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Brasília-DF, 31 de janeiro de 2012 

 

Folha de pagamento dos servidores cresce 7,7%, menos que os 9,8% de 2010 
 

A presidente Dilma Rousseff cumpriu a promessa e mostrou que não está disposta a dar trégua aos 

servidores públicos. No primeiro ano de governo, ela colocou o pé no freio dos gastos com o 

funcionalismo.  

 

Uma análise dos dados do Tesouro Nacional revela que as despesas da União com o pagamento de 

salários e benefícios do quadro ativo, de aposentados e pensionistas dos Três Poderes cresceram em ritmo 

menor na comparação com o último ano da administração Lula. Em 2011, os desembolsos somaram R$ 

179,3 bilhões, num aumento de 7,7% ante os R$ 166,5 bilhões do ano anterior. Entre 2009 e 2010, a 

elevação havia sido de 9,8%. 

 

O governo, no entanto, não tem muito a comemorar. Embora mais lento, o crescimento do gasto com folha 

de pessoal foi nove vezes maior que o dos investimentos, que, destinados à infraestrutura, permitem que a 

economia cresça sem pressionar os preços de produtos e serviços. Em 2011, essas despesas avançaram 

apenas 0,8%, somando R$ 47,5 bilhões. O resultado representou uma brusca desaceleração — entre 2009 

e 2010, elas haviam avançado 38%, principalmente por causa das obras do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC). 

 

―No ano passado, a contenção de gastos foi generalizada‖, afirmou Felipe Salto, economista da 

Tendências Consultoria. A seu ver, a qualidade do ajuste nas contas foi ruim. ―Se o governo Lula tivesse 

tomado medidas para controlar as despesas com pessoal, não seria necessário, agora, sacrificar 

investimentos.‖ Enquanto as despesas voltadas à melhoria do país representaram 1,3% do Produto Interno 

Bruto (PIB, a soma das riquezas produzidas no país), a folha de pagamento chegou a 4,9%. 

 

Desafio 

As torneiras continuam abertas para a manutenção da máquina pública. As despesas de custeio da União 

— com diárias, material de consumo, passagens e consultorias, entre outras — saltaram 13% entre 2010 e 

2011, 16 vezes mais que o investimento no país. Na avaliação de José Luis Oreiro, economista da 

Universidade de Brasília (UnB), o primeiro ano da gestão Dilma trouxe uma melhoria nas contas públicas.  

 

O desafio, agora, é melhorar a infraestrutura para permitir a geração de empregos e o crescimento. ―Hoje, 

a taxa de investimento público e privado é inferior a 20% do PIB. Dessa forma, o país consegue crescer, 

sem pressão inflacionária, por volta de 3,5%, abaixo do desejado‖, explicou. 

 

Para Salto, uma das maneiras de dar continuidade ao ajuste é negar, mais uma vez, aumentos salariais aos 

servidores. ―O governo postergou contratações e reajustes em 2011. Se não ceder novamente este ano, ele 

poderá aumentar o superavit fiscal‖, considerou. Não à toa, Dilma já avisou que não moverá uma palha 

para garantir melhorias nos contracheques este ano. Uma semana antes de morrer, o secretário de 

Recursos Humanos, Duvanier Paiva Ferreira, afirmou ao Correio que as próximas negociações terão como 

alvo 2013. 
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Nível escolar 

Na batalha para conquistar reajustes salariais, os sindicatos que representam os servidores públicos 

ganharam mais um argumento: o quadro de pessoal do funcionalismo está cada vez mais escolarizado. 

Dados do Ministério do Planejamento mostram que, de 2002 para 2011, o índice de funcionários do 

Executivo com nível superior completo saltou de 42,3% para 46,5% do total. No mesmo período, a 

quantidade dos que possuem doutorado passou de 4,5% para 9,4%. 

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

  

Governo deve criar 182 novas agências do INSS 

 

O governo federal pretende expandir o sistema de acompanhamento dos serviços prestados pela 

Previdência Social ao cidadão. Segundo explicou hoje a presidente Dilma Rousseff, no programa Café 

com a Presidenta, o sistema já permite ao governo acompanhar cada etapa do atendimento nas 1.353 

agências do INSS, controlando o tempo de espera e de atendimento, e a ideia é levar as agências para 

perto das pessoas. Para isso, até o final do ano estão previstas 182 novas agências em todo o País. 

