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Brasília-DF, 17 de outubro de 2011 

 

Urgências para sustentar a urgência da saúde 
“A urgência da saúde é a maior das urgências, e se a maioria da sociedade rejeita bancar a conta 

arcando com novo tributo, a solução é taxar aqueles que realmente podem” 

 

É consenso que a saúde precisa de fonte segura de financiamento, e que um novo imposto para garantir 

com decência a universalidade e a integralidade do atendimento estabelecidos pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) se tornou indefensável na política, tanto para a situação quanto para a oposição. 

 

Isso ocorre porque a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) acabou 

ideologizando o debate sobre o financiamento da saúde pública, e parte da sociedade tem muito viva na 

memória o fato de que os recursos garfados na movimentação bancária eram contingenciados para pagar 

juros da dívida pública. Compartilhados com a assistência social e previdência, menos da metade dos 

recursos ficava com a área da saúde. 

 

O princípio da Contribuição Social para a Saúde (CSS) é o mesmo, incidindo sobre as transações 

financeiras uma alíquota que seria destinada exclusivamente para o setor, mas o projeto, que se arrastava 

na Câmara dos Deputados desde 2008,  foi  derrotado – 355 votos contra – no dia 21 de setembro. Cabe 

agora ao Senado discutir as fontes de financiamento para a saúde, que, segundo o ministro Alexandre 

Padilha, precisa de mais R$ 45 bilhões anuais para equiparar o atendimento brasileiro a países como o 

Chile e Argentina. 

 

A urgência da saúde é a maior das urgências, e se a maioria da sociedade rejeita bancar a conta arcando 

com novo tributo, a solução é taxar aqueles que realmente podem e alterar a estrutura concentradora da 

carga tributária brasileira. Esse debate é tão urgente quanto o financiamento da saúde, porque passa da 

hora de enfrentar o caráter injusto do sistema tributário, que penaliza os pobres e alivia os ricos. 

 

É a revisão desse sistema, que não apenas trará mais investimentos para a saúde, de forma segura e 

sustentável, mas levará o Brasil da economia real, da riqueza produzida com o trabalho, à redução da 

iniquidade. Segundo a Receita Federal, mais que 47%  da carga tributária advém do consumo; menos que 

5% advém de transações financeiras e da propriedade e menos que 20%  do total arrecadado resulta da 

taxação em renda. 

 

Quando alguém com renda de um salário mínimo compra qualquer alimento no supermercado ou um 

simples pãozinho paga em impostos indiretos incidentes sobre os produtos o mesmo valor pago por 

alguém com renda de até dez salário mínimos. Pobres e ricos, diferentes socialmente, são tratados 

cruelmente de forma igual quando adquirem qualquer bem de consumo. 

 

Um estudo de maio de 2011 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), intitulado “Equidade 

Fiscal n Brasil: impactos distributivos da tributação e do gasto social”, mostra que a carga tributária das 

famílias mais pobres do Brasil é de 32% de sua renda, enquanto a carga tributária das famílias mais ricas é 

de 21%. 

 

Setores da sociedade que vivem de renda, herança, remessa de dinheiro para o exterior e transações 

financeiras têm privilégio fiscal injustificado. No bolo tributário, a arrecadação de impostos dessa camada 
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historicamente favorecida não ultrapassa 25% do total, enquanto em países desenvolvidos mais que 50% 

da carga tributária vem de impostos sobre fortunas alcançadas por esses meios. 

 

Outra questão urgente é rever o gasto no orçamento com o pagamento de juros da dívida pública. Alguns 

bilhões do expressivo montante lá  garantido poderiam ser remanejados para o setor que inspira a maior 

das preocupações por parte dos prefeitos, a todo instante acionados para dar conta da falta de leitos, de 

remédios, de médicos, ambulâncias, equipamentos médicos, etc. Eles estão na ponta, sentem o problema e 

são colocados à prova pelo Ministério Público dos estados. 

 

Nosso governo, que tem feito bom trabalho na distribuição da renda mediante o Bolsa Família, 

valorização real do salário mínimo e geração de emprego, precisa debater com o Parlamento e a sociedade 

o caráter regressivo do sistema tributário e a destinação estéril dos gastos com juros, que, neste ano de 

2011, segundo o Banco Central, irá atingir cerca de R$ 230 bilhões, o equivalente a 5,6% do PIB e perto 

de três orçamentos da saúde.  Isso está exigindo o sacrifício de milhões de cidadãos brasileiros. 

 

Estão lançadas neste artigo duas desafiadoras propostas para suprir a carência de recursos para a saúde. 

