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BRASIL

Governo trava PEC da
reforma administrativa

STJ REDUZ PENA, MAS
MANTÉM CONDENAÇÃO
DE EX-GOVERNADOR
MINAS O Superior Tribunal
de Justiça (STJ) manteve ontem a condenação do ex-governador de Minas Gerais
Eduardo Azeredo no processo que ficou conhecido como
mensalão mineiro.
No entanto, a Quinta Turma do STJ reduziu a pena de
Azeredo de 20 anos de prisão
para 15 anos, sete meses e 20
dias pelos crime de peculato
e lavagem de dinheiro.
Pela condenação, o
ex-governador foi preso em
maio de 2018 para iniciar o
cumprimento da pena, mas
foi solto em novembro do
ano passado, após decisão
do Supremo Tribunal Federal
(STF), que considerou inconstitucional a execução de
condenações pela segunda
instância da Justiça.
Por unanimidade, ao julgar recurso protocolado pela
defesa, os ministros da
Quinta Turma do STJ entenderam que a Justiça de Minas
Gerais aumentou duas vezes
a culpabilidade de Azeredo
pelo fato de ser governador,
ocasionando dupla punição
pelo mesmo fato. Dessa forma, o tempo de condenação
foi revisto pelo colegiado.
Ex-governador de Minas e
ex-presidente do PSDB,
Azeredo foi denunciado em
um esquema de corrupção
para beneficiar campanha.
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ma já estava pronta, mas a decisão é política.
O presidente Jair Bolsonaro ainda não bateu
martelo em muitos temas da proposta levada
pela equipe econômica.
No Congresso, há quem veja o assunto como uma tentativa de colocar no colo do Parlamento a responsabilidade por mais uma
agenda considerada "negativa", depois da
aprovação da reforma da Previdência.
As declarações polêmicas do ministro da
Economia, Paulo Guedes, que chamou os
servidores de "parasitas", também acabaram
por nublar ainda mais o clima.
Paralelamente, pesou na avaliação do governo o fato de que, apesar de haver 12 milhões de servidores públicos em um país com
população total de 209 milhões de brasileiros, a classe tem forte capacidade de mobili-

Acordo selado entre Planalto e Congresso
devolverá R$ 11 bilhões do Orçamento
Sem esse
acerto, a
equipe
econômica
ficaria sem
meios para
bloquear
despesas se
necessário

STF ACEITA DENÚNCIA
CONTRA DEPUTADO
JOÃO BACELAR FILHO
PECULATO A Primeira Turma
do Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu, ontem, por
unanimidade, aceitar denúncia e tornar o deputado
João Bacelar Filho (PL-BA)
réu pelo crime de peculato.
Ele é acusado pelo Ministério
Público Federal (MPF) de ter
lotado sua empregada doméstica como assessora parlamentar, entre os anos de
2007 e 2011.
O deputado também é
acusado de lotar uma funcionária de uma de suas empresas em seu gabinete.
Dessa maneira, as duas tinham os salários pagos com
recursos públicos, embora
prestassem serviços particulares ao deputado, uma
delas na casa de sua família
em Salvador.
Ainda segundo o MPF, a
empregada Maria do Carmo
disse que trabalhou para o
pai do denunciado e atualmente presta serviços para a
mãe de João Bacelar Filho.
Ela também teria dito nunca
ter ido à Câmara.
Já Norma Suely Ventura da
Silva, apesar de lotada como
secretária parlamentar, seria
funcionária da Embratec,
construtora de Bacelar Filho,
além de ser sócia dele em
outras empresas, conforme a
denúncia. Ela também se
tornou ré por peculato.

BRASÍLIA O governo praticamente desistiu de enviar ao
Congresso proposta de reforma administrativa, que
mexeria profundamente
com as regras do funcionalismo público. O texto não
tem mais prazo para chegar
aos parlamentares. O recuo
foi decidido pelo Palácio do
Planalto após consultas a lideranças no Parlamento,
que apontaram falta de "clima político" para o governo
enviar uma Proposta de
Emenda à Constituição.
Um integrante da equipe
econômica disse que a refor-
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Milhões de
Reais é o valor
do prejuízo
para os cofres
públicos com
o esquema.

zação política e social.
No momento, os servidores estão quietos, apesar da
reação às declarações de
Guedes. O melhor, portanto,
na avaliação do Planalto, seria não mexer neste assunto.
Há meses o governo trabalha no texto da PEC. Na
semana passada, Bolsonaro
chegou a dizer que estava na
"iminência" de enviar a proposta de reforma administrativa ao Congresso. Um dia
depois, no entanto, Paulo
Guedes deu sua declaração
dos "parasitas". Após repercussão negativa, o ministro
acabou pedindo desculpas,
mas o estrago já tinha sido
feito. No dia 14 de janeiro,
em entrevista, Guedes já havia afirmado que a proposta
seria enviada ao Parlamento
até o início de fevereiro.