"Queremos diminuir a necessidade de as pessoas viajarem para tratar de serviços da Previdência", disse a 

presidente no programa.  

 

Segundo a presidente, as pessoas procuram essas agências para pedir aposentadoria, para fazer perícia 

médica ou para requerer outros benefícios. "Nosso objetivo é garantir a qualidade e a rapidez do 

atendimento, é cuidar com carinho da pessoa que procura a Previdência. Por isso é importante que 

possamos acompanhar passo a passo e saber onde não está bom o atendimento, onde ele pode melhorar".  

 

Além de criar novas agências, Dilma informou, ainda, que o governo já conseguiu melhorar vários 

serviços e agora pretende expandir esse sistema de acompanhamento para outros setores do governo, 

como a área da saúde, com o objetivo de "buscar um atendimento digno nos hospitais, nos postos de saúde 

e nas Unidades de Pronto Atendimento, as UPAs". Segundo a presidente, "as pessoas que trabalham, 

empreendem e lutam para sustentar suas famílias merecem ter serviços públicos de qualidade, ágeis e 

eficientes em todas as áreas".  

*Fonte: AGÊNCIA ESTADO 

  

Após recesso, governo quer que Congresso evite aumentos em gastos públicos 
 

Na volta ao trabalho após o recesso, deputados e senadores receberão uma mensagem presidencial que 

enfatizará a necessidade da austeridade fiscal. Em 2012, Planalto tem um projeto fundamental no 

parlamento: a Lei Geral da Copa. 

 

O roteiro será diferente do primeiro ano do mandato da presidente Dilma Rousseff. Se em 2011 a presença 

de Dilma na sessão de abertura dos trabalhos do Congresso se revelou em um gesto amigável de 

aproximação do governo com deputados e senadores, agora não vai se repetir.  

 

Em meio ao acirramento das relações do Palácio do Planalto com a base aliada, a presidente enviará a 

mensagem de boas-vindas por meio de sua principal emissária, a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. 

E o recado será claro: o governo não cederá às pressões do Legislativo para aumento dos gastos públicos. 

A manutenção da austeridade fiscal como pilar de sua política econômica deve ser a tônica da mensagem 

do Executivo ao Congresso, que será lida por Gleisi na próxima quinta-feira. 

 

A diferença na postura da presidente em relação ao ano passado reflete a mudança na situação do Planalto 

em sua agenda legislativa. As propostas do novo Código Florestal e do Plano Nacional de Educação; a 

definição de um novo critério de partilha dos royalties do petróleo; a criação de um regime de Previdência 

para os servidores públicos (Funpresp); e a Lei Geral da Copa estarão entre as prioridades do governo 

citadas na mensagem enviada ao Congresso.  

http://www.bonde.com.br/?id_bonde=1-39--304-20120130&tit=governo+deve+criar+182+novas+agencias+do+inss##
http://www.bonde.com.br/?id_bonde=1-39--304-20120130&tit=governo+deve+criar+182+novas+agencias+do+inss##
http://www.bonde.com.br/?id_bonde=1-39--304-20120130&tit=governo+deve+criar+182+novas+agencias+do+inss##
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Só que, desta vez, o Planalto poderá ―sobreviver‖ sem a aprovação da maior parte desses projetos. ―Temos 

matérias importantes para votar neste ano, mas com a exceção à Lei Geral da Copa, o governo não tem 

hoje nenhum projeto que o deixe em posição de dependência da Câmara ou do Senado‖, avalia um 

assessor da presidente. 

 

O início do ano legislativo de 2012 se dará sob a marca do tensionamento entre Dilma e bancadas 

governistas por conta da posição do Planalto diante das sucessivas crises políticas na Esplanada 

envolvendo aliados.  

 

O processo de fritura do ministro das Cidades, Mário Negromonte, fragilizou a relação com o PP. A 

recente demissão do diretor-geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), Elias 

Fernandes Neto, é outro exemplo. Padrinho político de Elias, o líder do PMDB na Câmara, Henrique 

Eduardo Alves (RN), desafiou publicamente a presidente na tentativa de preservar o posto do afilhado. O 

líder acabou perdendo a queda de braço, chegou a entoar um mea-culpa nos bastidores, mas elevou a 

temperatura da relação entre PMDB e Dilma. 

