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A MP 657/14 reorganiza as carreiras da Polícia Fede-
ral e torna privativo de delegado da classe especial o 
cargo de diretor-geral do órgão. O texto estabelece 
ainda que o cargo de delegado só poderá ser exercido 

por bacharel em Direito com, no mínimo, três anos 
de atividade jurídica ou policial. Há divergências so-
bre esses pontos entre parlamentares e servidores 
de outras carreiras na PF. | 3

Texto ainda será analisado por comissão mista antes de ser votado no Plenário

Congresso examina MP que determina 
critérios para escolha de diretor da PF

LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

Polícia Federal

Ministério do Planejamento argumenta que, ao criar um critério de experiência para ocupar o cargo, a MP contribui para a profissionalização da gestão na Polícia Federal

Sindicalistas 
e consultores 
divergem sobre 
fator previdenciário
Em seminário realizado na 
Câmara, consultores alertaram 
que fim do mecanismo pode 
aumentar deficit; sindicalistas 
reclamam de perdas nos 
benefícios de aposentados.

| 2

CPMI não 
consegue liminar 
para acessar 
delação premiada

O ministro do STF Luís Barroso 
negou pedido de liminar da 
CPMI da Petrobras para receber 
depoimento de Paulo Roberto 
Costa e argumentou que não 
há urgência para a comissão 
acessar dados sigilosos. | 3

| 4

Em semana da 
tecnologia, Câmara 
mostra experiências 
em interatividade
Estandes da Câmara na 
Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia mostraram 
projetos como os do 
Plenarinho, Laboratório 
Hacker e e-Democracia.

Crianças 
participaram 
da programação

Gustavo Lima
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CIêNCIA E TECNOLOGIA | Estandes na feira exibiram experiências legislativas voltadas à interação com a sociedade

Câmara mostra produção de conhecimento 
Com mais de 100 metros qua-

drados de estandes, a Câmara dos 
Deputados contabilizou centenas 
de visitantes na 11ª Semana Nacio-
nal de Ciência e Tecnologia (SNCT). 
No evento, os expositores puderam 
mostrar como funciona o projeto 
Plenarinho da Câmara, site insti-
tucional voltado ao público infan-
to-juvenil, além de palestras, no 
auditório, sobre os projetos Labo-
ratório Hacker e portal  e-Demo-
cracia.

A coordenadora responsável 
pela participação da Câmara no 
evento, Zezé Garcia, disse que era 
uma grande oportunidade para se 
conhecer mais o Legislativo. “A po-
pulação precisa entender a Câmara 
como uma instituição de Estado, 

Estudantes da rede pública do Distrito Federal conhecem o projeto Plenarinho 

EXPOSIÇÃO | Seres Imaginários retrata em materiais reaproveitados figuras infantis lendárias da crença e da tradição populares

Artista recebe convidados e imprensa na Galeria de Arte 
Autor das obras da exposição 

“Seres Imaginários” – que retra-
ta figuras lendárias da crença e 
da tradição populares –, Romário 
Batista receberá convidados e im-
prensa nesta segunda-feira (20), às 
14h30, na Galeria de Arte do Salão 
Nobre da Câmara dos Deputados. A 
entrada é franca.

Pintor, desenhista e escultor 
baiano, Romário Batista nasceu 
em Itamaraju (BA), e, em 2009, mu-
dou-se para Vila Velha (ES), onde 
passou a ter contato com diversos 
artistas. Inspirado nas histórias 
infantis sobre o folclore brasileiro, 
criou o projeto de arte contemporâ-
nea Seres Imaginários, que retrata 

Encontro com o artista 

n Data: 20/10

n Horário: 14h30

n Local: Galeria de Arte do Salão 
Nobre
Aberto ao público

SERVIÇO

seres lendários da crença e da tra-
dição populares. “O Lobisomem”, 
“São Jorge e o Dragão” e o “Bicho 
Papão” são representados em 10 
painéis pintados em tinta sintéti-
ca sobre chapatex, trabalhados com 
materiais reaproveitados, recolhi-
dos nas enchentes que ocorreram 
em Vitória (ES) há alguns anos. 