ECONOMIA O acordo costurado ontem entre o governo
e o Congresso vai devolver
ao Poder Executivo o controle sobre R$ 11 bilhões em
despesas discricionárias
(que incluem investimentos
e custeio da máquina) antes
carimbadas pelos parlamentares. Sem esse acerto, a
equipe econômica ficaria
sem meios para bloquear essas despesas em caso de necessidade, dificultando o

cumprimento da meta fiscal numa situação
de eventual frustração de receitas.
Para selar o acordo, o governo enviará um
Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN)
para alterar o "carimbo" que sinaliza se essa
despesa foi indicada pelos parlamentares e,
por isso, tem execução obrigatória, ou se ela
é discricionária e pode ser alvo de contingenciamento. A informação foi dada por técnicos da Secretaria de Governo.
Pela proposta que havia sido aprovada no
Congresso, as emendas feitas pelo relator-geral do Orçamento, deputado Domingos Neto (PSD-CE), e pelas comissões das

duas casas seriam "impositivas", isto é, teriam de ser
obrigatoriamente executadas pelo governo. Essa classificação na prática blindaria
as despesas de cortes.
O presidente Jair Bolsonaro havia vetado essas mudanças, mas o Congresso
Nacional ameaçava derrubar
e restabelecer as regras
aprovadas no ano passado,
com mais poder para os parlamentares.
Na nova negociação, ficou
acordado que o Legislativo
derrubará uma parte do veto
de Bolsonaro às mudanças
do Orçamento.

AGU CONSEGUE
BLOQUEAR R$ 12 MI
DE EX-SERVIDORA

videnciária constatou em processo administrativo disciplinar que a ex-servidora concedeu benefício de forma irregular a 12 segurados atendidos por ela na agência de Pelotas,
no Rio Grande do Sul, entre os anos de 2000
e 2003. Para isso, a funcionária incluía no
sistema da Previdência tempo de serviço fictício sem comprovação documental, tempo
de serviço especial sem que o segurado tenha
exercido atividade de risco e utilização de
períodos indevidos de atividade rural em regime de economia familiar.
De acordo com a denúncia da AGU à Justiça, a então servidora cobrava propina dos se-

gurados para conceder os
benefícios irregulares. Em
depoimento à sindicância
aberta pelo INSS, vários beneficiários confirmaram que
no dia do pagamento do primeiro benefício, a ex-servidora se encontrava com o
segurado numa agência da
Caixa para receber o valor
combinado, que era o equivalente a um benefício mensal. A ex-servidora era indicada por amigos.

PROPINA NO INSS A Advocacia-Geral da União (AGU)
obteve na Justiça o bloqueio
de quase R$ 12,8 milhões em
bens de uma ex-servidora
do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) acusada de improbidade administrativa. A autarquia pre-

_^ \[^¨ [}¥_¨ £ ¥¨}[£`]

ýúfcw! ýúføfO`V O¹ "Ü"%Ü"Ü"( = o ´Â»´ À¾ µÚ ÀL¸» ¼Úz ÚÖ¾  ¾ ¾Ú¬´zÚñ ¬´Â´ÚÆç
Ú ÀÚ¬´ÀÚÀ¾ ;¾ºç ;¾¾Â´Ú¬ ·I$IL$I$IO =Ö±¾ñ µÚÚÆç À¾ ¾¾ÚU ´Â¾¾Ú 
´Â¾¾¾À¾À¾ ´À´´À Ú´ \o ~Z ÚÚ ¾ÚÆç À¾ ¾´Æ À¾ 3Ú¾ ¾Â¬Ú À Ú¬ 
¾ ;¼¾¾ ÀÚ ¾À¾ Ö¬´ÂÚ À¾ ¾´ À o ´Â»´O 3´ñ o¾ ¾Æ  ~3 oO 7¾ç À´Úñ
$ùLI$L$I$I î Iöñ"I ·ÚO À´Ú´ ¾¬ ¾Ú´¬ ÂÚ À¬´Â´ÚÂÚ¾ºÚ´¬OÂ ¾ Ú Ú¬Ú À¾ ¬´Â´ÚÆ¾O
~¼ÚÆ¾ Ú Ú¬Ú À¾ ¬´Â´ÚÆ¾ ÀÚ IöñII Ú &$ñII ¾ 7¾ç  µ¾ wÚ´Ú µ·¾¬¬¾U ¬ÂÚ¬´zÚÀÚ Ú
;ÚÆÚ ÀÚ oÚ´zU L n µ¾ n µ»k/²=7R¸»O s»~=k  s~; »o» µ»o;=7 R;¾º¾´O

