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Brasília-DF, 18 de novembro de 2011 

 

O debate sobre o direito de negociação coletiva dos servidores públicos 

 

O Direito Sindical, para que seja pleno, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

pressupõe a liberdade de organização e filiação, a garantia de mecanismos de solução de conflitos, 

incluindo a negociação coletiva, e o direito de greve. Estes princípios são universais e valem para todos os 

trabalhadores, inclusive os do setor público. 

 

A OIT, para dar efetividade ao tripé da organização sindical (liberdade de organização, direito de greve e 

negociação coletiva), editou várias convenções internacionais, tendo o Brasil ratificado, entre outras, a 

Convenção 154 sobre negociação coletiva, em 1992, e a Convenção 151, que assegura a promoção e a 

defesa dos interesses dos trabalhadores da função pública, nos três níveis de governo (municipal, estadual 

e federal), em 2010. 

 

A Constituição brasileira reconhece, em sua plenitude, esses direitos aos trabalhadores do setor privado 

(artigos 7º, inciso XXVI, 8º e 9º da Constituição Federal), mas restringe sua aplicação para os servidores 

públicos. O artigo 37 da Constituição (incisos VI e VII) garante aos servidores: 1) sem restrições, o direito 

de associação sindical, e 2) nos termos e limites de lei específica, o direito de greve. É omisso quanto à 

negociação coletiva. 

 

Nesse sentido, a vigência da convenção 151 da OIT é fundamental porque ela poderá suprir essa lacuna 

em relação à negociação no serviço público, obrigando o Estado brasileiro a aplicar os princípios da 

convenção em sua legislação e em suas práticas nacionais, e, com isto, garantir a "instauração de 

processos que permitam a negociação das condições de trabalho entre as autoridades públicas interessadas 

e as organizações de trabalhadores da função pública". 

 

Entretanto, passado um ano e cinco meses do deposito do registro da ratificação da convenção perante a 

OIT, ocorrido em junho de 2010, o governo brasileiro ainda não adequou a sua legislação aos princípios 

da Convenção, entre outras razões, por disputa entre dois ministérios: o do Trabalho, e do Planejamento. 

O governo, que deixou de promover a adequação de sua legislação ao texto da convenção no prazo de um 

ano, já está sujeito a denúncias que poderão resultar em censura ou punição ao País por descumprimento 

de tratados internacionais. 

 

A regulamentação da Convenção, para que tenha vigência no Brasil, exige a propositura de lei ou leis com 

regras gerais sobre: 1) os processos de solução de conflitos nas relações de trabalho do setor público, 

devendo prever a negociação, a conciliação, a mediação ou a arbitragem, além da definição dos critérios 

para participação das entidades; 2) as garantias dos dirigentes sindicais, inclusive a liberação para efeito 

de participar do processo de negociação; e 3) o direito de greve, em caso de frustração da negociação.  

 

O impasse está posto. De um lado, a Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, 

reivindica o direito de propor os projetos lei, já que lhe cabe promover a negociação em nível de governo 

federal. De outro, a Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho, que tem a competência 

de tratar sobre relações de trabalho no País, não abre mão de propor a regulamentação. 

 



 2 

A divergência não se limita apenas à competência ou à prerrogativa de propor a legislação, mas alcança 

também, e principalmente, o formato e o conteúdo da regulamentação. O Ministério do Trabalho entende 

que, em face de ausência de regras claras sobre o enquadramento sindical dos servidores públicos, a lei 

deve disciplinar este aspecto, submetendo as entidades sindicais dos servidores ao sistema confederativo, 

ao princípio da unicidade sindical e ao sistema de custeio previsto na Constituição, visão rechaçada pelo 

Ministério do Planejamento. 

 

O Ministério do Planejamento, por sua vez, elaborou três minutas de anteprojeto de lei sobre o tema, em 

cumprimento a termo de compromisso assinado com algumas entidades sindicais de âmbito nacional.  

Uma minuta de caráter geral, valendo para os três níveis de governo (união, estados e municípios) e duas 

específicas para a União. Destas, uma dispõe sobre afastamento de dirigentes sindicais e outras disciplina 

o funcionamento do Sistema Nacional de Negociação Permanente no âmbito do Poder Executivo Federal, 

no qual admite apenas entidades de representação geral e de abrangência nacional. 

