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Brasília-DF, 20 de janeiro de 2012 

 

A ausência de Duvanier e as negociações 
 

Nas poucas horas em que foi velado o corpo de Duvanier Paiva Ferreira, Secretário de RH do 

Planejamento, constatamos que o cinismo é uma das nossas maiores qualidades. Lá estavam sindicalistas 

que o detestavam e que não faziam outra coisa senão proferir impropérios contra a sua pessoa.   

 

O mais cômico foi um dirigente do DF que chegou a chorar e a soluçar, como a querer demonstrar a sua 

consternação. Lamentável encenação. De concreto fica a certeza de que o morto estava sim sob forte 

tensão nos últimos dias. A amigos e colegas havia confidenciado preocupação com o reagrupamento das 

entidades sindicais para forçar reajustes ainda em 2012 e que ele havia recebido “ordens” de ser inflexível 

e prova disso foram suas recentes declarações de que havendo greve o governo seria duro com qualquer 

paralisação.  

 

No passado disse, sobre a longa greve no Ministério do Trabalho, que o ministro Paulo Bernardo lhe 

pedira para não ceder uma vírgula aos servidores do MTE e que a retaliação deveria ser na mesma 

proporção da extensão da greve que durou mais de 200 dias.  

 

Sobre isso Duvanier se mostrava preocupado pela debandada de quem havia ingressado no último 

concurso e que a eficiência do MTE estava sendo colocada à prova. Pessoalmente sua opinião era a de que 

todos os órgãos do governo deveriam realizar atendimento em dois turnos de 6 horas, contribuindo para a 

racionalização do serviço e melhor desempenho dos servidores e que havia dito isso a então ministra 

Dilma quando da greve no INSS em 2009, ao que a atual presidente havia respondido que não fazia 

sentido contemplar quem sempre se dispunha a realizar greves apenas para afrontar o governo.  

 

Já em dezembro último, entre os poucos amigos, disse que previa um 2012 muito difícil e que o governo 

deveria ter incluído no Orçamento uma pequena reposição das perdas salariais para que não houvesse 

tanta contrariedade entre os servidores. Sobre isso a ministra Miriam disse que não haveria concessão 

alguma e ponto final. Já sabemos que Marcela Tapajós e Silva assumirá o lugar de Duvanier e aí está um 

perigo.  

 

Não a desmerecendo pela pouca habilidade, haverá muitas discussões e poucas soluções nas futuras e 

nervosas negociações com os sindicatos de servidores federais. A página virou e quem a escreveu não a lê 

mais.  

*Fonte: JOSÉ APARECIDO FABRI – INFO DF 

  

Servidores públicos se mobilizam e ameaçam greve geral 

 

Depois de um ano de muita negociação com o governo Dilma e nenhum reajuste salarial, o funcionalismo 

público federal decidiu se unir já no início deste ano e ameaça o governo com uma greve geral, caso as 

conversas nesse sentido não avancem. 

 

Com a perspectiva de que 2012 seja mais um ano de orçamento apertado, sem aumentos para a categoria, 
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os servidores vão aguardar até março para receber alguma sinalização positiva por parte do governo. Caso 

contrário, o funcionalismo, dessa vez, vai jogar duro. 

 

"Dessa vez, não vamos esperar o fim do prazo legal para o envio de reajustes ao Congresso, em agosto. 

Não seremos enrolados de novo", afirmou o presidente do Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários da 

Receita Federal do Brasil (Sindreceita), Pedro Delarue, que reuniu ontem, em Brasília, analistas de todo o 

País para discutir a estratégia de mobilização. 

 

Segundo ele, a defasagem salarial da categoria é de 15%. "Se sentirmos que o governo quer protelar a 

negociação, fingir que ela não aconteceu, vamos entrar em greve. Nosso deadline é fim de abril, começo 

de maio", disse. Embora ainda seja uma possibilidade, o Sindreceita pretende começar a recolher verba 

extra já em fevereiro para o fundo de greve. 

 

Hoje a reunião será mais ampla e incluirá representantes dos auditores fiscais do trabalho, delegados da 

Polícia Federal (PF) e advogados e procuradores da Advocacia-Geral da União (AGU). A intenção é que o 

movimento inclua também servidores de carreiras típicas do Estado, como do Banco Central (BC), 

Tesouro Nacional e agências reguladoras. 