São uma colaboração para debate pela bancada do PT, que pretende perseguir uma solução ainda 

indefinida para o financiamento da saúde, conforme expressou o líder, deputado Paulo Teixeira (SP), tão 

logo foi votado o projeto que regulamentou a Emenda Constitucional 29.  

*Fonte: PADRE TON - DEPUTADO FEDERAL PELO PT/RONDÔNIA. CONGRESSO EM FOCO 

  

Policial que denunciou Orlando Silva diz que ministro é bandido 
João Dias Ferreira, que acusou Silva de comandar esquema de corrupção, publicou mensagem em seu 

blog e também disse para o PCdoB, partido do ministro, ficar calado 

 

Um dia após chegar às bancas uma entrevista sua, em que acusa o ministro do Esporte, Orlando Silva, de 

comandar um esquema criminoso no Ministério, o PM João Dias Ferreira parece não estar disposto a uma 

trégua. Neste domingo (16), Ferreira publicou em seu blog uma mensagem em que chama o ministro 

Orlando Silva de bandido.  

 

A mensagem veio junto com um aviso ao PCdoB e uma carta endereçada ao ministro. Num tom 

autoritário e sem meias palavras, o soldado sugere ao partido ficar calado antes de sair em defesa de 

Orlando Silva.  

 

Já a carta ao ministro, endereçada ao "ministro do desesporte", Ferreira diz que Orlando Silva tem o 

direito de se defender e falar o que quiser e ironicamente pergunta por que o secretário nacional do 

Ministério, Ricardo Leyser, foi procurá-lo na sexta-feira, quando soube que a matéria sairia na revista, 

além de insinuar que outras denúncias vão surgir.  

 

Ao final da mensagem, um recado direto ao ministro: "Eu não sou bandido, bandido é você e sua 

quadrilha que faz e refaz qualquer processo do ministério de acordo com sua conveniência e você sabe 

muito bem disso!".  

 

Silva, que está em Guadalajara, no México, onde assistiu à cerimônia de abertura dos Jogos 

Panamericanos, rebateu neste sábado (15) as acusações de Ferreira e disse estar "sereno, mas revoltado" 

com o que classificou de invenções e calúnias. "Quero repudiar as mentiras que foram publicadas pela 

revista. Uma pessoa que está sendo processada, um bandido, me acusa e eu tenho que me explicar.  

 

Já solicitei ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, que seja aberto um inquérito criminal para que 

isso seja apurado. Só encontrei um dos caluniadores (João Dias Ferreira), uma vez, em uma audiência, a 

pedido do então ministro Agnelo Queiroz. O outro (Célio Soares), nem sei quem é. E duvido que ele me 

conheça também", afirmou o ministro.  

*Fonte: AGÊNCIA O GLOBO 
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Blog ameaça mostrar provas contra Orlando Silva e PCdoB 

 

Pivô das acusações contra Orlando Silva, ministro do Esporte, e outros membros do PCdoB, publicadas na 

revista Veja deste fim de semana, o policial militar e ex-militante do partido João Dias Ferreira voltou a 

aparecer na mídia. Em um blog de sua autoria, ele escreveu ameaças ao PCdoB e ao ministro após a 

publicação da matéria em que denuncia integrantes da legenda de fazer parte de um esquema de 

irregularidades envolvendo convênios entre o ministério e ONGs que teria desviado mais de R$ 40 

milhões em oito anos.  

 

Em um post intitulado "Ao ministro do desesporte (sic) Orlando Silva", João Dias Ferreira diz estar 

"aguardando ansiosamente ser chamado para apresentar as verdades materializadas". "O que falei pra 

revista está devidamente gravado e sera apresentado às autoridades competentes."  

 

O autor continua o recado ao ministro, e diz ter muitas assinaturas "de todo seu pessoal em documentos 

fraudados por vocês mesmo, e por isso que vocês tentaram me detonar com falsos relatórios". No fim do 

texto, ele ainda afirma a Orlando Silva: "Você está equivocado, eu não sou bandido, bandido é você e sua 

quadrilha que faz e refaz qualquer processo do ministério de acordo com sua conveniência e você sabe 

muito bem disso".  

 

Em outro post, o autor do blog ameaça o PCdoB e recomenda ao partido não defender Silva. 

"SUGESTAO: ERA BOM O PCDOB NACIONAL FICAR CALADO ANTES DE SAIR EM DEFESA 

DO ORLANDO SUMARIAMENTE."  

 

Denúncias 

Segundo reportagem da revista Veja, diversos membros do PCdoB, capitaneados pelo ministro, faziam 

parte do esquema de irregularidades envolvendo convênios entre a pasta e ONGs, que teria desviado mais 

de R$ 40 milhões em oito anos. As acusações têm como única fonte o policial militar e ex-militante do 

PCdoB João Dias Ferreira, que aponta o ministro como um dos beneficiados do desvio.  