 

Na minuta de caráter geral, com princípios válidos para os três níveis de governo, o anteprojeto do 

Ministério do Planejamento dispõe sobre o tratamento de conflitos e estabelece as diretrizes básicas da 

negociação coletiva, inclusive o direito de greve, e reconhece como preceito constitucional indissociável 

da democratização das relações de trabalho a liberdade de associação sindical, a negociação coletiva e o 

direito de greve, mas nato trata da estrutura sindical. 

 

Já a minuta de anteprojeto, formulada em grupo de trabalho no âmbito do Ministério do Trabalho, além de 

tratar da solução de conflitos, do direito de greve e da liberação de dirigentes sindicais, determinando sua 

aplicação aos três níveis de governo, também submete a organização dos servidores públicos ao sistema 

confederativo, ao principio da unicidade e à forma de custeio das entidades sindicais do setor privado, que 

inclui a contribuição sindical e a negocial ou assistencial, além da mensalidade descontada diretamente 

dos sócios. 

 

Enquanto o impasse não é superado, perdem todos. Perdem os servidores, porque não terão instrumentos 

para forçar a negociação. Perde o País, porque fica sujeito a censura ou punição internacional. E perde o 

Governo, que ficará com a imagem negativa perante a OIT e aos demais órgãos das Nações Unidas. Os 

servidores, além de denunciar o não cumprimento da convenção, devem pressionar o governo e o 

Congresso para a imediata regulamentação, sob pena de ficarem mais um ano sem negociação salarial e de 

condições de trabalho.  

*Fonte: ANTONIO AUGUSTO DE QUEIROZ - JORNALISTA, ANALISTA POLÍTICO, DIRETOR DE 

DOCUMENTAÇÃO DO DIAP 

  

Lupi insinuou que alguns dos 10 mil servidores do MTE podem ser corruptos 

 

Para se defender das acusações de corrupção, o Ministro Carlos Lupi disse, em entrevista a Agência Brasil 

que a equipe que trabalha com ele não cobra propina em nome do partido, mas lembrou que o ministério 

conta com cerca de 10 mil funcionários.  

 

— Não posso impedir que alguém do vigésimo escalão, na ponta, tenha feito alguma coisa errada. Se tiver 

feito, cadeia para o corrupto e para o corruptor — disse. 

 

Pelo país afora as entidades sindicais, como o Sindiprevs do Paraná e até servidores isoladamente 

passaram a protestar contra essa acusação leviana, bem típica de que caiu literalmente de pára-quedas no 

cargo de ministro.  

*Fonte: INFO DF 
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Sobrevida, reforma ministerial e sindical 

 

Este governo pode não ser pautado pela pressa em apurar denúncias de corrupção, mas temos que admitir 

que tem coragem de peitar certos caciques da política nacional. Vejamos, Sarney e Renan não queriam a 

demissão de Wagner Rossi da Agricultura, mas Dilma o demitiu, assim como tinha demitido Palocci a 

contragosto de Lula e José Dirceu. Também contrariou os interesses de Lula e do PCdoB quando demitiu 

Orlando Silva.  

 

Até agora, a ―bala forte‖ ainda não foi encontrada para abater Carlos Lupi, que ganhou sobrevida pelos 

lapsos de memória e pelo medo do Planalto em ter o PDT na oposição. Para contrariar a todos da base 

aliada, Dilma pretende diminuir o número de ministérios que ficariam entre 17 e 20, o que vai deixar 

muitos partidos de corações e bolsos partidos.  

 

A presidente também pretende reformar a estrutura sindical, o que vai contra a Força Sindical, UGT e 

CGT, que querem continuar mamando nas verbas da Contribuição Sindical obrigatória. Pelo que se 

prenuncia, 2012 promete ser um ano de fortes emoções.  