^]  \[]§ ~[|¤^§ ¢

]_ ] §

BMÄ½Ä ½ KHCMF {z LL(T(L(LTBKQ ½ @ÂÀÂ¸Þ s¸Æ¸Þ¯ ÄÂ =¸ =ÂÞ¯ Þ ¸Þ Þ ¸ÂÂÞÄ[ Â Â ÂÆÞ
Ä¸¼ Â¯[ Þ ;ÂÄÂ ÄÞ ½Ä¸¸ÞÈé s¸Æ¸Þ¯ ÄÂ Â¾ÄÞ Þ Â}Þ ÄÞ ùóOO ð ,&óOO »Þ Â}ÆÂ ÀÂ¸ÞÄ 
Ä¸Þ¯ ÄÞ 7ÞÄÞ ÄÂ @ÂÈ N OO*X*O*OX7@[ ÚµÂ¸ ÞÄ Þ ÆÞÞÈé ÄÂ ÂÂÞ Ä Þ ÞÞ Â}ÂÆÞ Þ ÚÞ
ÄÂ ÂÆÂÞÈé ÄÂ ,&[O! { ÄÂ ÂÞÄÞ ¸Æ¸Þ¸ ¯ÆÞ¯¸|ÞÄÞ Þ îÞ =Þ¯ Ä ¸Æ¼¸ ÄÂ =¸ =ÂÞ¯ n ÞÄ ÄÞ
ºÞ»¸ÞU ·ÂÂÄÂÄ  ÂÆ»ó ÂÆ» O,ó º½ (ö!R @ ÞÄ @¸ÄÚÞ R @½ ½¸ ½Þµ cü[,ù ²a[ ÂÆ» O*ó
;ÂÄÂ Ä ¸Æ¼¸ c½ U ½Æa R @ ÞÄ @¸ÄÚÞ c([öü ²a Â ÂÆ» O(ó º= ,O, csó¸ · Þa R @½ Å ¯¸Â c*[ö,
²a[ ½ÚÂÞó *ùRO*R*O*O ð OöóOO »Þ[ ÀÞÈÂó c_ü$a (&*!X,(*O Þ¸¯ó ¯¸Æ¸ÞÆÞÀ¾Þ¸¯UÆ[ =¸ =ÂÞ¯
Xº½[ ,* ÄÂ ÀÂ ÂÂ¸ ÄÂ *O*OU ÄÂ¸¯ ½¯ Â ÄÂ B¯¸ Â¸Þ n @Â¸ÄÂÂ ÄÞ ·@wU

^]  \[]¨ ~[|¤^¨ ¢

¦¤_¨]¨

)ÄÑ Äb vrettohhv¢ht
)ttt
¦ôj") p $ppW j¦[pWü) W 55î8î5î5; $ppW j¦[pWü) p 'p"")¦" fø$mj ¦"
p"'p j¦_jÓ¦¦" '¦$¦ )Wnp ä]) p '$eüp"p" pWüq$j¦" Gü)ü¦j" p '¦$ j¦j"
$p[)ômôpj"E '¦$¦ "ø'$j$ ¦" Wp p""j¦p" ) _¦£)$¦üe$j) p '$eüp"p
pWüq$j¦ W) [øWm j'j) p jüø¦äø¯ üxÃ 'h¿«@ }ÃxÃ « §«§r ©§ {oÃru }uuÃ
u§ r§x§uuÃx@ {o§@ Ã ©ÃrÃ Ãr«  ©Ã îá85î8î5î5@ )u r§x§uuÃ©u }©§xÏ ¿r§x  p©rÃ Ã "§©§
©Ã 'x§¥§roxÃ@ «ÃcÃ©Ã Ö 'xÃ®Ã ¦«x« [Ãxru fox 7êæ@ §rx@ j¿«ÃxÃ8£Ã@ ©Ãu áÜ55 Öu
ðîÜ55  lÃx ©§ $¿ ì5@55@ u ©§Ãu Ãru ©§urÃ «rÃ®Ï u§xÏ }o¿«Ã©u  Ùx )û«ÃÜ
ddd;¿«ÃxÃ;¿Ã;£l;¿x@ ðî ©§ ¥§l§x§x ©§ î5î5;
£§Ãrxc £Ãx¿uÃ ©u "Ãru U 'x§u©§r§ ©Ã ;';_;