 

"Os delegados da Polícia Federal estão juntos nesse embate", afirmou o presidente do Sindicato dos 

Delegados de Polícia Federal no Estado de São Paulo, Amaury Portugal. De acordo com ele, a defasagem 

salarial da categoria, até 2011, era de 14,7%, mas se ampliou neste ano e gira em torno de 20% a 22%. 

Para chamar atenção, os delegados ameaçam com greve nos aeroportos e portos do País.  

 

Os analistas da Receita se preparam para parar alfândegas em Santos e Manaus. "Faremos tudo que for 

necessário", afirmou Portugal. "Espero que essa greve não seja necessária", afirmou Delarue. 

*Fonte: O ESTADO DE S. PAULO 

  

Planejamento indica novo nome para negociar reajustes 

 

Com a morte do secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Duvanier Paiva 

Ferreira, a secretária adjunta Marcela Tapajós e Silva assume, interinamente, as funções de negociar as 

demandas do funcionalismo público sobre reajustes salariais. O Ministério ainda não informou se ela 

assumirá o cargo de Duvanier de forma temporária ou definitiva. Os servidores se uniram e ameaçam com 

uma greve geral caso as conversas com o governo não avancem, como ocorreu ao longo de 2011. 

 

Duvanier faleceu na madrugada de hoje (19), devido a um infarto no coração. O presidente do Sindicato 

dos Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil (Sindireceita), Pedro Delarue, lamentou a morte de 

Duvanier e atribuiu a ele o estabelecimento de um canal de interlocução com o governo. 

 

"Ao longo dos últimos cinco anos Duvanier Paiva atuou como negociador do governo, mas, mais do que 

isso, foi incansável na construção do diálogo entre o Poder Executivo e os servidores públicos federais", 

afirmou, em nota. O presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal no Estado de São Paulo, 

Amaury Portugal, também lamentou a morte de Duvanier, mas disse que o governo não pode parar. 

"Esperamos agora negociar nossas demandas com a secretária", afirmou.  

*Fonte: AGÊNCIA ESTADO 
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Vieira da Cunha no Trabalho 
Cúpula do PDT dá como certa a indicação do deputado gaúcho para assumir a pasta. Ex-ministro Carlos 

Lupi tentou emplacar André Figueiredo 

 

A cúpula do partido dá como certo que o deputado federal Carlos Eduardo Vieira da Cunha (PDT-RS) 

deve assumir o Ministério do Trabalho. Procurador federal gaúcho e deputado de segundo mandato, foi 

líder do PDT e ganhou confiança da então ministra da Casa Civil Dilma Rousseff nas reuniões no Palácio. 

Seu concorrente interno era o colega Brizola Neto (RJ). Carlos Lupi, defenestrado do cargo, tentou 

emplacar o federal André Figueiredo (CE), que foi seu substituto no comando do PDT. 

 

Maré mansa 
Vieira da Cunha tem um gasto curioso como parlamentar. Sua cota indica despesas fixas de R$ 7 mil 

todos os meses com aluguéis de carro e… barcos. 

 

Trabalho… para carteiros 
Como deputado, nos últimos três meses Vieira da Cunha gastou R$ 11,6 mil com envios postais de seu 

gabinete em Brasília. Fez campanha. 

 

Tricampeã 
Marta Suplicy anda desgostosa da carreira política. Dilma e Lula a deram um gelo ao enterraram três 

pretensões suas: a disputa pela prefeitura de São Paulo, o Ministério da Educação e o da Ciência e 

Tecnologia. De birra, não sai da vice-presidência do Senado. 

 

Taxiando 
A Secretaria de Aviação Civil (SAC) não foi notificada ainda pelo Tribunal de Contas da União sobre a 

ideia da corte de barrar o leilão dos três aeroportos dia 6 de fevereiro, conforme antecipou o site da coluna. 

Técnicos fazem hoje simulação na Bovespa. 

 

Ufa! 
Em outubro, outros tiveram mais sorte num cruzeiro da MSC no roteiro do litoral italiano onde naufragou 

o Costa. A bordo, Aloizio Mercadante e Fernando Pimentel, entre dúzias dos maiores empresários 

brasileiros. Prudente, o capitão não fez gracinhas. 

 

No site 

Leia no site a continuação da série „Diário de um passageiro – 12 Aeroportos em 1 Mês‟. Confira amanhã 

e sábado a charge de Aliedo e a foto de Evandro Teixeira. 

 

CNJ x TRT 
A coluna reforça: as investigações apontam que o doleiro teria trabalhado para alto membro do TRT do 

Rio na movimentação dos R$ 282,9 milhões suspeitos. 