*Fonte: BLOG DO FAGUNDES 

  

Diárias a mais 

 

O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, recebeu R$ 1.736,90 — referentes a três diárias e meia — para estar 

no Maranhão entre 10 e 14 de dezembro de 2009, dias em que lançou o Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens (Projovem) em cidades do interior e, também, participou de atividades partidárias, inclusive com o 

custeio de uma aeronave pela Fundação Pró-Cerrado, financiada pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE).  

 

Na época, o próprio MTE divulgou que Lupi teria apenas dois dias de agenda oficial: sexta-feira, 11, e 

sábado, 12. A ordem de pagamento das diárias, porém, mostra que o ministro recebeu o equivalente a três 

diárias e meia. 

 

No depoimento dado ontem no Senado, Lupi disse que se lembra de ter recebido apenas uma diária, 

referente à sexta-feira. ―A questão das diárias do ministério, eu não posso afirmar, mas só foi uma diária 

na sexta-feira. Eu tenho de pegar os detalhes depois e apresentar, porque não posso afirmar uma coisa sem 

ter informação‖, afirmou, em resposta ao senador Demóstenes Torres (DEM-GO). 

 

Lupi admitiu devolver o valor referente às diárias excedentes, caso se comprovem as irregularidades. 

―Houve também ação ministerial (durante a viagem oficial). Houve todos os dias. Mas, se estiver 

irregular, devolverei sem nenhum problema.‖ Eventos oficiais se confundiram com atividades partidárias, 

como é o caso da formatura de adolescentes do Projovem em Grajaú. 

 

O Correio mostrou no último dia 12 que Lupi recebeu diárias mesmo sem ter participado de 

compromissos do ministério fora de Brasília, em 10 das 24 viagens feitas pelo ministro neste ano. Apesar 

do pagamento integral das diárias, ele despachou no ministério em Brasília em dias especificados como 

parte das viagens. Uma prática recorrente é estender as viagens pelos fins de semana, principalmente as 

internacionais. 

 

Motorista bem relacionado 

Motorista particular de Carlos Lupi há 10 anos, Felipe Augusto Garcia Pereira ganhou do ministro do 

Trabalho um cargo comissionado de assessor técnico na Superintendência Regional do Trabalho (SRT) do 

Rio de Janeiro. O ministro nomeou o motorista para o cargo em junho de 2007, menos de três meses 

depois de Lupi ter assumido o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).  
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Até setembro deste ano, quando foi exonerado também por um ato do ministro, Felipe recebia um salário 

de R$ 13,6 mil, mas não desempenhava o cargo de assessor técnico. O Correio apurou que, apesar de 

nomeado para a SRT, Felipe estava lotado no gabinete de Lupi no Rio de Janeiro, no 14º andar do prédio 

da superintendência regional. Ele continuou desempenhando o papel de motorista particular do ministro, à 

disposição de Lupi no Rio de Janeiro. ―Eu sempre dirigi para ele‖, disse ao Correio. 

 

A irmã do motorista de Lupi, Márcia Cristina Garcia Pereira, também foi beneficiada em razão da 

proximidade ao ministro. Enquanto Felipe dirigia para Lupi na capital fluminense, Márcia conseguiu ser 

indicada para assumir a Secretaria do Trabalho da Prefeitura de Maricá, a 60km da capital.  

 

Ela exerceu o cargo entre maio de 2010 e janeiro de 2011. No ano passado, o ministério repassou R$ 1,43 

milhão do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem) para a Prefeitura de Maricá. Quase todo o 

dinheiro foi liberado entre agosto e dezembro, ou seja, durante a gestão de Márcia à frente da Secretaria 

Municipal de Trabalho. 

 

Um dos primeiros atos da secretária, em 12 de maio de 2010, autorizou a contratação por dispensa de 

licitação da entidade responsável por executar o Projovem em Maricá: o Centro de Atendimento Popular 

da Leopoldina (CAPL), localizado no Bairro da Penha, na cidade do Rio. A especialidade do CAPL é dar 

atendimento de saúde: crianças com necessidades especiais não pagam nada, enquanto outras consultas 

particulares custam R$ 40 cada. 

