra que os obriga a destinar 10% de sua arrecadação para o setor. "Ao menos 13 estados não investem o 

suficiente. Ao passo que acima de 90% dos municípios investem o preconizado pela emenda", afirma o 

presidente do Conasems. 

 

Na prática, gastos em áreas como saneamento, pagamento de pessoal e até merenda escolar são usados 

com frequência para maquiar o volume de recursos destinados por governos estaduais para o setor. 

O professor de finanças públicas da Universidade de Brasília (UnB) José Matias Pereira afirma que o 

maior problema do financiamento da saúde é a má gestão dos recursos destinados para a área.  

 

"A ideia de ressuscitar a CPMF na forma de um outro tributo é totalmente descabida", diz o especialista. 

"A dificuldade de se encontrar quem defenda abertamente a criação de um tributo no Congresso é um 

reflexo da pressão social. O eleitorado está deixando claro que não está mais disposto a tolerar nem os 

problemas de gestão na saúde, nem tampouco novos impostos." 

 

O que está em jogo 

R$ 222 bilhões: total arrecadado pelo governo com a CPMF entre 1993 e 2007. As alíquotas variaram de 

0,2% a 0,38%. 

R$ 60 bilhões: estimativa do financiamento anual necessário para bancar a regulamentação da Emenda 

29, que estabelece percentuais mínimos a serem investidos na Saúde pela União, estados e municípios. 

 

Pressão no Congresso 

O Palácio do Planalto espera que os governadores pressionem o Congresso para encontrar uma fonte de 

financiamento que garanta os recursos para a regulamentação da Emenda 29. Na visão do governo, a 

situação hoje é diferente de 2007, quando o Senado derrubou a CPMF.  

 

Naquela época, apesar da mobilização de alguns administradores estaduais a favor da manutenção do 

imposto, o maior impacto pela diminuição na arrecadação era nos cofres federais, já que a contribuição 

servia, em parte, para assegurar a manutenção da meta de superavit primário. 

 

Agora, o cenário é diferente. Financeiramente falando, a aprovação da regulamentação da Emenda 29 

pouco altera o caixa da União. O governo federal já aplica o volume de recursos previstos pela 

Constituição Federal %u2014 reajuste orçamentário levando em conta o PIB nominal (crescimento da 

economia mais inflação do ano anterior). 

 

O maior peso incidirá, de fato, sobre o caixa dos governadores. Os estados, pela regulamentação, deverão 

destinar 10% de sua arrecadação para investimentos exclusivos em Saúde. No caso dos municípios, este 

percentual é de 15%, também praticamente cumprido. O gargalo está, de fato, nos estados. Por isso, a 

pressão do Planalto para que eles debatam com o Congresso fontes de financiamento para o setor. 

 

Apesar de Dilma estar preocupada com a questão fiscal, ela também está incomodada com os problemas 

que se acumulam na Saúde. Durante a campanha presidencial, ela sempre bateu na tecla do 

subfinanciamento, mas, sobretudo, defendeu que havia uma problema de gestão na área. No início do 

governo, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, firmou uma série de parcerias com o Instituto de 

Desenvolvimento Gerencial (INDG), ligado ao empresário Jorge Gerdau Johannpeter.  
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Nessa parceria, quatro frentes foram estabelecidas como prioritárias: aumentar a execução do PAC 

Funasa, como é chamado, estimado em R$1 bilhão; estabelecer um novo sistema de logística de compras 

para a pasta; rever as diretrizes gerenciais e os níveis de governança da agência; e implementar nos 

hospitais federais o mesmo nível de excelência do Hospital Moinho dos Ventos, do Rio Grande do Sul. 

 

A presidente também está de olho no impacto político dessa questão. A Saúde, ao lado da Segurança 

Pública, são os setores mais mal avaliados em qualquer pesquisa de opinião pública. De acordo com dados 

da mais recente pesquisa do CNI/Ibope, a Saúde é a segunda pior avaliação do governo Dilma, perdendo 

apenas para a alta carga tributária brasileira.  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

  

Trabalho causa mais doenças fatais que mortes por acidente 

 

A conclusão é da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que apresentou relatório a respeito nesta 

segunda (12) durante o 19º Congresso sobre Segurança e Saúde no Trabalho, na Turquia. É a maior 

reunião de especialistas sobre o tema e tem o objetivo de fortalecer o compromisso global com a 

segurança e saúde no trabalho em meio aos desafios gerados pela incerteza econômica pela qual passa o 

mundo. 