 

Ferreira foi um dos cinco presos no ano passado pela polícia de Brasília sob acusação de participar de 

desvios de recursos destinado a um programa da pasta. Investigações passadas apontavam diversos 

membros do PCdoB como protagonistas das irregularidades, na época da Operação Shaolin, mas é a 

primeira vez que o nome do ministro é mencionado por um dos suspeitos. Ferreira, por meio da 

Associação João Dias de Kung Fu e da Federação Brasiliense de Kung Fu, firmou dois convênios, em 

2005 e 2006, com o Ministério do Esporte.  

 

De acordo com Ferreira, as ONGs recebiam verbas mediante o pagamento de uma taxa que podia chegar a 

20% do valor dos convênios. Orlando Silva teria recebido, pessoalmente, dentro da garagem do 

Ministério, uma caixa de papelão cheia de cédulas de R$ 50 e R$ 100 provenientes da quadrilha. Parte 

desse dinheiro, acusa a Veja, foi usada para pagar despesas da campanha presidencial de 2006.  

*Fonte: REDAÇÃO TERRA 

  

Cartão corporativo é utilizado para pagar festinhas e motel 

 

Quatro casos e uma certeza: os cartões corporativos ainda sofrem desvio de finalidade, 10 anos após terem 

sido criados para dar mais transparência aos gastos públicos. A fatura do servidor Nestor Santorum, lotado 

no Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), na capital do Pará, traz um 

gasto de R$ 114 no Motel Holliday, estabelecimento que fica em Ananideua, região metropolitana de 

Belém.  

 

O pagamento foi realizado no meio da tarde de 29 de novembro do ano passado, uma segunda-feira. O 

servidor, que gastou mais de R$ 11 mil com o cartão corporativo em 2011, nega a despesa. A assessoria 
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do Sipam alega que Santorum comprou material de construção para fazer uma cerca no lugar de um muro 

derrubado por uma árvore, mas a loja estava com o sistema de recebimento eletrônico indisponível. A 

irmã do dono do estabelecimento de material de construção teria oferecido a máquina de seu motel para 

passar o cartão corporativo, “desvirtuando” a identificação do gasto. 

 

Sem justificativa ficou o questionamento que o Correio encaminhou ao Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) de Minas Gerais sobre gastos de R$ 12,9 mil que duas servidoras da regional do IBGE 

fizeram em 21 de dezembro do ano passado em diárias, no Tauá Grande Hotel Termas de Araxá. As 

servidoras Gislene Maria Ferreira e Vilma de Jesus Santos Cruz pagaram, juntas, 17 diárias com cartão 

corporativo.  

 

A assessoria do órgão não justificou a despesa até o fechamento desta matéria. Os três servidores citados 

fazem parte do universo de 7.465 funcionários em postos estratégicos que utilizam a modalidade de 

suprimento de fundo. Este ano, o governo já gastou R$ 39,9 milhões com os cartões corporativos. 

 

Em 2009, o governo cortou o cartão corporativo dos ministros e instituiu uma diária fixa para os titulares 

das pastas. O objetivo da medida foi evitar que os ministros usassem o cartão para gastos durante a 

viagem. Como os servidores recebem diária quando se deslocam a trabalho, despesas relacionadas a rotina 

de viagens não devem ser custeadas nessa modalidade de suprimento de fundos. Os cartões de pagamento 

do governo federal são administrados pelo Banco do Brasil.  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

 

Dilma e as greves 

 

Diante das paralisações e da pressão dos sindicatos por aumentos, a presidente diz não aos trabalhadores e 

escala ministros para negociar com cada categoria. A estratégia é dura, mas não compromete a relação 

entre o governo e as centraisComo ocorre em todo o primeiro ano de governo, o movimento sindical estica 

a corda nas negociações por aumentos salariais com o Palácio do Planalto no período de definição dos 

dissídios coletivos trabalhistas.  

 

Foi assim durante os governos Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, e o cenário se 

repete agora. Escaldada, a presidente Dilma Rousseff montou previamente uma estratégia para lidar com 

as exigências das categorias profissionais. O plano foi colocado em prática na semana passada, quando a 

presidente estava na Bélgica, participando da 5ª cúpula Brasil-União Europeia. Dilma indicou auxiliares e 

integrantes de primeiro escalão para negociar com cada categoria específica e em pelo menos cinco 

telefonemas para os subordinados em Brasília a presidente deixou clara sua posição. “Avisem que a minha 

orientação é a de não fazer concessões”, determinou. 