 

Felipe e Márcia integram o diretório nacional do PDT. Ganharam projeção no partido e cargos públicos 

em razão da aproximação a Lupi, presidente nacional licenciado do partido. O Rio de Janeiro é a base 

eleitoral do ministro, que tem apartamento próprio na cidade. Em 13 das 24 viagens oficiais realizadas 

neste ano, Lupi alterou o roteiro para incluir o Rio no itinerário. O mais comum é passar as sextas, os 

sábados, os domingos e as segundas-feiras na cidade. 

 

Discurso novo no Senado 

Em uma semana, o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, mudou o discurso do desafiador ―nem à bala‖ para 

o argumento de que seu exagero nas palavras ―é fruto de quem veio de muito baixo, começou a trabalhar 

muito jovem e perdeu o pai muito novo‖. Mas nem mesmo a recente mansidão de espírito do ministro 

conseguiu convencer os senadores da oposição e seus próprios colegas pedetistas de que ele não mentiu na 

audiência da Câmara, realizada no dia 10, quando disse que não tinha ―nenhuma relação com Adair 

(Meira)‖ e que nunca andou ―em aeronave pessoal dele nem de ninguém.‖ 

 

Menos de uma semana depois da audiência, fotos e vídeo do ministro saindo do avião foram divulgados. 

Para se explicar, Lupi colocou a culpa na memória e desqualificou nota oficial divulgada pela sua 

assessoria negando ter utilizado a aeronave modelo King Air, providenciada por Meira, presidente da 

ONG Pró-Cerrado, entidade que mantém contratos de R$ 14 milhões com o ministério do Trabalho, em 

viagens no interior do Maranhão em 2009. ―Eu não sou um ser humano que tem uma memória absoluta. 

Eu tenho uma memória boa, mas ela falha. São muitos compromissos.‖ 

 

Em vez dos prometidos documentos que comprovariam sua ―inocência‖, Lupi levou à Comissão de 

Assuntos Sociais do Senado apenas uma degravação — que apresentou como notas taquigráficas — de 

suas falas em audiência na Câmara. O ministro sustentou que as declarações foram tiradas de contexto, 

pois quando afirmou que ―não tinha relações‖ com Adair Meira, referia-se a proximidade pessoal. ―Eu 

disse que não tenho relações, o que é diferente de conhecer a pessoa.‖ 

 

Ministro consegue sobrevida no cargo 

O depoimento do ministro do Trabalho, Carlos Lupi, no Senado não o tirou de foco nem alterou a 

disposição da presidente Dilma Rousseff em substituí-lo. Mas garantiu a ele mais algum período no cargo. 

A avaliação no Planalto é a de que o estrago político causado pela sucessão de versões a respeito da 
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viagem ao Maranhão e as suspeitas de desvio de verbas de ONGs ligadas ao Ministério do Trabalho não 

se diluíram diante das declarações do ministro ontem no Congresso.  

 

O governo considera que Lupi, entretanto, foi apenas ―mais brando e humilde‖ sem bravatas do tipo, ―só 

saio à bala‖ ou ―Dilma, eu te amo‖, mas não desfez a impressão de que mentira no depoimento inicial nem 

apresentou provas a respeito do uso de um avião particular, oferecido pelo empresário Adair Meira, dono 

de uma ONG que tem contatos de R$ 10,4 milhões com o Ministério do Trabalho. Da parte do PDT, 

Dilma agora pode trocá-lo a hora que achar conveniente. 

 

―Estamos caindo nessa farsa de achar que são os partidos que definem ministros. Quem decide é a 

presidente. Ela deve fazer realmente o que quer. O que estamos vivendo é algo útil à popularidade da 

presidente, que deixa a fritura rolar e depois demite. Quando demite, a popularidade sobe. Não dependo de 

cargos para apoiar os bons projetos do governo‖, comenta o deputado Miro Teixeira (PDT-RJ). 

 

A bancada do PDT jantou na quarta-feira com Lupi na casa do líder do partido, senador Acyr Gurcacz 

(RO). Estiveram lá ainda os senadores Pedro Taques (MS) e Cristovam Buarque (DF), e o presidente do 

PDT, André Figueiredo. Ali, Lupi fez uma prévia do depoimento que repetiu ontem no Senado. Estava 

prevista ainda uma reunião da bancada do PDT na Câmara, que ficou para semana que vem, quando os 

congressistas que emendaram o feriado retomam suas atividades no Congresso. Lupi contou aos senadores 

que, na conversa com a presidente Dilma na tarde daquele dia, ela ligou para o ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, que, por um telefonema colocado no modo viva-voz, disse que, se ele era inocente, deveria 

permanecer. 