 

O encontro, que foi inaugurado neste domingo (11), durará cinco dias e reunirá mais de três mil 

autoridades, especialistas, dirigentes da indústria e sindicalistas provenientes de mais de 100 países em 

Istambul, a maior cidade da Turquia. 

 

A conferência pretende incorporar avanços ao que foi estabelecido na Declaração de Seul sobre Segurança 

e Saúde do Trabalho, adotada em junho de 2008 pouco antes do início da crise financeira mundial. 

A Declaração de Seul tem como compromisso, assumido por seus signatários, "tomar a iniciativa de 

promover uma cultura em matéria de segurança e saúde e priorizar as agendas nacionais sobre o tema. 

 

Censo e origem das mortes ligadas a trabalho 
Mais de 321 mil trabalhadores em todo o mundo morreram em 2008 vítimas de acidente de trabalho e 

mais de 2 milhões, por doenças adquiridas no trabalho. Os dados fazem parte de um relatório da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), apresentado nesta segunda-feira (12), durante o 19º 

Congresso sobre Segurança e Saúde no Trabalho. 

 

Segundo o relatório, de 2003 a 2008, o número de mortes por acidentes de trabalho ficou menor em 37 

mil. Já o número de pessoas que adquiriram doenças que as levou à morte aumentou em 70 mil. O estudo 

mostra que, no período analisado, houve uma média de 6.300 mortes diárias relacionadas ao trabalho, 

cerca de 317 milhões de trabalhadores foram feridos em acidentes de trabalho por ano e houve uma média 

de 850 mil lesões diárias, que significaram quatro ou mais dias de faltas ao trabalho. 

 

A maior parte dos acidentes de trabalho aconteceu na agricultura, setor em que 10,2 trabalhadores, a cada 

100 mil, sofreram algum tipo de acidente. O segundo setor nas estatísticas foi o da indústria, com 4,3 

trabalhadores acidentados, e o terceiro, o de serviços, com 1,6 acidentados a cada 100 mil trabalhadores. 

 

Medidas preventivas crescem 
O relatório revela ainda que fatores psicológicos, como tensão, assédio e violência no trabalho têm 

impacto sobre a saúde dos trabalhadores e diz que esses fatores tendem a ser mais significativos à medida 

em que o trabalho se torna mais precário para alguns trabalhadores. 

 

O documento mostra que houve, nas últimas décadas, progressos na segurança e saúde no trabalho, o que 

se deve ao fato de muitos países terem percebido a necessidade de prevenir acidentes e deficiências na 

saúde no trabalho.  
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Há também uma consciência cada vez maior dos graves problemas que trazem condições inseguras e 

insalubres no local de trabalho e de seus efeitos negativos sobre a produtividade, o emprego e a economia. 

O congresso é organizado pela OIT e a Associação Internacional de Seguridade Social (Aiss), em 

colaboração com o Ministério do Trabalho e Seguridade Social da Turquia, país que sediará, em 2014, a 

próxima reunião sobre o tema.  

*Fonte: PORTAL VERMELHO, COM AGÊNCIAS 

  

Projetos anticorrupção estão parados há mais de 15 anos no Congresso 

 

Enquanto a população vai às ruas em passeatas contra a corrupção, deputados e senadores resistem à ideia 

de colocar em pauta os mais de cem projetos anticorrupção que tramitam nas duas Casas. Das 102 

propostas engavetadas no Congresso, 21 estão prontas para ir a plenário. Algumas permanecem paradas há 

mais de 15 anos. Há ainda 17 projetos que foram arquivados. 

 

O levantamento, atualizado até maio deste ano, foi feito pela Frente Parlamentar Mista de Combate à 

Corrupção. Os projetos foram classificados em 13 categorias. No total, 51 textos dizem respeito a leis para 

impor maior rigor no combate à corrupção (aumentando penas, ampliando prazos de prescrição ou 

tornando inafiançáveis os crimes) e maior transparência em gastos públicos (incluindo cartões 

corporativos) e campanhas eleitorais. 

 

Entre os projetos engavetados estão o que cria varas para julgar ações de improbidade administrativa, o 

que tipifica o crime de enriquecimento ilícito de funcionário público, o que torna hediondos e passíveis de 

prisão temporária os crimes de peculato, corrupções passiva e ativa e o que extingue o foro privilegiado 

para deputado federal e senador. 

  

Movimento sindical: protagonismo social 
O movimento sindical dos trabalhadores procura recuperar o protagonismo social que já foi o seu quando 

os brasileiros derrotaram a ditadura militar e empreenderam a reconstrução democrática. 

Esta recuperação, com a defesa de sua pauta trabalhista associada à pauta atual da sociedade, tem se dado 

com mobilizações unitárias e garantido vitórias. 