`_ ]\_¨ \}¥`¨ £ ¥¨_£¨ £¨ ^[¨

Pþ^ PÑ äß/äâÚ/âÝß,)))ä2ÚÝ
ïbú" g Wbbööw"
)~®ªØ )~®{®²¤Ê ©; 55ì;î5î5;)); ¤Æ®~x; îâ85î8î5 Ê{ 5Ük%; +Æ¡®x Ù  x~ÊxÊ·Ø °® ®~®{Ê
Ê~Ê ¬ ~®²¤®x °® Êx®~¤Ê¤{ °® ®j rÊ¤{@ Ê~Ê ° Ê·Ø Ê ª®{xÊx®{ ²Ê~®x®{ °®{x® u¤²«¤ ;
i¬; âè ìêèå îððì8îð5ê; )®~« ° Ù %®ªu°Ê Ê %®jxÊ; k ~á~¤ Ù 5ßÙ55§ Ê{ ðîÙ55§; ; °Ê %¤rÊ@
¡¤@ ðî85î8î5; e Êu¤ ¤; °® e®{u{ n¤§ ` )~®ª ®¤~ +(²¤Ê;)~®ªØ )~®{®²¤Ê ©; 55ê;î5î5;
)); ¤Æ®~x; îâ85î8î5 Ê{ ðìk%; +Æ¡®x Ù  x~ÊxÊ·Ø °® ®~®{Ê Ê~Ê ¬ ~®²¤®x °® ª°®~ {
Ê¤®x«²¤ { Ê~Ê ²  {¤·Ø °® ²®{xÊ{ Æá{¤²Ê{ Ê~Ê ° Ê·Ø Ê ¬Ê«¤Ê{ ²Ê~®x®{ °®{x® u¤²«¤ ;
i¬; âè ìêèå îððì8îð5ê; )®~« ° Ù %®ªu°Ê Ê %®jxÊ; k ~á~¤ Ù 5ßÙ55§ Ê{ ðîÙ55§; ; °Ê %¤rÊ@ ¡¤@
ðî85î8î5; e Êu¤ ¤; °® e®{u{ n¤§ ` )~®ª ®¤~ +(²¤Ê;

^]\[]§ }[{£^§ ¡ £§{¡¥§

ðcû$ i Ycc÷÷w$ . "ýifw$ "ýiûiRcY R¹ &&à)à&à&
ª /c ³± ¤Í³§ÉÍ C §ª ±Í §mÍä /±Ú /±±µ§Í ± óæ=:ó=ó:ó: á ãªF ± zÍ ±³± ÍÍ µ}Í}Í¹Ú
³± ±±Í ±±µ§Í §mÍ³Í ± ±w§¹ ³± ±}Ú ± ±n±µz¹Ú ªzÍÍ ³± )§Í§ ³§±µ§Í³ á
³§w±Í *±µ±}Í§Í ³ z§µ§ ³± ¤Í³§ÉÍC§ª@ 1 t³§}Í µ ±} )µÍä ³§w± ÍÍ µz }Í ±=
z §±Ú  ±³±±¹ ± ±}x§µà ª}}à==µÍ³§ÉÍ@ÉÍ@w@É=}ÍÍ±µ§Í=µÍ= §µ§}Íµ±@ cÍ§±
§¯Í¹s± Í}Íw¶ ³ tCÍ§ à µÍ³§ÉÍ §µ§}ÍµÍª}Í§ @µ ±=z &± @à MééK ñììõCó:ìì@ ¡§wz Í¹Ú ³
z} Í} C ¡§ä§ 1)µ§Í C ±³±±¹ ± ±}x§µà ooo@µÍ³§ÉÍ@ÉÍ@w@É=¡§Í§Ô1)µ§Í @ ¤Í³§ÉÍ C §ªF
õõ=:ó=ó:ó: a ªÍ±µ§³Í _z± ,³§z± C /±±§Í@