 

As fraturas do PDT 

O PDT não consegue mais esconder as fraturas que a crise que atinge o Ministério do Trabalho provocou 

na cúpula do partido. A audiência de ontem na Comissão de Assuntos Sociais do Senado realçou o racha 

entre representantes estaduais da sigla. Enquanto o líder do partido na Casa, Acir Gurgacz (RO), se 

esforçou para tentar defender o ministro Carlos Lupi das acusações que pesam sobre ele e a gestão da 

pasta, seus correligionários no Senado ignoraram o posto de liderança do parlamentar de Rondônia e 

aproveitaram a sessão para pedir a saída do titular do Trabalho. 

 

Além do ministério, provoca a cobiça dos pedetistas a possibilidade da vacância da presidência do partido. 

Antes mesmo de Lupi deixar a pasta, uma lista de sucessores se movimenta politicamente para ocupar o 

cargo. Os nomes vêm do Ceará, com o presidente em exercício, deputado André Figueiredo, do Rio de 

Janeiro, com o deputado Brizola Neto, e do Rio Grande do Sul, com o deputado Vieira Cunha. Maranhão 

e Distrito Federal também avançam para aproveitar o momento de fragilidade de Lupi, presidente de 

honra da sigla, e ampliar a participação dos diretórios. 

 

Em São Paulo, o deputado João Dado ganha o apoio do líder sindical Paulinho da Força (PDT-SP) para 

substituir Lupi no ministério. Paulinho tem sido um dos poucos defensores do ministro em declarações 

públicas, mas nos bastidores articula para emplacar o aliado na pasta. O suposto fogo amigo vindo de 

Ezequiel Nascimento, ex-dirigente e ex-secretário de Políticas Públicas de Trabalho, também contribuiu 

para o clima de ―salve-se quem puder‖ instalado no partido. Reportagem da revista Veja apontou que 

Ezequiel foi o responsável por confirmar que Lupi viajou no avião particular. 

*Fonte: O GLOBO 

  

Que tal não roubar? 
“O que transformou a Esplanada dos Ministérios numa máquina de moer ministros não foi uma mudança 

no padrão de comportamento da imprensa” 

 

Para todos os governos brasileiros a partir da redemocratização do país, há um escândalo de corrupção 

cuja origem foi uma denúncia feita pela imprensa. Um somente, não. Seguramente, mais de um, para não 

dizer vários. Nenhum governo foi poupado. Esta é a verdade. 
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Para que não vire um aborrecido compêndio das mazelas públicas recentes de nosso país, vamos relembrar 

aqui um caso apenas de cada governo. Vamos a eles: 

 

Governo Sarney: A troca de concessões de rádio pelos votos que derrubaram no segundo turno da 

Constituinte o parlamentarismo e concederam a José Sarney mais um ano de mandato, na criação do 

Centrão, o grupo parlamentar fisiológico cuja máxima, criada pelo falecido Roberto Cardoso Alves, era ―é 

dando que se recebe‖. 

 

Governo Collor: O caso PC Farias, que resultou no impeachment do ex-presidente Fernando Collor, e 

que dispensa maiores apresentações. Para quem deseja detalhes do importantíssimo papel da imprensa 

nesse episódio da nossa história, sugere-se a leitura de Notícias do Planalto, de Mário Sérgio Conti. 

 

Governo Itamar: O escândalo dos anões do Orçamento, sobre o qual eu, modestamente, tive participação 

importante na denúncia como jornalista, junto com minha parceirinha Denise Rothenburg. Regina 

Echeverria, na sua biografia de José Sarney, atribui a mim a invenção da expressão ―anões do orçamento‖. 

Por dever de honestidade, explico que não a inventei – o apelido já era usado por alguns no Congresso. 

Mas, talvez, tenha sido o primeiro a publicá-la. 