 

Supremo 

Os partidos, contudo, terão dificuldade em ―dar o troco‖ em Dilma. Uma eventual derrota do governo na 

votação do Funpresp, por exemplo, atingiria em cheio o ministro da Previdência, Garibaldi Alves Filho 

(PMDB), um dos principais defensores das mudanças na previdência dos servidores públicos. 

 

Em 2011, a posição do Planalto era bem mais delicada. No primeiro ano de governo, a presidente teve de 

enfrentar um duro teste político com a votação da política de valorização do salário mínimo — promessa 

de campanha de Dilma que mereceu destaque especial em seu discurso no plenário da Câmara. 

 

Em fevereiro do ano passado, o Congresso aprovou a nova política de valorização do piso salarial, o que 

deu ao governo a prerrogativa de determinar por decreto o valor do mínimo, sem depender, portanto, de 

aprovação do Legislativo. Em novembro, o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou a vitória do 

governo ao garantir a constitucionalidade da nova lei.  

 

A aprovação da emenda constitucional que prorrogou a Desvinculação de Receitas da União (DRU) até 

2015 foi outro fator que ajudou a consolidar a relativa independência da presidente em relação à base 

aliada. E garantiu o relativo conforto do Planalto em enquadrar aliados no controle de matérias que 

possam, de alguma forma, representar a elevação dos gastos do governo neste ano. 

 

Votação 

Relator do projeto da Lei Geral da Copa, o deputado federal Vicente Cândido (PT-SP) disse ontem que 

acredita em uma votação rápida do projeto na Câmara. ―Estamos finalizando um ou dois pontos de 

garantia. Podemos votar na comissão já na semana que vem. Vai ao plenário e com um dia de debate já 

podemos deliberar. A expectativa é que o Senado vote até o fim de março, pois a Fifa volta ao país no 

mesmo período.‖ 

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

  

Gilberto Carvalho - O amigo das ONGs no Planalto 
Instituto de petista, apadrinhado pelo ministro Gilberto Carvalho, entra na mira do Ministério da Ciência 

e Tecnologia por falta de prestação de contas de R$ 1,5 milhão 

 

Em meio à reforma ministerial iniciada na semana passada, o governo da presidente Dilma Rousseff 

anunciou a criação da Secretaria de Gestão Pública, vinculada ao Ministério do Planejamento. O objetivo 

da nova secretaria é tornar a administração pública federal mais eficiente e combater o desperdício de 

recursos.  
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Os focos da nova secretaria ainda não estão bem delineados, mas, para cumprir sua incumbência, ela bem 

que poderia se dedicar a aprimorar os convênios entre governo e ONGs – um ralo de dinheiro público (leia 

mais). 

 

Na constelação de milhares de ONGs que prestam serviço ao governo, uma tem brilhado com intensidade: 

o Instituto de Tecnologia Social (ITS), criado em 2001 pela ex-deputada federal Irma Passoni, do PT de 

São Paulo, com a vaga missão de ―promover a geração, o desenvolvimento e o aproveitamento de 

tecnologias voltadas para o interesse social e reunir as condições de mobilização do conhecimento, a fim 

de que se atendam às demandas da população‖.  

 

Desde que o PT chegou ao Palácio do Planalto, o ITS obteve mais de R$ 14 milhões em verbas de 

convênios, o que o tornou uma das ONGs com melhor trânsito na Esplanada dos Ministérios. Uma das 

razões do sucesso do ITS é que ele conta com as bênçãos de um padrinho forte: Gilberto Carvalho, 

ministro da Secretaria-Geral da Presidência e ex-chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva. Carvalho, ex-seminarista da Igreja Católica, é amigo de Irma Passoni, ex-freira, desde a fundação 

do PT, em 1980. 