 

Dilma decidiu jogar duro com os sindicatos por dois motivos. O primeiro é a preocupação com os efeitos 

da crise internacional sobre a economia brasileira. Outro é a consciência de que está diante de um 

movimento sindical dócil, domesticado por Lula nos últimos oito anos. A maioria das categorias de 

servidores, por exemplo, teve generosos aumentos acima da inflação. Já a cúpula sindical foi amaciada ao 

sabor da liberação de verbas e acomodações em cargos públicos. Hoje, não seria leviano afirmar que os 

sindicalistas são tão ou mais governistas que o PMDB.  

 

“Os trabalhadores têm muita gordura para queimar”, repetiu Dilma nos últimos dias. “As coisas mudaram. 

No governo Lula, havia muito mais espaço para negociações”, reconhece José Rivaldo da Silva, 

presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores de Empresas de Correios. Nessa estratégia de 

recrudescer o diálogo, a presidente defendeu o corte do ponto dos grevistas e o fim do diálogo com os 

líderes sindicais até o pronunciamento da Justiça do Trabalho.  
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Ao pesar a mão, ela quer desencorajar demandas de outras categorias, como os petroleiros, que já 

aprovaram indicativo de greve para a terça-feira 18. Há grande receio com o efeito cascata que seria 

provocado por aumentos excessivos e seu impacto sobre a inflação.  

*Fonte: ISTO É 

  

Marcha dos indignados mobiliza milhares, ganha dimensão global e tem protestos violentos 
 

Indignados de todo mundo se uniram neste sábado em diversas cidades para protestar contra o 

capitalismo, a corrupção e as políticas de austeridade que foram adotadas com o agravamento da crise nos 

países industrializados. 

 

Principais focos da crise econômica e de credibilidade dos governos, os países europeus tiveram o sábado 

mais conturbado. A maior parte dos protestos pelo mundo foi pequena e mal chegou a atrapalhar o trânsito 

mas, em Roma, Madrid e Lisboa as manifestações atraíram dezenas de milhares de pessoas, que se 

enfileiravam pelas ruas estreitas e praças públicas. 

 

Na cidade italiana, os protestos foram maiores e mais violentos, culminando em vans da polícia 

incendiadas e cerca de 70 pessoas feridas, há pelo menos três em estado grave. Os manifestantes também 

atearam fogo em um prédio, fazendo com que o telhado caísse, segundo relatos. Quatro pessoas teriam 

sido presas, segundo informações da mídia local. Imagens de uma emissora de TV mostraram uma jovem 

com o sangue cobrindo o rosto, enquanto agências de notícias disseram que um homem perdeu dois dedos 

quando um rojão explodiu. 

 

Os manifestantes em Roma – dos quais fazem parte desempregados, estudantes e aposentados – 

incendiaram carros e depredaram lojas e agências bancárias um dia após o premier Silvio Berlusconi ter 

obtido um novo voto de confiança do parlamento da Itália. Alguns vandalizaram ainda os escritórios de 

um prédio anexo do ministério da Defesa. A polícia utilizou jatos de água e gás lacrimogêneo para 

dispersar a multidão que atirava pedras, garrafas e rojões. 

 

Agentes que tentaram conter os rebeldes e os próprios manifestantes que provocaram os incêndios ficaram 

feridos após pedradas, explosões e luta corporal. Ruas, praças e veículos policiais foram destruídos 

durante confrontos. A segurança foi reforçada nas proximidades do Banco da Itália. 

 

Vestidos de preto, com os rostos cobertos, eles atiraram pedras, garrafas e tonéis de gasolina em bancos e 

tropas de choque da polícia de Roma. Aos golpes de marretas, destruíram caixas eletrônicos, puseram 

fogo em latas de lixo e agrediram pelo menos duas equipes de reportagem da Sky Itália. Fugindo da 

violência, pacífistas correram para os degraus da Basílica de São João de Latrão.  

*Fonte: O GLOBO 

  

O advogado com influência 

 

Um ex-dirigente da Receita passa a advogar para empresas que fiscalizava – e se reúne oficialmente com 

auditores para mudar as regras sobre tributosFuncionário de carreira da Receita Federal por muitos anos, o 

advogado Marcos Vinicius Neder assumiu, no final de 2009, a Subsecretaria de Fiscalização, uma das 

mais importantes do órgão. Sua passagem pelo cargo gerou polêmica.  