 

Primeiro governo Fernando Henrique: O escândalo da compra de votos para aprovar a reeleição de 

Fernando Henrique, denunciado por Fernando Rodrigues na Folha de S. Paulo. 

 

Segundo governo Fernando Henrique: O caso dos precatórios do DNER. O caso levou à extinção da 

autarquia e à criação da Controladoria Geral da União (CGU), que pode até ter defeitos, mas é, sem 

dúvida, um importante avanço no controle interno do Executivo. Também tive uma participação 

importante nessa história, com meus parceiros Olímpio Cruz Neto e a mesma Denise Rothenburg. 

 

Primeiro governo Lula: O mensalão. Outro caso que dispensa maiores apresentações, que resultou na 

transformação em réus de figurões da República e do PT, como o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, e 

que está para ser julgado pelo STF. 

 

Segundo governo Lula: O caso Erenice Guerra. Braço direito de Dilma Rousseff, sua substituta na Casa 

Civil quando ela saiu para disputar a Presidência, Erenice praticou tráfico de influência para beneficiar a 

contratação de empresas. 

 

O que se quer demonstrar aqui é que a construção por alguns do discurso de que a imprensa resolveu 

agora adotar um padrão denuncista para colecionar demissões de ministros e manter em crise permanente 

o governo Dilma Rousseff é uma aposta arriscada na falta de memória. Uma aposta que não cola neste 

colunista e naqueles que vierem a ler as suas linhas. O que transformou a Esplanada dos Ministérios numa 

máquina de moer ministros não foi uma mudança no padrão de comportamento da imprensa. Quem 

mudou de padrão de comportamento gerando tal situação foi o governo. 

 

Há duas situações que correm em paralelo. Por seu lado, a elite política brasileira tem, de um modo geral, 

o vício de se apropriar sem cerimônia do que é público. Isso vem desde a colonização, quando os 

portugueses resolveram lotear o Brasil, concedendo a cada capitão hereditário um latifúndio – isso já se 

disse aqui. Na sua faceta mais inocente, usa-se carro oficial para levar a madame ao supermercado.  

 

Na faceta mais danosa, superfaturam-se obras, fraudam-se convênios com ONGs, embolsa-se sempre uma 

parte do dinheiro público. Quando os políticos não enriquecem individualmente com isso, seus partidos 

utilizam-se de tais esquemas para se financiarem. Isso, infelizmente, virou a regra. 

 

E a imprensa brasileira, por seu lado, estabeleceu há muito tempo como padrão não considerar isso 

normal. A pauta que se centra na denúncia dos casos de corrupção não é absolutamente nenhuma novidade 
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nos jornais brasileiros. Imaginá-la golpista é ignorar todos os outros aspectos da consolidação democrática 

brasileira. Nenhuma das denúncias de corrupção desestabilizaram governos por meio de golpe. E nada 

indica que as próximas provocarão isso. Em apenas um caso, um governo foi deposto, mas pelos meios 

democráticos previstos na Constituição. Se alguém, por conta de suas conveniências mais recentes, passou 

a julgar o impeachment de Collor um acidente de percurso, é algo que só se pode lamentar. 

 

É meio difícil enxergar também algo de negativo no fato de a imprensa brasileira ocupar-se de denunciar 

casos de corrupção. Os casos – ou, pelo menos, a imensa maioria deles – não são inventados. Pelo menos, 

nenhum dos recentes denunciados no governo Dilma. A opção seria saber dos casos e nada publicar? 

Além disso, há diversos avanços na fiscalização pública brasileira que podem ser atribuídos ao trabalho da 

imprensa. 

 

Aí acima, mencionou-se um: a criação da CGU após a denúncia do escândalo dos precatórios do DNER. 

Mas há outros. A farra de distribuição de emissoras de rádio por Sarney tornou mais rigoroso o critério de 

concessão. A utilização pelos jornalistas das informações do Sistema Integrado de Administração 

Financeira (Siafi) levou à criação pelo governo do Portal da Transparência.  