 

Uma das especialidades do ITS é a área de ciência e tecnologia. A ONG celebrou nove convênios com o 

Ministério da Ciência e Tecnologia, com valores superiores a R$ 6 milhões. ÉPOCA apurou que Carvalho 

exerceu uma influência decisiva para o ministério abrir as portas para a ONG de Passoni. Quem fez as 

honras da casa foi outro amigo do ministro, Joe Valle, ex-secretário de Inclusão Social do ministério, 

atualmente deputado distrital pelo PSB em Brasília. Como secretário, Valle era o responsável por aprovar 

os projetos do ITS.  

 

Dono de uma chácara de 3 hectares próxima ao Distrito Federal, Carvalho se aproximou de Valle por 

causa do interesse de ambos pela agricultura orgânica (engenheiro florestal, Valle é dono de uma 

propriedade especializada em produtos orgânicos). No final de 2009, quando Valle deixou o Ministério da 

Ciência e Tecnologia para assumir, por um breve período, a presidência da Emater, órgão de apoio a 

produtores rurais do governo do Distrito Federal, Carvalho fez questão de prestigiar a posse do amigo.  

 

Na ocasião, o petista Carvalho sentou-se ao lado de personagens do barulho da política brasiliense, como 

o ex-governador José Roberto Arruda e o ex-vice-governador Paulo Octavio, ambos então filiados ao 

DEM. Dois dias depois da posse, foi deflagrada a Operação Caixa de Pandora, que implodiu o governo 

Arruda. Após o escândalo, Valle voltou a seu cargo na Ciência e Tecnologia graças ao apoio de Carvalho.  

*Fonte: REVISTA ÉPOCA 

  

Chacina de Unaí completa oito anos; acusados não foram julgados 

 

No último sábado (28), o crime conhecido como "Chacina de Unaí" completou oito anos sem que nenhum 

dos nove réus tenha sido julgado pelo assassinato dos três auditores fiscais do Trabalho - Eratóstenes de 

Almeida Gonsalves, João Batista Soares Lage e Nelson José da Silva - e do motorista Ailton Pereira de 

Oliveira, todos servidores do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

 

Rosângela Rassy, a presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait) e 

Edmundo Dias, procurador da República em Minas Gerais, reuniram-se na quinta-feira (26) com a Juíza 

Federal Substituta da 9ª Vara Federal Raquel Vasconcelos Alves de Lima, responsável pelo caso, para 

saber o porquê de o acusado Rogério Alan Rocha Rios ainda não ter sido julgado.  

 

Em maio do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça determinou que o réu fosse julgado, mas isso 

ainda não aconteceu.  

 

De acordo com a presidente do Sinait a juíza disse que está aguardando o envio dos autos processuais 

originais para marcar o julgamento. A juíza afirmou, de acordo com Rosângela, que precisa ter os autos 
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originais para ter segurança jurídica. "Ela disse que todas as providências que antecedem o Júri já estão 

sendo tomadas", explica. 

 

Em novembro do ano passado, a juíza Raquel mandou ofício pedindo ao Supremo Tribunal Federal (STF) 

que enviasse os autos originais do processo. Os autos estão no STF por conta de um novo recurso 

apresentado por Hugo Alves Pimenta, em dezembro de 2011. "Ontem o STF respondeu dizendo que o 

ministro Ricardo Lewandowski deve apreciar em breve o recurso para remeter os autos à 9ª Vara Federal", 

conta Rosângela. 

 

Cinco réus tiveram seus processos desmembrados, no ano passado, pelo Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) e já podem ser julgados: Erinaldo de Vasconcelos Silva, Francisco Elder Pinheiro, José Alberto de 

Castro, Rogério Alan Rocha Rios e Willian Gomes de Miranda. Destes, apenas José Alberto encontra-se 

em liberdade.  

 

Os outros estão presos na Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte. Assim como Hugo Alves Pimenta, os réus Antério Mânica e Norberto Mânica, estão em 

liberdade. Antério, que foi eleito prefeito de Unaí, somente será julgado depois da conclusão do 

julgamento de todos os outros, e em foro especial. 

 

O uso de incessantes recursos adia o julgamento dos acusados. "Desde o início a defesa dos acusados 

entra, incessantemente, com recursos protelatórios, até hoje todos negados em diversas instâncias", disse. 

Em entrevista à agência Repórter Brasil, Antério disse que "aguardava ansioso pelo julgamento". 