 

Em dezembro daquele ano, Neder editou uma portaria sigilosa, contestada por auditores, que centralizava 

sob seu comando a fiscalização dos grandes contribuintes – até então pulverizada pelas delegacias do 

Fisco no país. Tal medida deu mais poder e conhecimento a Neder. Ele passou a ter uma gama maior de 

detalhes das relações de grandes contribuintes com o Fisco. Neder deixou oficialmente o cargo de 

subsecretário em 23 de dezembro, mas permaneceu nos quadros da Receita por mais um mês.  
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Sua exoneração foi publicada no Diário Oficial em 27 de janeiro.Pelo visto, Neder logo sentiu saudades da 

Receita. No dia 13 do mês passado, ele participou, na sede do Fisco em Brasília, de uma reunião na sala 

da Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), o departamento por onde passam todas as mudanças na 

legislação promovidas pelo Fisco.  

 

Determinada pelo secretário da Receita Federal, Carlos Alberto Barreto, a reunião visava rever as regras 

de tributação sobre o lucro das subsidiárias de empresas brasileiras no exterior, um tema caro a gigantes 

da economia nacional.  

 

Com base na legislação atual, a Receita tem aplicado multas bilionárias contra grandes empresas. Elas 

também têm acumulado derrotas na Justiça em suas tentativas de derrubar as normas em vigor. Nada mais 

objetivo, portanto, que tentar resolver a questão com os conhecimentos acumulados por Neder em seus 

anos de Receita.  

*Fonte: ÉPOCA 

  

Sindicato mira contribuição de servidores da Câmara 
A CSPB conseguiu um ofício em que a Câmara dos Deputados admite descontar e repassar a 

contribuição sindical de seus 16 mil funcionários 

 

Depois de oito tentativas e três anos de manobras e favores políticos de amigos como o ministro do 

Trabalho, Carlos Lupi, e o líder da Força Sindical, deputado Paulo Pereira da Silva (PDT) uma 

confederação que diz representar todos os servidores do País chegou perto de um cofre público e está 

quase realizando um velho sonho sindical. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB) 

conseguiu um ofício em que a Câmara dos Deputados admite descontar e repassar a contribuição sindical 

de seus 16 mil funcionários.  

 

Se a contribuição sindical tivesse sido cobrada neste ano - o correspondente a um dia de salário de cada 

trabalhador -, a Câmara teria recolhido R$ 4 milhões de seus 16.060 funcionários, que custam R$ 118,1 

milhões mensais em salários. E cerca de R$ 800 mil já estariam no caixa da CSPB.  

 

A pressão política direta é feita pela confederação, mas com a ajuda do braço operacional, que é o 

Sindicato dos Servidores do Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União, o poderoso Sindilegis. 

É o Sindilegis quem indica a confederação e a central que vão entrar na partilha da contribuição sindical. 

A CSPB está de olho na contribuição sindical da Câmara, mas seus dirigentes e padrinhos políticos 

sonham mais alto.  

 

A Força Sindical e o PDT querem fincar pé no rentável setor dos salários dos funcionários públicos. Em 8 

de julho de 2008, Lupi e o ex- secretário de Relações de Trabalho Luiz Antonio Medeiros emitiram 

certidão atestando que a CSPB "representa" os servidores públicos civis dos "Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, no âmbito federal, estadual e municipal".  

 

Três meses depois, no dia 30 de setembro de 2008, Lupi providenciou uma instrução normativa 

"dispondo" que "órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, direta e indireta, deverão 

recolher contribuição sindical de todos os servidores e empregados púbicos". O que o Ministério do 

Planejamento, que emite as folhas salariais, nunca aceitou. E nunca pagou.  

 

Na prática, a certidão e a instrução normativa habilitaram a confederação a ir atrás da contribuição sindical 

que um dia, quando os problemas jurídicos forem superados, pode ser cobrada sobre as folhas salariais das 

27 unidades da Federação e dos 5.500 municípios brasileiros. O que pode render até R$ 1 bilhão ao 

sindicalismo.  

*Fonte: GAZETA DO POVO - O ESTADO DE S.PAULO 
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Peluso defende aumento para servidor e juiz ‘herói’ 
“Exigir que todos sejam heróis é exagero”, afirmou presidente do STF ao defender o aumento do auxílio-

moradia para ministros e juízes. Ele disse que “a grande preocupação” é o reajuste de 56% para os 120 

mil servidores do Judiciário 

 

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Cézar Peluso, defendeu os aumentos salariais para ministros – 

de R$ 26.700 para R$ 32 mil – e para funcionários do Poder Judiciário, de 56% no vencimento básico dos 

120 mil servidores da categoria. Em entrevista ao jornalista Fernando Rodrigues, do portal UOL, Peluso 

reclamou do fato de o governo de Dilma Rousseff ter mandado ao Congresso uma proposta de orçamento 

para 2012 sem incluir verbas para os dois reajustes. O ministro disse que a prioridade do STF é, mais do 

que tudo, o aumento para os funcionários. Ele defendeu ainda a elevação do auxílio-moradia dos ministros 

e aos juízes convocados, dos quais não pode ser exigido um comportamento heroico. 