 

O governo agora está suspendendo os convênios com ONGs para estudar critérios mais rígidos de 

acompanhamento (e já tinha tomado desde o ano passado algumas medidas nesse sentido). E se Dilma está 

substituindo ministros envolvidos em corrupção em vez de passar a mão nas suas cabeças, isso também é 

um avanço. 

 

Isso gera problemas e dores de cabeça para o governo? Certamente que gera. Mas a melhor forma de 

reparar isso é pedir à imprensa que pare de denunciar? Não seria mais lógico pedir àqueles que lidam com 

o dinheiro público que parem de roubar? 

*Fonte: RUDOLFO LAGO – CONGRESSO EM FOCO 

  

Comissão divulga novo calendário de tramitação da proposta orçamentária 

 

A Comissão Mista de Orçamento divulgou o novo calendário de tramitação da proposta orçamentária para 

2012. Até o dia 23 haverá a entrega das emendas parlamentares (individuais, de comissões e das bancadas 

estaduais). Após a apresentação, as emendas serão distribuídas aos 10 relatores setoriais, cujos pareceres 

serão votados até 7 de dezembro. 

 

Pelos cálculos da comissão, o parecer final do deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) ao projeto será votado 

no dia 19 de dezembro no colegiado e no dia 20 no plenário do Congresso. Os trabalhos legislativos 

encerram-se no dia 22 de dezembro, de acordo com a Constituição. 

 

A atualização do cronograma inicial é uma praxe na comissão durante a tramitação da proposta 

orçamentária, e ocorre porque nem sempre as votações são realizadas nos prazos inicialmente definidos. 

 

Receita 
O presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Vital do Rêgo (PMDB-PB), vai propor aos 

integrantes do colegiado que a atualização do parecer da receita para 2012 seja votada na próxima semana. 

Na segunda, dia 21, o governo deverá encaminhar ao Congresso uma nova grade com a previsão dos 

principais parâmetros econômicos para o próximo ano, como Produto Interno Bruto (PIB), inflação 

(IPCA), massa salarial, taxa de juros (Selic), taxa de câmbio entre outros. Esses indicadores afetam a 

arrecadação federal. 

 

O parecer da receita está a cargo do senador Acir Gurgacz (PDT-RO). Na primeira reestimativa, ele 

elevou as receitas federais em R$ 26,1 bilhões, totalizando, em termos líquidos, uma receita de R$ 937,8 

bilhões ara a União.  

*Fonte: AGÊNCIA CÂMARA 
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Fim de recursos causa polêmica em debate sobre o novo CPC 

 

A extinção de alguns recursos, prevista no novo Código de Processo Civil (PL 8046/10), causou polêmica 

na reunião desta quarta-feira da comissão especial que analisa a matéria. Enquanto alguns advogados 

defenderam que o fim desses recursos vai simplificar e agilizar o andamento processual, outros 

argumentaram que a mudança pode comprometer a ampla defesa. 

 

O novo CPC acaba com alguns mecanismos hoje utilizados para recorrer de decisões judiciais sobre 

questões processuais. Foram extintos os embargos infringentes, que contestam ações rescisórias ou 

decisões não unânimes dos tribunais sobre sentenças reformadas no segundo grau. Para o deputado 

Vicente Arruda (PR-CE), os embargos infringentes são fundamentais para a segurança das partes e da 

Justiça. ―Esse recurso é a única oportunidade para que a parte faça o reexame das provas‖, argumentou. 

 

O fim dos embargos infringentes é o ―campeão das discussões‖, disse o advogado e professor da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) Fredie Didier Júnior, que integra a comissão de juristas que 

auxilia o relator do novo CPC. ―Há quem defenda, há quem seja contra, é muito controvertido. A questão 

é politica, e os deputados que vão decidir‖, afirmou Didier. 

 

Para o relator setorial responsável pela parte de recursos, deputado Hugo Leal (PSC-RJ), o desafio da 

comissão é garantir a rapidez judicial que a população requer sem comprometer o direito de defesa. 

―Queremos uma Justiça célere, mas com qualidade. De que adianta uma justiça rápida que não é justa?‖, 

questionou. 

 

Cultura de recursos 
Relator-geral da proposta, o deputado Sérgio Barradas Carneiro (PT-BA) avaliou que, para ser eficiente, o 

novo código precisa diminuir a cultura atual que incentiva os advogados a recorrer de cada passo do juiz. 