Autodidata, Romário recebeu 
diversas  premiações  nacionais, 
entre  elas  a  menção  honrosa  no  
1º Salão Nacional de Artes do Saber 
Cultural, no Museu do Exército e no 
Forte de Copacabana (RJ); a men-
ção honrosa na Amostra Interna-
cional de Artes, em Niterói (RJ); e 
a medalha Leonardo da Vinci, ofe-

recida pela Academia Niteroiense 
de Belas Artes - Anba, na mesma 
cidade fluminense.

A exposição fica aberta ao pú-
blico até o dia 30, todos os dias da 
semana, das 9h às 17h.

da importância que ela tem, não só 
no Brasil, como no mundo todo. O 
outro lado da Câmara é a produção 
de conhecimento que a Casa faz e 
que está à disposição do cidadão – 
e que o cidadão usa, ainda, pouco, 
porque não conhece”.

Entre as diversas  programa-
ções, o público pôde participar da 
palestra “Hackeando a Câmara dos 
Deputados”, com Diego Cunha, da 
equipe do Laboratório Hacker.

Transparência e participação  - 
Ele explicou como funciona o pro-
jeto, criado em 2013. “A gente tra-
balha com esse outro conceito de 
‘hacker’: como pessoas que estão 
colaborando com a ideia de trans-
parência e participação popular, 
através de projetos de tecnologia”.

Diego Cunha também ressaltou 
a importância da participação do 
público na construção de debates, 
especialmente, quando os temas 
envolvem participação popular, 
como na palestra “Portal e-Demo-
cracia da Câmara: uma experiên-
cia real de participação social no 
Legislativo”.

A programação também 
incluiu oficinas de programas 
da Câmara dirigidos a 
vários segmentos sociais e a 
distribuição de livros sobre a 
atividade legislativa

A programação da Câmara tam-
bém inclui oficinas do programa 
Missão Pedagógica no Parlamen-
to, voltado aos professores; orien-
tações sobre os canais de intera-
ção com os cidadãos; oficina sobre 
o funcionamento do Portal e-De-
mocracia e do Laboratório Hacker; 

plantio de árvores e horta.
Durante o evento, foram distri-

buídos livros, revistas e cartilhas, 
entre eles “Como se Fazem as Leis”, 
“Conheça a Câmara”, “ECA em Ti-
rinhas”, “A Elaboração das Leis ao 
Alcance da Sociedade Civil Orga-
nizada”.

Viola Junior
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POLíCIA FEDERAL | Atividade jurídica ou policial agora é requisito para início de carreira

20 de outubro de 2014

MP exige que diretor-geral 
seja delegado experiente

O governo federal enviou para 
análise do Congresso a Medida 
Provisória (MP) 657/14, que re-
organiza as carreiras de servido-
res efetivos da polícia federal (PF) 
para tornar privativo de delegado 
da classe especial (último nível da 
carreira) o cargo de diretor-geral 
da PF. A medida provisória altera 
a Lei 9.266/96, que regulamenta a 
carreira policial federal.

Na exposição de motivos, a mi-
nistra do Planejamento, Miriam 

Belchior, destaca que, “ao criar um 
critério de experiência profissional 
para ocupação do cargo de diretor-
-geral, a MP contribui para a pro-
fissionalização da gestão do órgão”.

O texto da MP ainda estabelece 
em lei que o cargo de delegado da 
PF só poderá ser exercido por ba-
charel em Direito que tenha pelo 
menos três anos de atividade jurí-
dica ou policial, a serem compro-
vados no ato da posse. A formação 
em Direto já era exigida antes da 

edição da MP, mas por meio de uma 
portaria do Ministério da Justiça.

O presidente da Associação Na-
cional de Delegados da Polícia Fe-
deral, Marcos Ribeiro, considera 
um avanço a inclusão dos três anos 
de experiência. “Agentes da Polícia 
Federal reclamavam muito que al-
guns delegados ingressavam mui-
to jovens e sem experiência. Isso 
porque muitos tomavam posse no 
primeiro emprego logo após deixar 
a universidade”, disse Ribeiro.