 

 

Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo 

Como parte da programação da Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, na última sexta-feira 

(27), o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait) e a Associação dos Auditores 

Fiscais do Trabalho de Minas Gerais (AAFIT-MG) marcaram um Ato Público em frente ao prédio da 

Justiça Federal, em Belo Horizonte (MG), às 10 horas. O local foi escolhido por ser a origem do processo 

contra os nove réus indiciados, e também é a instância que deverá conduzir o julgamento. 

 

A data de 28 de janeiro foi escolhida como o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo por conta dos 

assassinatos dos auditores fiscais que atuavam no combate ao trabalho escravo. Há três anos, a última 

semana do mês de janeiro é marcada por eventos em todo o País. Este ano a semana começou com o 

lançamento do Manual de Combate ao Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

Na opinião de Rosângela, que é auditora fiscal e atuou na Superintendência Regional do Trabalho e 

Emprego do Pará (SRTE-PA), o caso de é emblemático. "Sempre soubemos do risco da profissão, mas a 

partir do momento em que houve um crime tão bárbaro e o Estado não responde a altura julgando os 

culpados, a preocupação aumenta", desabafa. 

 

Os três auditores fiscais - Eratóstenes de Almeida Gonsalves, João Batista Soares Lage e Nelson José da 

Silva - e o motorista Ailton Pereira de Oliveira, todos servidores do Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE) estavam em uma estrada da zona rural na região de Unaí (MG), quando foram assassinados por 

tiros à queima-roupa. O grupo estava fiscalizando fazendas de feijão.  

*Fonte: REPÓRTER BRASIL 
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Dívida pública ultrapassou 1,8 trilhões de reais em 2011 

 

A Dívida Pública Federal (DPF) cresceu 1,79% em dezembro, comparado a novembro, e soma R$ 1,866 

trilhão. Houve, portanto, aumento nominal de R$ 32,81 bilhões no último mês de 2011, de acordo com 

relatório divulgado hoje (30) pela Secretaria do Tesouro Nacional. No acumulado do ano passado, a DPF 

cresceu 10,17%, o equivalente a R$ 172,3 bilhões. 

 

O crescimento da dívida pública no mês passado resultou da emissão de R$ 38,66 bilhões em títulos - dos 

quais 78,68% com remuneração prefixada - contra resgates de títulos no valor de R$ 25,92 bilhões. Essa 

operação resultou em uma emissão líquida de R$ 12,74 bilhões em títulos, que se somaram aos R$ 17,49 

bilhões pagos em juros no mês para aumentar a dívida. 

 

O aumento do endividamento em 2011 foi resultado das despesas com juros, no valor de R$ 211,52 

bilhões, e de menos resgates líquidos de títulos em poder de terceiros, no total de R$ 39,20 bilhões. No 

geral, os resgates foram de R$ 84,20 bilhões, neutralizados, em parte, pela capitalização de R$ 45 bilhões 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

 

Na composição da dívida total, 95,54% se referem à dívida interna (DPFi) e 4,46% à dívida externa 

(DPFe). O Tesouro conseguiu, ao longo de 2011, reduzir a participação percentual da dívida interna, em 

razão, principalmente, do aumento gradativo da emissão de títulos com remuneração prefixada, enquanto 

as demais modalidades de correção caíram. 

 

Os títulos corrigidos por taxas prefixadas equivalem a 38,28% do total da dívida, equivalentes a R$ 682 

bilhões, enquanto 31,7% (R$ 565 bilhões) são remunerados por taxas posteriores, determinadas pela 

variação da taxa básica de juros (Selic), e 29,6% (R$ 527 bilhões) são atrelados a índices de inflação. 

Resta ainda um residual de 0,4% de títulos (R$ 7,2 bilhões) corrigidos pelo dólar. 

 

De acordo com o relatório, houve melhora no perfil da DPF, uma vez que o prazo médio de vencimento 

dos títulos mobiliários federais subiu de 3,51 anos, em 2010, para 3,62 anos, em 2011. O prazo médio da 

DFPi passou de 3,36 anos para 3,49 anos, e o prazo médio da DFPe evoluiu de 6,15 anos para 6,48 anos. 