 

Como mostrou o Congresso em Foco, o reajuste dos servidores em debate na Câmara pode multiplicar a 

quantidade de servidores que ganham supersalários, ou seja, mais do que o atual teto de R$ 26.700. 

Levantamento de uma comissão de funcionários identificou que a proposta aumentaria os supersalários de 

512 para 4.800 em uma amostra de oito tribunais apenas. 

 

“A grande preocupação minha e do STF é também evidentemente com a remuneração do subsídio dos 

magistrados. Mas não é a primazia. A nossa grande preocupação é com os servidores do Poder Judiciário”, 

disse Peluso. “Estão desde 2006 sem nenhum reajuste”, criticou ele, ao lembrar de aumentos 

“substanciais” concedidos no Legislativo e no Executivo. 

 

O presidente do STF disse que, pela Constituição, o governo Dilma jamais poderia ter mandado um 

projeto de orçamento ao Congresso sem incluir verbas para os dois aumentos. Isso feriu a Constituição, 

argumentou Peluso. 

 

“Isso escapou ao executivo que simplesmente não incorporou a proposta e não encaminhou ao Legislativo. 

O STF, na defesa das suas prerrogativas constitucionais, disse: „Olha, precisa mandar porque a 

Constituição diz isso‟.” Na semana passada, a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara não votou o 

aumento dos funcionários exatamente por ele não estar previsto no orçamento. 

 

Heróis 

Peluso defendeu ainda o aumento de 59% do auxílio-moradia dos ministros do STF, concedido por eles 

mesmos, que elevou a verba de R$ 2.750 para R$ 4.377,73. Os juízes auxiliares, que trabalham no 

Supremo e no Conselho Nacional de Justiça, recebem agora R$ 3.384,15. Entre os ministros, apenas Luiz 

Fux é beneficiário da verba. 

 

Peluso destacou que os juízes auxiliares se dedicam demais ao serviço e merecem uma ajuda de custo 

maior para pagarem hotéis e aluguéis em Brasília. “Poder Judiciário exige muito sacrifício. Mas exigir que 

todos sejam heróis é um pouco de exagero”, avaliou. “A mim me parece razoável que esses juízes não 

sofram um dano extraordinário para prestar um serviço para o povo.”  

*Fonte: CONGRESSO EM FOCO 

  

PEA é composta por mais de 10 mi de terceirizados, mostra pesquisa 

 

Pesquisa setorial divulgada pelo Sindeprestem e pela Asserttem mostra que o número de empresas de 

prestação de serviços terceirizáveis e trabalho temporário cresceu 4,43% em relação ao dado anterior, 

passando de 31.029 na pesquisa de 2009/2010 para 32.580 em 2010/2011.  

 

De acordo com a pesquisa, o número de trabalhadores terceirizados empregados formalmente no Brasil 

chegou a 10,5 milhões, o que representa 23,9% do total de empregados com carteira assinada - mais de 44 
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milhões de trabalhadores - 11,4% da População Economicamente Ativa (PEA) e 2,6% do total mundial do 

setor. 

 

Por mês, o setor de prestação de serviços terceirizáveis emprega 1,475 milhão de trabalhadores, com uma 

base de remuneração em torno de R$ 1.122. Do total das vagas, 14,5% são ocupadas por pessoas idosas e 

11,5% por jovens em situação de primeiro emprego. 

 

Entre os setores que mais se destacam, estão o trabalho temporário, com 72,5%, consultoria em RH, com 

65% e Serviços Auxiliares, com 55%. Aproximadamente 28% do total das empresas de serviços 

terceirizáveis estão localizadas em São Paulo - 9.119. 

 

Temporários 
A média mensal de empregados no trabalho temporário, de acordo com a pesquisa setorial 2010/2011, é 

de 965 mil trabalhadores, um crescimento de 7% em relação a pesquisa anterior. A média de remuneração 

mensal do setor é de R$ 903, sendo pago uma massa salarial de R$ 924,8 milhões ao ano.  

 

A maior concentração de contratos temporários é nos meses de abril e maio, que ultrapassam 1,1 milhão 

de trabalhadores entrando no mercado por mês. A média de efetivação dos temporários ficou em 21,8%. 

Dentro das empresas do setor, 15,5% empregam pessoas idosas. Entre os jovens, 12,% do total de 

contratados estão em situação de primeiro emprego.  