 

Perda federal 
O secretário de RH do Ministério do Planejamento, Duvanier Paiva Ferreira, falecido na madrugada de 

ontem, era quem conduzia a negociação salarial entre governo e servidores públicos. E respeitado por 

todas as categorias. Tudo voltará ao zero. 

 

Tô vivo, tô fora 
O roqueiro Serguei foi dado como morto na quarta, mas localizado pela coluna disse que fará 79 com 

saúde, que vizinhos têm mania de “matá-lo” e que vai descartar convite de TV estrangeira para viver uma 

“puta dona de bar em um seriado‟. 
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Ganância x ética 
A insaciável trupe que desfila por Brasília deveria se espelhar em bons exemplos. Evandro Lins e Silva, 

que faria 100 anos, incomodava poderosos. Getúlio Vargas queria cooptá-lo e o chamou para café no 

Palácio do Catete. Evandro nunca passou da porta. 

 

Mando eu 
Dilma Rousseff quer técnicos para todo canto da Esplanada. Mas tem esbarrado no apetite de quem já 

esperava. PT e PMDB começaram a mostrar descontentamentos. 

 

Ponto final 
O ano pode começar. Luiza já voltou do Canadá (vide redes sociais e Youtube). 

*Fonte: LEANDRO MAZZINI – COLUNAESPLANADA.COM.BR - COM GILMAR CORREA E HOSA 

FREITAS 

  

Juízes devem ser demitidos em caso de desvio funcional, diz secretário 

 

A atualização da Lei Orgânica da Magistratura - que trata de temas relativos aos juízes brasileiros, como 

férias e punições administrativas – é vista com bons olhos pelo Executivo. De acordo com o novo 

secretário de Reforma do Judiciário, Flávio Caetano, que tomou posse nesta semana, a lei está em 

desacordo com o perfil esperado da magistratura brasileira depois da Constituição de 1988.  

 

“É preciso atualizar a Loman [sigla para Lei Orgância da Magistratura], que está defasada. A 

aposentadoria com vencimentos proporcionais, por exemplo, não é uma punição, é um direito”, afirmou. 

Caetano comparou a situação à dos servidores públicos, que são demitidos quando fica comprovado que 

houve desvio funcional. 

 

A previsão de demissão do juiz por meio de processo administrativo esbarra na garantia da vitaliciedade 

prevista na Constituição. Por esse motivo, a máxima punição a juízes por meio de órgãos de controle 

interno é a aposentadoria com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Tramitam no Congresso 

duas propostas de emenda à Constituição para colocar fim à vitaliciedade em caso de graves desvios 

cometidos por juízes. 

 

“O processo em relação ao juiz deveria tramitar na corregedoria, e depois só ser homologado, como 

acontece com a Comissão de Ética na cassação de mandato. A regra da vitaliciedade para juízes deve ser 

mantida, mas ela deve existir para o bom juiz. Um juiz que pratica desvios e não cumpre suas obrigações 

nem pode ser considerado um juiz”, argumentou Caetano. 

 

Em relação às demandas da magistratura, o secretário disse ainda que não há expectativa de aumento em 

2012. No ano passado, a proposta de revisão de vencimentos prevista pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF) foi cortada pelo Executivo, que alegou a necessidade de contenção de gastos no cenário de crise 

econômica internacional. 

 

“É natural que as pessoas queiram receber mais, mas neste ano não há qualquer previsão. Passamos por 

uma crise, em que é preciso tomar as rédeas da situação e apertar o cinto, fazer mais com menos, definir o 

que é prioritário. E esse tem que ser um esforço conjunto”.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 
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A insustentável crise social do pós-neoliberalismo 

 

“O fato é que os governos dos países centrais ainda não tomaram consciência do caráter estrutural da 

crise. Eles agem como se a crise, sendo puramente financeira, já tivesse sido ultrapassada; entretanto, as 

medidas keynesianas só criaram uma trégua.” 

 

Em toda parte, a direita retomou a ofensiva. Ela se agarra à questão dos déficits orçamentários e à 

elevação da dívida pública – fingindo não ver que a austeridade orçamentária a favorece, uma vez que 

transfere o peso da dívida para as classes populares – que não pode senão provocar a recaída numa nova 

contração da atividade. 