 

Levando em conta o papel preponderante da presidente Dilma, o movimento tem se manifestado - com 

respeito e sem subserviência - apoiando-a quando seus interesses coincidem e criticando-a quando não é 

consultado ou acha errado o que ela faz. 

 

E assim, juntamente com ela e reforçando seus papéis, preparam a sociedade para enfrentar os efeitos 

daninhos da crise exterior reforçando o mercado interno e garantindo aumentos salariais. 

A exigência do abaixamento dos juros pelo Banco Central é um dos exemplos recentes da busca deste 

protagonismo social.  

 

Esta reivindicação da esmagadora maioria da população e que somente desagrada aos rentistas e à 

bancolândia (e a alguns articulistas muitas vezes pessoalmente interessados em manter os juros altos) foi 

explicitada, na véspera da decisão, em três manifestações representativas: a mobilização dos jovens e da 

UNE em Brasília, a sardinhada da Força Sindical, também, em Brasília, e o ato da CUT na Avenida 

Paulista. 

 

A verbalização pela presidente Dilma de tal exigência confirmou a interação entre o nosso protagonismo, 

os anseios sociais mais amplos e o comportamento da presidente. 

 

Quando olhamos para o mundo capitalista desenvolvido às voltas com uma crise de graves conseqüências 

para os trabalhadores nos incomoda o silêncio ensurdecedor do movimento sindical dos trabalhadores.  
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Na Europa, com exceção da Grécia e Portugal, os grandes movimentos sindicais têm tido dificuldade em 

resistir à crise e oferecer alternativas ou têm assistido envergonhadamente o descontrole do capitalismo.  

 

Esta situação começa a mudar com a vitoriosa greve geral italiana, convocada pela CGIL (uma das três 

grandes centrais sindicais italianas) e com as poderosas manifestações da UGT e das comissões pperárias 

na Espanha. Talvez lá, entre eles, o movimento sindical comece a se preocupar com a reconquista de seu 

protagonismo social.   

*Fonte: JOÃO GUILHERME VARGAS NETTO - DIAP 

  

Mecanismo pode tirar R$ 11,6 bi de fundo para trabalhador 
Para governo, DRU é necessária para dar maior margem de manobra sobre o Orçamento 

 

O Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) poderá fechar suas contas no vermelho em 2012, caso a 

Desvinculação de Receitas da União (DRU) seja prorrogada, como quer o governo. Esse mecanismo retira 

20% de todas as receitas "carimbadas" e autoriza que elas sejam utilizadas em qualquer outro setor no qual 

o governo considere mais adequado.  

 

No caso, a DRU tiraria R$ 11,6 bilhões do fundo, cujo orçamento em 2012 é de R$ 58 bilhões. Até agora, 

o único déficit registrado na história do FAT, de R$ 1,8 bilhão, ocorreu em 2009, em meio à crise 

internacional. 

 

O FAT só perderá esses recursos se o governo conseguir aprovar, ainda este ano, uma emenda à 

Constituição alongando a vigência da DRU, que acaba em 31 de dezembro de 2011. A proposta, que já 

está no Congresso Nacional, prevê que o mecanismo só seja extinto no fim de 2015.  

 

O governo alega que a DRU é necessária para dar ao Executivo maior margem de manobra sobre o 

Orçamento da União, que é fortemente "engessado" por causa do alto volume de receitas que já são, por 

lei, "carimbadas" para finalidades específicas. 

 

Há dúvida, porém, se a presidente Dilma Rousseff conseguirá que sua turbulenta base de apoio no 

Legislativo, que tem se mostrado tão incerta em recentes votações, aprove a emenda até o fim do ano.  

A proposta já se transformou num instrumento de expressão de insatisfações da base em relação ao 

governo. Caso a proposta seja rejeitada, isso representará uma mudança importante nas finanças públicas. 

Com nomes diferentes, a DRU está em vigor ininterruptamente desde o Plano Real, de 1994. 

 

"Fizemos o nosso orçamento para 2012 sem a DRU, porque ela só vigora até o fim deste ano", explicou o 

presidente do Conselho Deliberativo do FAT (Codefat), Luigi Nese. "A conta está mais ou menos 

equilibrada. Por isso, se a DRU for prorrogada nós teremos déficit operacional", avisa. O valor do rombo 

ainda não foi calculado, segundo explicou. 

 

Opções 

Ele acrescentou que, caso a emenda do governo seja finalmente aprovada, será necessário refazer o 

orçamento do FAT. As despesas do fundo com o pagamento de seguro-desemprego e abono salarial estão 

em alta, segundo Nese, em virtude do crescimento dos empregos formais no País – que acarretam consigo 

o aumento, também, desses benefícios.  