―Não está escrito em nenhum lugar que o advogado é obrigado a usar todos os recursos existentes‖, 

comentou. 

 

Ele ressaltou um mecanismo do CPC que pode inibir esses recursos, que é a cobrança de honorários 

também nessas contestações. ―Para recorrer, vai ficar mais caro. Quem sabe assim, pesando no bolso, a 

pessoa pensa duas vezes antes de questionar uma decisão judicial para atrasar o processo‖, analisou. 

 

Agravo retido 
O novo CPC também altera o agravo retido, utilizado para questionar atos do juiz no decorrer do processo. 

Pelo texto, essas questões deixarão de ser objeto de agravo e passarão a ser analisadas como preliminares 

da apelação da sentença, como já ocorre na Justiça do Trabalho. 

 

O advogado Luiz Henrique Volpe Camargo explicou que a mudança no agravo retido tem o objetivo de 

eliminar a disseminação dos recursos, já que a decisão deles também gera outros questionamentos. ―De 

um agravo pode surgir um agravo interno, um embargo de declaração, um recurso especial. Toda essa 

linha recursal é eliminada, e tudo fica concentrado no eixo do recurso da apelação‖, informou Volpe, que 

também integra a comissão de juristas que auxilia o relator. 

 

De acordo com o conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil Luiz Carlos Levenzon, no entanto, a 

possibilidade de recorrer de atos processuais junto com a apelação da sentença vai atrasar a tramitação das 

ações, que poderão ser remetidas novamente à primeira instância depois do julgamento.  

 

―Pode ocorrer de o tribunal [segunda instância] considerar, por exemplo, que algum pedido de produção 

de prova era importante. Nesse caso, o processo volta ao juiz de primeira instância, e a ideia de que se 

poderia ter celeridade no processo cai, porque ele pode ficar no vai-e-vem entre primeira e segunda 

instâncias‖, criticou. 
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Íntegra da proposta: PL-8046/2010 

*Fonte: AGÊNCIA CÂMARA  

  

Negros recebem quase 40% menos por hora de trabalho do que demais camadas da população, 

segundo Dieese 

 

Os negros – parcela da população que inclui pretos e pardos – recebem por hora, em média, 60,4% do 

pago às demais camadas populacionais. Essa é uma das conclusões do estudo divulgado nesta quinta-feira 

(17/11) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e pela 

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade). A pesquisa Negros no Mercado de Trabalho da 

Região Metropolitana de São Paulo mostra que um negro ganha, em média, R$ 5,81 por hora trabalhada, 

contra R$ 9,62 pagos a outros trabalhadores. 

 

O principal motivo dessa desigualdade, segundo o estudo, é que a inserção dos negros no mercado de 

trabalho ocorre principalmente nas ocupações menos especializadas e pior remuneradas. Em 2010, 10,8% 

da população negra economicamente ativa trabalhavam como empregados domésticos. Entre a população 

que se declara branca e amarela, essa proporção é 5,7%. 

 

Na construção civil, estavam empregados 8,8% dos negros inseridos no mercado de trabalho e 5% dos não 

negros. Segundo o estudo, esses setores são exatamente aqueles em que predominam postos de trabalho 

com menos exigências de qualificação profissional, menor remuneração e relações de trabalho mais 

precárias. ―Por isso, menos valorizados socialmente‖. 

 

O serviço público absorve uma proporção maior de ocupados não negros (8,4%) do que de negros (6,2%). 

O fato de ser uma carreira que requer a aprovação em concurso pública mostra, de acordo com a pesquisa, 

a falta de acesso dos negros ao ensino de qualidade. 

 

A diferença também é grande no grupo que incluiu desde profissionais autônomos de nível universitário 

até donos de negócios familiares. O percentual de negros ocupados nessas atividades é 3,9%, contra 9% 

entre os não negros. ―Dispor de riqueza acumulada que permita montar um negócio ou ter nível superior 

de escolaridade provavelmente são os fatores que explicam a exclusão de grande parte dos negros.‖  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 
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