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O fórum das entidades nacionais dos servidores públicos federais, 
que reúne a representação legítima de mais de 1,5 milhão de servidores 
civis do Executivo, Legislativo e Judiciário, enviou ao ministro do 
Planejamento, Nelson Barbosa, um pedido de esclarecimentos sobre 
o formato e a pauta que vão permear a audiência convocada para o 
dia 20 de março. As entidades esperam ser recebidas numa comissão 
definida pela própria categoria.

Clique e saiba mais
• Servidor já pode retirar comprovante de rendimento na internet
• MTE lança manual sobre novas regras do Seguro-Desemprego e Abono Salarial
• Camponesas ocupam fábrica de agrotóxicos no Rio Grande do Sul
• Obama declara Venezuela ameaça à ‘segurança nacional’ dos EUA e impõe 

sanções ao país
• Projeto faz inventário da fauna e flora em área indígena do Ceará

A presidente Dilma Rousseff sofreu, na última terça-feira (3), mais um revés no Congresso. O presidente do 
Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), devolveu a medida provisória (MP) 669, de 2015, que reduzia a desoneração 
da folha de pagamentos das empresas. Ela enviou, então, ao Congresso projeto de lei com urgência constitucional 
que reproduz os termos da MP. (...) A substituição da MP pelo projeto de lei vai atrasar as mudanças propostas 
pela equipe econômica na cobrança de impostos sobre a folha de pagamento das empresas. Para que as novas 
alíquotas entrem em vigor, é preciso esperar 90 dias a partir da aprovação da lei. Com a MP, esse prazo começa 
a contar a partir da publicação da proposta.

A bancada empresarial, que tem na Câmara 221 representantes não se fez de rogada. Partiu para cima do 
presidente do Senado e impôs pesada derrota à presidente Dilma. Ao mesmo tempo criou grande insegurança 
jurídica e institucional. Vamos ver onde isso vai parar.

Senado barra projeto que reduz desoneração da folha de pagamento das empresas

leia mais

Ministro do Planejamento é questionado sobre formato 
e pauta da audiência convocada para o dia 20 de março

leia mais

Debatedores pedem rejeição de MPs do ajuste fiscal por inconstitucionalidade
Na primeira audiência pública do ano, na última quinta-feira (5), a Comissão de Direitos Humanos e Legislação 

Participativa (CDH) debateu as novas regras para concessão de pensão por morte e para o seguro desemprego. 
Todos os convidados se manifestaram pela rejeição, por inconstitucionalidade, das medidas provisórias que 
tratam do assunto (MPs 664/14 e 665/14), em discussão no Congresso. 

Segundo os palestrantes da audiência pública, entre eles representantes da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) e do Ministério Público do Trabalho, ambas as medidas fazem uma verdadeira reforma na Previdência 
Social e são inconstitucionais por vícios formais e legais. Todos foram unânimes em afirmar que as MPs não são 
urgentes nem relevantes, requisitos impostos pela Constituição Federal. leia mais
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