Emenda foi rejeitada na votação da MP 650
Durante a votação da MP 650/14  

na Câmara, uma emenda do PR já 
pretendia incluir na proposta alte-
rações agora previstas na MP 657. 
Entretanto, diante de divergências 
entre os parlamentares, a emenda 
acabou rejeitada para não prejudi-
car a aprovação do texto original.

A resistência de outras catego-
rias, como a dos agentes, consiste 
exatamente no diferencial hierár-
quico conferido aos delegados. Para 
o representante dos agentes da PF, 
Jones Borges, o governo se anteci-

pou e quebrou o acordo firmado nas 
negociações com as categorias.

“A Constituição é clara e nós 
estamos tentando convencer o 
governo de que a carreira poli-
cial federal é única, não há di-
ferenças”, disse ele, acrescen-
tando que a categoria vai tentar 
evitar a aprovação da proposta.   
Segundo o Executivo, as alterações 
previstas na MP 657 integram um 
processo de valorização da PF que 
vem sendo negociado com as cate-
gorias e teve início com a edição da 

MP 650/14, já aprovada pela Câmara 
dos Deputados no começo do mês.

A MP 650, que aguarda análise 
do Senado, concede a agentes, es-
crivães e papiloscopistas da Polícia 
Federal um reajuste de 15,8% em 
suas remunerações, além do reen-
quadramento como cargos de nível 
superior.

Tramitação - Já a MP 657 segui-
rá para análise por uma comissão 
mista e, em seguida, deverá ser vo-
tada pelos plenários da Câmara e 
do Senado.

No início de outubro, policiais federais 
acompanharam nas galerias a votação 

da MP sobre carreiras no órgão

PETROBRAS

Barroso nega 
liminar à CPMI 
para ter acesso 
a depoimento 

O ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Luís Barroso negou a 
liminar solicitada pela CPMI da Pe-
trobras para ter acesso aos depoi-
mentos de Paulo Roberto Costa que 
incriminam políticos em esquema 
de propinas na estatal. Ex-diretor de 
Abastecimento da Petrobras, Costa 
foi preso na Operação Lava Jato, da 
Polícia Federal, e aceitou colaborar 
com as investigações em troca de re-
dução de pena, na chamada delação 
premiada.

Embora partes do depoimento 
tenham sido liberadas à imprensa, 
a delação premiada é sigilosa e os 
trechos em que Paulo Roberto Cos-
ta incrimina parlamentares e outras 
autoridades estão sob responsabili-
dade do STF.

É a segunda vez que a CPMI tem 
acesso negado ao depoimento de 
Costa. O ministro Teori Zavascki, 
responsável pelo caso no STF, já ti-
nha negado outros pedidos dos par-
lamentares com o argumento de que 
o sigilo dos depoimentos só poderá 
ser derrubado depois que for aceita 
denúncia contra os envolvidos.

Sem urgência - Nessa nova nega-
tiva, Barroso argumenta que não há 
urgência no acesso da CPMI aos da-
dos em poder do tribunal. “O prazo 
do relatório final expira apenas em 
dezembro (salvo se houver prorro-
gação), o que permite que se colham 
previamente as informações da au-
toridade impetrada e a manifestação 
do procurador-geral da República”, 
diz o despacho.

Barroso deu prazo de dez dias 
para manifestação de Teori Zavas-
cki e da Advogacia-Geral da União 
(AGU) sobre o caso.

STF: não há urgência em pedido 

Gustavo Lima

Edson Santos
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INSS | Para especialistas, fim do mecanismo elevaria deficit; sindicalistas reclamam das perdas para aposentados

Fator previdenciário divide opiniões
Diversas alternativas para aca-

bar com o fator previdenciário sem 
aumentar o deficit da Previdência 
Social foram discutidas na última 
quinta-feira (16) em seminário na 
Câmara.