*Fonte: BLOG DO TRABALHO 

  

Terceirizado do Senado sem salário 

 

A farra das empresas terceirizadas bateu à porta do Senado e atingiu os empregados da gráfica da Casa. 

Ao menos 113 trabalhadores do setor contratados pela Steel Serviços Auxiliares amargam, desde junho, 

atrasos de pelo menos uma semana no pagamento e no depósito do auxílio-alimentação e do vale-

transporte.  

 

Além do calote, os funcionários reclamam ainda de ameaças de demissão quando não podem ir ao 

trabalho por não terem como arcar com os custos do transporte. Até ontem, eles não haviam recebido o 

salário referente ao mês de setembro.  

 

“Dizem que, se pararmos, seremos demitidos. Além disso, não podemos marcar férias, pois a empresa 

afirma que não poderá depositar o valor referente a um terço do pagamento no prazo estabelecido em lei. 

É uma falta de respeito com os terceirizados. Todos nós trabalhamos muito, mas não somos valorizados”, 

relatou uma funcionária que preferiu não se identificar.  

 

“Todo mundo está com dificuldades para pagar as contas de casa. Temos cheques devolvidos e não 

podemos fazer nada. Quando pedimos alguma satisfação, dizem apenas que temos de aguardar”, afirmou 

outro trabalhador.  

 

Retenção  
No momento em que o concurso público do Senado, prometido para este ano, foi adiado em função da 

reforma administrativa em curso na Casa, a gráfica continua entre os setores que apresentam os maiores 

problemas na área de recursos humanos.  

 

O gestor do contrato com a Steel, André Luiz Santana, explicou que, desde maio, o órgão público 

começou a reter as faturas da empresa terceirizada porque, além de não realizar o pagamento do salário 

em dia, a empresa não estava efetuando o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

integralmente nem repassando ao governo a contribuição do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).  

 

O Senado passou a efetuar o pagamento diretamente aos terceirizados. “O problema é que isso leva tempo. 
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Primeiro, esperamos até o 5º dia útil para ver se a empresa pagou em dia. Então, iniciamos o 

procedimento”, explicou Santana. Ele informou que fez a ordem bancária para o pagamento referente a 

setembro no último dia 11, mas o dinheiro não foi creditado devido à greve dos bancários. “O contrato da 

Steel vai até 31 de janeiro. Mas, diante da situação, já fizemos uma nova licitação para contratar outra 

empresa”, adiantou. A empresa não foi encontrada pela reportagem para explicar os atrasos.  

*Fonte: BLOG DO SERVIDOR - CRISTIANI BONFANTI – CORREIO BRAZILIENSE 

  

Senhores deputados: isto é uma vergonha! 

 

A luta pela moralização dos concursos públicos no nosso país acaba de sofrer um duro revés na Câmara 

dos Deputados, com a rejeição do projeto de lei que criava punições específicas para fraudadores dos 

certames. O projeto foi analisado em caráter terminativo pela Comissão de Trabalho, de Administração e 

Serviço Público, o que significa que, se fosse aprovado, não precisaria ser levado ao plenário para 

votação. 

 

O projeto, de autoria do deputado Neilton Mulim, do PR do Rio de Janeiro, teve como relator o deputado 

Eudes Xavier, do PT do Ceará. Xavier deu parecer contrário sob a alegação de que as penas previstas na 

Lei das Licitações (Lei 8.666/1993) já se aplicam a esse tipo de contravenção. Para o relator, 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, a 

depender da gravidade do delito. 

 

Com base nesse argumento, o deputado do Ceará convenceu a maioria da Comissão a rejeitar o projeto. 

Sua interpretação, entretanto, carece de fundamento jurídico. Não há, na Lei 8.666/1993, norma penal 

específica que defina como crime a conduta de fraudar concursos públicos. Essa interpretação só seria 

possível se o concurso público fosse considerado uma das modalidades de licitação tratada naquela lei. A 

Lei das Licitações, cujo objetivo expresso é regulamentar o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

 

Tratar o concurso público como uma modalidade de licitação para efeito de punição dos fraudadores não 

faz sentido algum. Trata-se de fatos administrativos de características totalmente diferentes. Enquanto a 

licitação se destina a selecionar a melhor proposta para, por exemplo, a execução de determinado serviço a 

ser prestado por particular ao poder público, o concurso se realiza para preencher cargos e empregos 

públicos por pessoas que se habilitem por meio de provas de conhecimentos ou de provas e títulos 

acadêmicos. Onde estão, nos dois procedimentos, as semelhanças que permitem estender ao concurso as 

normas de licitação? Eu, particularmente, não vejo nenhuma. E digo mais: no direito penal vige o 

princípio da pena específica. Em outras palavras: se não houver a previsão da pena no arcabouço 

normativo, o juiz não pode condenar à cadeia os fraudadores de concursos. 