^]wvwu\[] p[nuu^r w [rC

ýúfcw! ýúføfO`V O¹ #Ù&Ý#Ý#) i¾Øª²¾Ø¾¼æ 6¼¸æ 6¼¼À²Øª M @óCù@ù@F 8Ô¯¼æ
¾²ª¸ØÅæ ¾ Ø ¾ ¼x¼À² ²À²Øª ¼ ¯Øª ¾¼ À²ÀªØÅæ ¼¸²Øª ¼ ªÀØªF ªØØæ
ùëC@ùCù@ù@F xï²æ @ëæ÷@ µØF ²Â²æ i¼ 6¼Å  v¼F 8 ²¼¼Ø¾ ¾¼æ Ô¼
²ºØÅ¼ ¼C }¾²Øª Ø ¹¼¸Ø  ²¼ yyyF¸¼¾¼ÀØÀª¼FÔØF¸FÔF {¼æ SîîQ ÷õóó I ûõûùF
ØÀªÂL ûû ¾¼ º¼¼¼² ¾¼ ù@ù@F x¼ª¾¼ 6¼¼²Ø 6Ø¼ m 6¼¸¼²F

^] \[]¨ ~[|¥^¨ £ ¨_¨ ]¨
,ÃÑ Ãf yq¢uyq¢yyn¥yi

1Õ )Ú ,Ú)ÚÃ,Õ1ÇÚÃ

/ ax§µ¬§ ³± eÍÍ *±Í<¥¨? ¯Íã ¢ªÍÍ³Í -qÉ§µÍ ]9© 33î6ì3ì3? ± ìâ63ì6ì3ì3 à~ 3âÝ33ª?
É¤±{§uÍ³ Íx§~§¸Ù ³± ±±~ Í§±{¬µ§~ ³Í Í§µx{xÍ ¯Í§§Í ± ±±±³±³ ¯Í§§Í
xÍ? ÍÍ x{§§lÍ¸Ù Í µ~§¸Ù ³ µÍ³ã§ ³Í ±±³Í ±~µÍ ³Í ±³± x§µ§Í ³± ±~§
Í ³xÍ{±  ±¬³ ±{§u ³ Í ³± ì3ì39 /~ ³±Í§~ Í{~ ³±~{± µ±{Í± ~±Ù xÉ§µÍ³~ 
³§ã§ )µ§Í ³ x§µ¬§ ª{{Ý66mmm9ÍÍ±Í9ÉÍ9§99É9 eÍÍ *±Í < ¥¨? îî63ì6ì3ì39 l~±
aÍµ~ (Í±~ ³± (xlÍ < -±~§³±{± ³Í ¢-e9

^]  \[]§ }[{¤^§ ¢

[§]§\{§

©`0o `ä úöEïöôEçêòB???úHòç
¯þs+2 y¦s'¯h '2d¯¦¯ ¦y 0-y'2+ yd0-ys'¯¦¯ vh2¬¯h dy`2- 0-y'2 `Ç ??øBø?ø?
$ Vk|¦xz ¤¢ ik¾t¾n|¾ t¢¾^¾tÔ ¦n¾©Êz |¾ q¢¤¢ ¤¾ "V ¢~ 2ç52é5ë2ë2> Ñq Û8 $º¢nzØ
"£ïeVmR÷£ßZ$ $V "£ý£ZmZm"l"m$û m ýmR£imV kZóïe£Z £û ýó£û imýïpûe$
ióeV£ýZmû> ký£Reû$ û£Zmû> i$ï8 Zólû ïe£R£ keZg$> m mR÷ý$R£VmR÷$û £û
ýó£û aóý£e V£i£ZgZmû> i$ï8 £R÷bRe$ £Z eR$ m i$ï8 ýmieû "£gm$8 m¤n¾ |¾
û¢¤¢5º¾_¾t |z Ôtz $ù¦¾Ø k¾t¾n|¾8º¾8zh8ºt8 ÷ØEàéCéëàà;ëëÛå8 ¢~¾q ¾nzqØ k¾t¾n|¾8
º¾8zh8ºt5ûn¢5¾tz$ù¦¾8 í252ë5ë2ë28 Ï`¦tz ¾~xzq;"t¢z¢tz8