Segundo especialistas, a simples 
extinção desse fator – criado em 1999 
para desestimular aposentadorias 
precoces no regime geral (INSS) – 
poderia elevar o deficit previdenciá-
rio dos atuais 7% para 13,5% do PIB 
em 2060. De outro lado, entidades 
ligadas aos trabalhadores reclamam 
de perdas no valor de aposentadorias 
e pensões em decorrência da aplica-
ção do dispositivo.

Consultor legislativo da Câma-
ra na área de Previdência, Walter 
Oda destacou que uma das propos-
tas em análise no Congresso propõe 
a substituição da metodologia atual 
do fator previdenciário pela fórmu-
la 95/85, segundo a qual a aposen-
tadoria sem perdas na remuneração 
ocorreria quando a soma da idade e 
dos anos de contribuição do segura-
do atingisse 95. No caso das mulhe-
res, 85. A fórmula 95/85 está prevista 
em substitutivo apresentado ao PL 
3299/08, do Senado.

“Por essa fórmula, uma mulher 
que alcance 85 na soma entre a idade 
e o tempo de contribuição previden-
ciária passa a ter fator 1 e deixaria de 
perder cerca de 40% do valor do seu 
benefício no momento da aposen-

tadoria”, disse Oda. A metodologia 
atual do fator previdenciário leva em 
conta valor e tempo de contribuição 
do segurado, sua idade e a expecta-
tiva de vida do brasileiro (conforme 
tabela do IBGE). 

Para o também consultor da Câ-
mara Mauro Orrego, que é da área 
de Orçamento, o fator foi pensado 
como um mecanismo para assegurar 
a equivalência entre contribuições e 
benefícios previdenciários. Entretan-
to, segundo ele, um dos problemas 
decorre da incerteza causada pela va-
riável expectativa de vida, que é cal-
culada anualmente pelo IBGE. “Se o 

trabalhador decide se aposentar mais 
tarde, ele corre o risco de ver aplica-
da uma taxa de expectativa de vida 
maior e, logo, mais desfavorável”, ob-
servou.

Desaposentação - Outra discus-
são levantada pelos especialistas 
consiste na chamada desaposenta-
ção, que permite ao segurado que 
continuar trabalhando renunciar à 
aposentadoria já concedida e solici-
tar uma nova, com o objetivo de ter 
o benefício recalculado com base em 
critérios atualizados (idade, tempo 
de contribuição, expectativa de vida).

A opção de desaposentar é o tema 

do substitutivo apresentado pela Co-
missão de Seguridade Social e Fa-
mília da Câmara ao Projeto de Lei 
2567/11, do Senado. O texto, no en-
tanto, só permite o recálculo da apo-
sentadoria a cada cinco anos, para 
evitar que o segurado “desaposente” 
todos os meses. Enquanto aguarda a 
aprovação na forma de lei, a tese da 
desaposentação está sendo discutida 
no Supremo Tribunal Federal (STF), 
que julga pedidos de recálculo de be-
nefícios previdenciários.

Na última sessão do Supremo, re-
alizada no dia 9, o ministro Luís Ro-
berto Barroso votou a favor da de-
saposentadoria e apresentou uma 
nova tese, propondo manter fixos 
dois dos critérios utilizados no cal-
culo do fator previdenciário: a idade 
do segurado e a previsão de expecta-
tiva de vida. Pela tese de Barroso, ao 
requerer um novo benefício, os valo-
res desses critérios seriam os usados 
no momento do primeiro pedido de 
aposentadoria.

Advogada do Senado, Roberta 
Simões avaliou que a ideia da desa-
posentação decorre de um conceito 
mais atual de aposentadoria, não 
mais ligado à inatividade e, sim, ao 
conceito de que, após cumprir de-
terminadas exigências, o trabalha-
dor passa a ter direito a um bene-
fício financeiro que permita a ele 
exercer atividades de seu interesse, 
laborais ou não.