 

"Havendo déficit operacional, há duas opções: ou pegamos recursos do Tesouro ou utilizamos parte do 

patrimônio do fundo", explicou o presidente do Codefat. O patrimônio se constitui de recursos que estão 

em poder de bancos oficiais – que, por sua vez, os utilizam para financiar, por exemplo, investimentos na 

área de habitação. 

 

Na dúvida quanto à existência ou não da DRU no ano que vem, o Ministério do Planejamento enviou a 

proposta do Orçamento da União de 2012 ao Congresso sem contar com as desvinculações. Um conjunto 
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de receitas e despesas ficará em suspenso, condicionado à aprovação da emenda no Congresso. Para o 

consultor de Orçamento da Câmara dos Deputados José Cosentino Tavares, a ausência da DRU não criará 

grande transtorno para o governo. 

 

"Logo que foi criada, a DRU era importante e pegava até os recursos transferidos para Estados e 

municípios", comentou. "Mas, com o tempo, foram criadas muitas exceções." Saúde, educação e 

transferências constitucionais a governadores e prefeitos ficaram de fora da DRU, de forma que o efeito 

prático do mecanismo já não é tão importante. "Precisa perguntar para quem defende a DRU para que a 

querem tanto." 

 

Lobby. Parlamentares ligados a áreas de segurança pública e de aposentados atuam nos bastidores para 

brecar a prorrogação da desvinculação. Segundo o deputado Fernando Francischini, coordenador da 

Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Pública, o governo não tem capacidade de gerir os recursos 

do Orçamento, como visto na execução do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).  

*Fonte: O ESTADO DE S. PAULO 

  

CCJ vota projeto que torna crime acidente causado por motorista embriagado 

 

A atual legislação de trânsito, que prevê multa, cassação da carteira de habilitação e até prisão de 

motorista que causar acidente por dirigir alcoolizado, pode ser ainda mais endurecida pelo Congresso 

Nacional. Na próxima quarta-feira (14), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) deve votar, em 

caráter terminativo, projeto de lei que criminaliza o condutor de veículo que causar acidente por 

embriguez, independentemente do teor alcoólico encontrado no sangue. 

 

Hoje, o Código Brasileiro de Trânsito prevê a tolerância até 0,6 decigrama (dg) de álcool, por litro de ar, 

expelida pelos pulmões. O nível da quantidade de álcool consumida pelo condutor, atualmente, só pode 

ser detectado com o teste do bafômetro. Como as pessoas não são obrigadas a realizar o exame, a proposta 

em análise pelo Senado prevê outros tipos de qualificação de embriaguez, como testes de alcoolemia, 

exames clínicos, além de “prova testemunhal, imagens, vídeos ou produção de quaisquer outras provas em 

direito admitidas”. 

 

Autor do projeto, o senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES) destacou o aumento das penas para motoristas 

flagrados em blitz policial alcoolizados ou “sob influência de substância psicoativa”. As punições vão 

desde a detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão da carteira de motorista, ou ainda proibição 

de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, no caso de morte causada pelo 

motorista embriagado, ou ainda pena de reclusão de quatro a 12 anos, multa e suspensão ou proibição de 

conseguir nova carteira de habilitação. 

 

Ferraço já estuda com a sua assessoria a possibilidade de dirimir dúvidas jurídicas do atual Código de 

Trânsito. Juízes têm interpretado de forma diferente a legislação no que diz respeito à intenção, também 

chamada de dolo, por parte do motorista flagrado dirigindo alcoolizado, bem como a existência de 

intenção ou dolo quando se atinge a terceiros. 

 

O senador quer que fique estabelecido na legislação que qualquer motorista flagrado dirigindo 

alcoolizado, com as devidas provas, nos casos de morte, seja julgado por prática de homicídio doloso – 

com intenção de matar – e não homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de colocar a vida de 

terceiros em risco. A interpretação de alguns juízes é que, ao ingerir bebida alcoólica, sabendo que vai ter 

que dirigir, a pessoa assume essa intenção. 

 

Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu habeas corpus a um motorista que, ao 

dirigir em estado de embriaguez, causou a morte de uma pessoa, em um acidente de trânsito. Na decisão, a 

Corte desclassificou a conduta imputada ao acusado, de homicídio doloso para homicídio culposo, por 



 9 

entender que a responsabilização a título “doloso” pressupõe que a pessoa tenha se embriagado com o 

intuito de praticar o crime.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 
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