O vencimento da dívida de curto prazo, que era de 22,73% dos títulos, em 2010, caiu para 21,89% no final 

de 2011, equivalentes a R$ 408,53 bilhões.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 

  

Exonerado presidente da Casa da Moeda 

 

A exoneração do presidente da Casa da Moeda, Luiz Felipe Denucci Martins, publicada ontem no Diário 

Oficial da União, está relacionada, segundo fontes ouvidas pela Agência Estado, a pressões políticas. O 

que circula nos meios ligados à área, há dois anos, é que o próprio PTB, que teria indicado o executivo 

para o cargo em 2008, estaria reivindicando a sua saída.  

 

Denucci foi avisado da perda do cargo no sábado, dois dias antes da publicação de sua saída e reuniu 

ontem cedo cerca de 400 funcionários da Casa da Moeda para informá-los da exoneração. Seu substituto 

ainda não foi confirmado, mas é provável que, interinamente, o posto fique com o atual diretor de 

Tecnologia, Carlos Roberto de Oliveira.  

 

O ex-presidente não quis dar entrevistas. Em nota por e-mail, não falou de possíveis motivos de sua saída, 

preferindo destacar sua atuação na instituição.  

 

O executivo afirma que, quando assumiu o cargo, o Brasil corria o risco de desabastecimento de cédulas e 

a Casa da Moeda tinha resultados financeiros "modestos para a importância da instituição". Afirmou ter 

optado por uma "administração rigorosa" e pela estratégia de buscar novos nichos de mercado até fora do 

País. "Na última sexta-feira, como meu último ato na presidência, assinei os documentos finais do 
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balanço, que demonstram o sucesso obtido: faturamento de R$ 2,7 bilhões e lucro líquido de R$ 517 

milhões. Isso significa que o faturamento foi ampliado em seis vezes, e o lucro líquido em 20 vezes", 

afirmou. 

 

Multa. Antes da Casa da Moeda, o economista Luiz Felipe Denucci Martins, de 67 anos, passou pelo 

Banco Central em São Paulo, a Superintendência de Seguros Privados (Susep) e pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), entre outras.  

 

Em 2010 vieram à tona investigações da Receita Federal e da Polícia Federal contra o executivo, por atos 

anteriores à sua nomeação para a Casa da Moeda. Foi multado pela Receita em R$ 3,5 milhões, por 

suspeita de fraude no pagamento do Imposto de Renda e por ter trazido ao País dólares equivalentes a R$ 

1,8 milhão de uma conta em Miami - dinheiro incorporado à sua empresa na época, a Horizonte 

Capitalização.  

 

Os balanços da Casa da Moeda confirmam que na gestão de Denucci houve um salto nos resultados 

financeiros . O bom desempenho pode ter despertado o interesse de partidos políticos pela estatal. Em 

2007, a empresa registrou receita líquida de R$ 473,5 milhões e lucro líquido de apenas R$ 28,8 milhões. 

No ano seguinte, sob nova direção, o faturamento líquido saltou para R$ 760,9 milhões e o lucro líquido 

mais do que triplicou, para R$ 103,5 milhões. Em 2009, no auge da crise financeira global, a Casa da 

Moeda faturou R$ 1,5 bi e lucrou R$ 330 milhões. Em 2010, teve receita acima de R$ 2 bilhões e lucro de 

R$ 415 milhões.  

 

A Casa da Moeda passou a produzir também documentos oficiais como passaporte com chip, cartão de 

identidade civil, selos digitais e fiscais e retomou a exportação de cédulas.  

*Fonte: O ESTADO DE S.PAULO 

  

Corporativismo e mensalão acirram debate sobre o CNJ 

 

Às vésperas do julgamento sobre os limites do conselho, juízes criticam o órgão e falam em pessoas mal-

intencionadas agindo contra o STF. Para OAB, tudo não passa de tentativa de atrapalhar a abertura do 

Judiciário. 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) decide amanhã o alcance dos poderes de investigação do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) em um ambiente cada vez mais tenso entre as entidades que representam juízes 

e advogados.  

 

Enquanto o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Nelson Calandra, mantém a 

tese de que a pressão em torno do caso está ligada a interesses de pessoas ―mal-intencionadas‖ envolvidas 

no processo do mensalão, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ophir Cavalcante, diz 

que a teoria é uma ―cortina de fumaça‖ para atrapalhar o debate sobre a abertura do Poder Judiciário à 

sociedade. Ambos concederam ontem entrevistas exclusivas à Gazeta do Povo sobre o processo. 