Participantes debateram alternativas como a fórmula 95/85 e a desaposentação

ORÇAMENTO | São 12 créditos suplementares e 10 créditos especiais para ministérios, estatais e outros órgãos públicos

Congresso recebe 22 projetos que abrem créditos adicionais 
Chegaram ao Congresso Nacional 

na quinta-feira mensagens presiden-
ciais encaminhando 22 projetos de 
lei que abrem créditos adicionais no 
Orçamento deste ano. No total, são 
12 créditos suplementares e 10 cré-
ditos especiais para ministérios, es-
tatais e outros órgãos públicos.

Previstos pela Constituição e de-
finidos na Lei 4.320/64, os créditos 
adicionais (suplementares, especiais 
ou extraordinários) são um instru-
mento usado pelo governo para al-
terar o Orçamento vigente e atender 
as necessidades dos órgãos da admi-
nistração pública.

Confira os 22 projetos encami-
nhados:

PLN 35/14 - crédito suplementar 
de R$ 31.134.107,00 em favor dos mi-
nistérios de Minas e Energia; e dos 
Transportes.

PLN 34/14 - crédito especial de 
R$ 11.100.000,00 em favor dos mi-
nistérios da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento; e do Desenvolvi-

mento Agrário.
PLN 33/14 - crédito suplementar 

de R$ 489.256.916,00 em favor dos 
ministérios da Justiça; e da Defesa.

PLN 32/14 - crédito suplementar 
de R$ 310.186.453,00 em favor do Mi-
nistério da Agricultura.

PLN 31/14 - crédito especial de R$ 
248.265.342,00 em favor do Ministé-
rio da Previdência Social.

PLN 30/14 - crédito especial de 
R$ 15.834.850,00 em favor dos mi-
nistérios da Educação; da Saúde; do 
Trabalho e Emprego; e do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome.

PLN 29/14 - crédito especial de R$ 
583.676.402,00 em favor de empre-
sas estatais.

PLN 28/14 - crédito suplementar 
de R$ 17.324.265.368,00 em favor de 
diversas empresas estatais.

PLN 27/14 - crédito suplementar 
de R$ 194.500.439,00 em favor dos 
ministérios da Previdência Social; do 
Trabalho e Emprego; e do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome.

PLN 26/14 - crédito suplementar 
de R$ 9.996.000,00 em favor dos mi-
nistérios da Educação; da Saúde; e 
da Cultura.

PLN 25/14 - crédito especial de R$ 
10.350.000,00 em favor dos ministé-
rios da Justiça; e da Defesa.

PLN 24/14 - crédito suplementar 
de R$ 102.463.137,00 em favor da 
Câmara dos Deputados, de diver-
sos órgãos dos poderes Judiciário e 
Executivo e do Ministério Público 
da União.

PLN 23/14 - Crédito especial de R$ 
78.795.954,00 em favor do Ministério 
do Planejamento, de encargos finan-
ceiros da União e de transferências a 
estados, DF e municípios.

PLN 22/14 - crédito suplementar 
de R$ 92.852.787,00 em favor dos mi-
nistérios da Fazenda; e do Desenvol-
vimento, de encargos financeiros da 
União e de transferências a estados, 
DF e municípios.

PLN 21/14 - crédito suplementar 
de R$ 53.608.595,00 em favor de ope-

rações oficiais de crédito.
PLN 20/14 - crédito suplementar 

de R$ 13.847.043,00 em favor do Mi-
nistério do Planejamento.

PLN 19/14 - crédito especial de R$ 
145.620.436,00 em favor da Secreta-
ria de Aviação Civil da Presidência.

PLN 18/14 - crédito especial de R$ 
10.706.000,00 em favor do Ministé-
rio dos Transportes.

PLN 17/14 - crédito especial de R$ 
14.641.923,00 em favor das Justiças 
Federal, Eleitoral e do Trabalho.

PLN 16/14 - crédito suplementar 
de R$ 23.776.862,00 em favor das 
empresas Companhia Docas do Es-
pírito Santo, Companhia das Docas 
do Estado da Bahia e Companhia Do-
cas do Pará; 

PLN 15/14 - crédito especial de R$ 
418.066.124,00 em favor de empre-
sas estatais.

PLN 14/14 - crédito suplementar 
de R$ 20.000.000,00 em favor do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento.

Luis Macedo