 

A tese vitoriosa na Comissão de Trabalho da Câmara não consegue se sustentar nem mesmo à vista do 

nosso Código Penal, em que o assunto "fraude em concurso público" não existe. Há quem considere que o 

delito se enquadraria no art. 171, que tipifica o crime de estelionato e fixa as penas para os autores desse 

delito. Mas tal posição não é pacífica, nem na doutrina, nem na jurisprudência. 

 

A título de exemplo, permito-me citar um julgamento de habeas corpus em que o Superior Tribunal de 

Justiça determinou o trancamento da ação penal em caso ocorrido no Estado do Paraná. O ministro relator, 

Jesus Costa Lima, opinou que "a utilização de aparelho transmissor e receptor com o objetivo de, em 

concurso vestibular, estabelecer contato com terceiros para obter respostas para questões formuladas nas 

provas não constitui, mesmo em tese, crime. Pode configurar ação imoral". 

 

Eis aí a lacuna legal de que se beneficiam os fraudadores para escapar da merecida punição, quando 

descobertos. Não é à toa que lutamos pela aprovação de outro projeto de lei da Câmara dos Deputados que 

também criminaliza a fraude em concurso público, com penas de dois a oito anos de reclusão, tal como 
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pretendiam o projeto rejeitado na Comissão de Trabalho e pelo menos outros dois em tramitação naquela 

casa do Legislativo, que tipificam o crime de fraude em concurso público ou vestibular. 

 

Pelo projeto rejeitado, quando a violação ocorresse durante a realização das provas, a punição dos 

responsáveis dependeria de dolo ou culpa. Nesse caso, a entidade promotora do processo seletivo seria 

proibida de participar da realização de qualquer concurso pelo período de cinco a oito anos, e as despesas 

do candidato deveriam ser ressarcidas. Ainda segundo o projeto, caso houvesse vazamento de informações 

diretamente da entidade promotora, a imputação de responsabilidade independeria de dolo ou culpa. Nessa 

situação, além de ficar impedida de realizar concursos pelo período de cinco a oito anos, a entidade teria 

imediatamente suspensa a participação de qualquer processo durante a apuração da fraude. 

 

Na justificação do projeto, o autor, deputado Neilton Mulin, lembrou episódio recente, que ocorreu em 

São João de Meriti, na Baixada Fluminense. No precedente, um suspeito fora preso acusado de vender a 

prova com as questões resolvidas de concurso para a Polícia Rodoviária Federal. O valor cobrado pelo 

gabarito era de R$ 40 mil. O suspeito, preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Federal, já teria 

vendido a prova para diversos candidatos, segundo apuração da Polícia Rodoviária Federal. Ele procurava 

os compradores em cursos e faculdades. As provas fraudadas seriam realizadas para agentes do Mato 

Grosso e do Pará, mas o concurso acabou suspenso. 

 

Infelizmente, os deputados da Comissão de Trabalho da Câmara não se sensibilizaram com o apelo final 

feito pelo autor do projeto na sua justificação. Solidário a ele, transcrevo suas palavras, por considerar que 

retratam fielmente esse que considero mais um gravíssimo problema do nosso país:  

 

"Por uma questão de justiça com tantos brasileiros que estudam horas infindáveis e arcam com altas 

despesas com material de estudo e cursinhos, em detrimento de momentos preciosos de suas vidas junto 

aos seus familiares, entre outros sacrifícios, além do risco de termos pessoas despreparadas e desonestas 

em tantos cargos públicos de alta relevância para o país, peço o indispensável apoio dos meus ilustres 

colegas nesta Casa no sentido de aprovar o projeto de lei que ora submeto à Câmara dos Deputados, como 

forma de fazermos com que todos os envolvidos no processo seletivo possam, efetivamente, cercar-se dos 

cuidados devidos para os concursos, e os candidatos possam abraçar as carreiras para as quais se 

prepararam e optaram. Além de punir aqueles que insistirem em desrespeitar as leis." 

 

De acordo com o regimento interno da Câmara, o projeto moralizador dos concursos públicos ainda 

poderia ser salvo. Mas, sinceramente, não creio que isso venha a acontecer. 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.  

 

Diante disso, e parafraseando o apresentador de televisão Boris Casoy, se o projeto for mesmo para o 

arquivo só me resta dizer: ISTO É UMA VERGONHA!  

*Fonte: WILSON GRANJEIRO – CORREIO BRAZILIENSE 
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