 

A AMB é autora da Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) 4.638, que tenta derrubar a prerrogativa 

do CNJ de investigar juízes. Em dezembro, o ministro do STF Marco Aurélio Mello concedeu uma 

decisão liminar sobre o caso determinando que o conselho só pode analisar a conduta dos magistrados 

depois do trabalho das corregedorias estaduais. Amanhã, a Adin será julgada pelo plenário do Supremo. 

 

A ação é vista pela OAB e entidades civis como uma tentativa de enfraquecer o CNJ após a divulgação de 

várias investigações que comprometem juízes em todo Brasil. Ontem, por exemplo, reportagem da Folha 

de S. Paulo revelou que R$ 6,4 milhões em doações feitas pelo conselho a Tribunais de Justiça dos estados 

desapareceram (leia sobre esse assunto na página seguinte). A disputa também remete a declarações da 

corregedora do CNJ, Eliana Calmon, que afirmou no ano passado que existem ―bandidos de toga‖. 

 



 8 

Manifestação 

Na tentativa de chamar a atenção do restante da sociedade para a importância do julgamento, a OAB 

promove hoje em Brasília um ato em defesa do CNJ. O evento terá a presença de juristas, parlamentares e 

de representantes de entidades como a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a 

Associação Brasileira de Imprensa (ABI). Também está confirmada a presença do primeiro presidente do 

conselho, Nelson Jobim, que também foi presidente do STF, além de ministro da Justiça e da Defesa.  

*Fonte: GAZETA DO POVO 

  

Governo fixa atribuições da Secretaria de Gestão Pública 

 

Na tentativa de aperfeiçoar a gestão de pessoal e administração pública, o Ministério do Planejamento 

coloca em funcionamento a Secretaria de Gestão Pública (Segep). O decreto fixando as atribuições da 

secretaria foi publicado hoje (30) no Diário Oficial da União. De acordo com a assessoria do ministério, o 

órgão foi idealizado para racionalizar os procedimentos e os gastos, aumentando a eficiência na prestação 

dos serviços públicos. 

 

A Segep deve definir a formulação de políticas e diretrizes para a gestão pública, reunindo as áreas de 

recursos humanos, carreiras, estruturas remuneratórias, concursos públicos, cargos em comissão e funções 

de confiança, além das estruturas organizacionais, dos projetos e das ações estratégicas de inovação e 

transformação da gestão pública, gestão do conhecimento e cooperação em gestão pública, inclusive em 

nível internacional. 

 

De acordo com a assessoria, os servidores serão analisados por meio de uma  política de carreiras, os 

papéis e a formatação dos órgãos e entidades públicos e as diretrizes  de governo. O objetivo, com a nova 

secretaria, é associar as atividades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec) com o 

Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal (Siorg). 

 

A Segep vai englobar também as atribuições que eram da Secretaria de Recursos Humanos, ficando 

responsável pela gestão de pessoal na Administração Pública Federal. O novo órgão será conduzido por 

Ana Lucia Amorim de Brito, que era responsável pela Secretaria de Gestão. 

 

O Ministério do Planejamento informou que a Secretaria de Gestão Pública é  resultado da fusão das 

secretarias de Gestão e de Recursos Humanos. A nova estrutura conta com sete departamentos e um 

escritório de Projetos Especiais de Modernização da Gestão.  

*Fonte: INFO DF/AB 

  

Sob críticas, Lupi diz ter legitimidade para comandar PDT 

 

O presidente do PDT, Calos Lupi, negou nesta segunda-feira que haja um racha dentro do partido por 

causa da sua volta como mandatário da legenda. Lupi foi eleito presidente do PDT em 2011 e seu mandato 

vai até 2013. Ele reassumiu o comando do partido no início deste ano após deixar o Ministério do 

Trabalho por causa de denúncias de corrupção dentro da pasta, o que gerou críticas dentro de setores da 

legenda. 

 

Lupi havia pedido licença da presidência do partido porque a Comissão de Ética da Presidência da 

República considerou que não poderia acumular as funções de presidente do partido e de Ministro do 

Trabalho. Um grupo de deputados do partido questiona a forma como Lupi voltou a ocupar a cadeira de 

presidente. Eles defendem que deveria ter havido uma discussão do diretório sobre o assunto. 

 

"Não se pode desconsiderar toda a circunstância política que envolveu a licença e a volta. Defendi que o 

partido deveria ser ouvido. O retorno não poderia ser por um ato pessoal. Deveria ter sido feito por uma 

decisão do partido, que, se fosse o caso, ele voltaria com mais legitimidade", disse o deputado federal 

Brizola Neto (PDT-RJ). 
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"Todo partido tem divergência, isso é democracia. Tem gente que não gosta da gente. Toda unanimidade é 

burra. Estou à frente do partido, fui eleito, tenho legitimidade", disse Lupi, durante coletiva concedida 

após reunião da Executiva e do diretório do partido, em Brasília. 

 

Perguntado sobre a indicação de nomes para ocupar a pasta do Trabalho, Lupi respondeu que o partido 

quer continuar no comando dessa pasta, mas não há nenhuma lista e a decisão sobre nomes cabe à 

presidente Dilma Rousseff. "Nomes indicados pelo partido ainda não há. Temos que aguardar a presidente 

Dilma dizer o que ela quer, que tipo de perfil ela quer.  

 

Hoje referendamos que o partido apoia a base do governo, independente de cargos em ministério. Só não 

teve ainda uma conversa com discussão de nomes. Acho que (essa conversa) deve ser antes do Carnaval. 

Mas isso depende da manifestação dela", disse Lupi. 

 

Mais cedo, o vice-presidente do PDT, deputado André Figueiredo (CE), disse que há dois nomes fortes 

dentro do partido para o comando do ministério, o de Manuel Dias (secretário-geral) e o do deputado 

Vieira da Cunha (PDT-RS). A pasta do Trabalho está sob comando interino de Paulo Roberto dos Santos 

Pinto desde a saída de Carlos Lupi. 

 

A queda de Lupi 
O ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi (PDT), pediu demissão no dia 4 de dezembro, cerca de 

um mês após denúncias de que seus assessores cobrariam propina de organizações não governamentais 

(ONGs) conveniadas com a pasta e de que teria ocupado cargo-fantasma na Câmara dos Deputados por 

seis anos. No governo federal desde 2007, Lupi culpou a "perseguição política e pessoal da mídia" por sua 

saída. 

 

A crise começou no início de novembro, quando a revista Veja publicou que funcionários do ministério 

estavam envolvidos em um suposto esquema de cobrança de propina de ONGs conveniadas com a pasta 

comandada pelo ministro. Segundo a publicação, entidades tinham o repasse bloqueado após problemas 

com a fiscalização. Assessores de Lupi, então, procuravam os dirigentes para resolver o problema 

cobrando propinas de 5% a 15%. Na ocasião, Lupi disse que irregularidades de funcionários, se existiam, 

não podiam ser atribuídas a ele, pedindo investigação do caso. 

 

Mas o escândalo se ampliou quando o ministro teve que ir ao Congresso explicar uma viagem no avião do 

empresário dono da ONG Pró-Cerrado, que tem convênios de R$ 14 milhões com o Trabalho, para 

cumprir agenda no Maranhão. Inicialmente, o ministro negou conhecer Adair Meira, mas voltou atrás 

depois de ter fotos divulgadas ao lado dele. Lupi argumentou ter dito apenas que não mantinha "relações 

pessoais" com Meira. 

 

Na última semana antes de deixar o cargo, o jornal Folha de S. Paulo, denunciou que o ministro foi lotado 

na liderança do PDT por seis anos, mas no período exerceu atividades partidárias como vice-presidente da 

sigla. As normas da administração pública dizem que ocupantes desses cargos devem exercer funções 

técnicas e precisam trabalhar nos gabinetes. Apesar do apoio do partido e da vontade da presidente Dilma 

Rousseff em não perder mais um ministro para denúncias de corrupção, a permanência de Lupi no 

comando da pasta se tornou insustentável após a Comissão de Ética Pública aplicar, por unanimidade, uma 

advertência e recomendar sua demissão.  

*Fonte: REDAÇÃO TERRA – AGÊNCIA BRASIL 
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