 

Essa é a segunda fase da crise e não será a última. Mas a recessão, elevada a um patamar mais alto, vai 

gerar um impasse e impor novas políticas, forçosamente voltadas às classes populares – eis a análise do 

economista francês Gérard Duménil, autor de vários ensaios sobre o sobre o capitalismo contemporâneo, a 

exemplo de The crisis of neoliberalism (Harvard University), escrito em parceria com Dominique Lévy. 

Este é um resumo de sua palestra sobre a crise atual, dada recentemente no programa de pós-graduação da 

Unicamp. 

 

Segundo Duménil, o neoliberalismo é a nova etapa na qual ingressou o capitalismo na transição dos anos 

70 e 80, caracterizando uma nova “ordem social”, marcada pelo reforço do poder das classes capitalistas 

em aliança com a classe dos gestores – sobretudo as cúpulas das hierarquias e dos setores financeiros. 

Nas décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial, as classes capitalistas viram seu poder e sua renda 

diminuírem na maior parte dos países. 

 

Estabeleceu-se uma ordem “social-democrata”, caracterizada pela conjunção dos seguintes fatores: a crise 

de 1929, a Segunda Guerra Mundial e o fortalecimento do movimento operário, levando ao 

desenvolvimento econômico e à melhoria das condições de vida das classes populares – operários e 

empregados do terceiro setor. 

 

Porém, com o estabelecimento da nova ordem social neoliberal, o funcionamento do capitalismo foi 

radicalmente transformado: uma nova disciplina foi imposta aos trabalhadores nas condições de trabalho, 

poder de compra, proteção social, etc., além da desregulamentação (notadamente financeira), abertura das 

fronteiras comerciais e livre mobilidade dos capitais no plano internacional – liberdade de investir no 

exterior. Esses dois últimos aspectos colocaram todos os trabalhadores do mundo numa situação de 

concorrência, quaisquer que fossem os níveis de salário nos diferentes países. Em resumo: com a chegada 

do neoliberalismo, as formas imperialistas foram renovadas. 

 

Na década de 1990, a explosão dos investimentos diretos no estrangeiro multiplicou o lucro extraído dos 

países periféricos pelas classes capitalistas do centro. O fato dos países periféricos desejarem receber esses 

investimentos não muda em nada a natureza imperialista dessas práticas – afinal, os trabalhadores 

“preferem” ser explorados a ficar desempregados. 

 

Quando, em meados dos anos 90, introduziu-se a interpretação do neoliberalismo em termos de classe, ela 

suscitou pouco interesse. Mas a explosão das desigualdades sociais deu-lhe razão. Aliás, a especificidade 

da análise marxista é a ênfase nas classes, mais do que nos grupos sociais. Por outro lado, esse caráter de 

classe está inscrito em todas as práticas neoliberais, inclusive os “keynesianos de esquerda” agora se 

exprimem nesses termos. Uma recusa a essa interpretação, no entanto, ainda se mantém; muitos não 

aceitam o papel importante que se atribui aos gestores na ordem social neoliberal. 

 

A instauração do neoliberalismo, tendo como causas a “crise fiscal” e a inflação, é a explicação da direita: 

ela faz a defesa dos interesses capitalistas. Ela joga com as inconseqüências dos blocos políticos que 

dirigiam a ordem social do pós-guerra. Esses foram incapazes de gerir a crise dos anos 70 e prepararam a 

cama para o neoliberalismo. 
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Ocorre o mesmo com a explicação que apresenta o neoliberalismo como consequência da globalização. 

Mas esse argumento inverte as causalidades. O que o neoliberalismo faz é orientar a globalização e 

acelerar o seu curso, abrindo a via para a “globalização neoliberal”. O movimento altermundialista lutou 

por “uma outra globalização”, solidária, e não baseada na exploração em proveito de uma minoria. 

 

Para Duménil, a crise atual é uma das quatro grandes crises – todas estruturais – que o capitalismo 

atravessou desde o final do século XIX: a crise da década de 1890, a crise de 1929, a crise da década de 

1970 e a crise atual – iniciada em 2007/2008. 

 

Essas crises são episódios de perturbação com duração aproximada de dez anos (para as três primeiras). A 

primeira e a terceira dessas crises, as das décadas de 1890 e de 1970 correspondem às fases de queda da 

taxa de lucro e podem ser designadas como crises de rentabilidade. As duas outras, a de 1929 e a atual, são 

designadas como “crises de hegemonia financeira” e funcionam como explosões, com interferência direta 

das classes superiores visando o aumento de sua renda e seus poderes. Todos os procedimentos do 

neoliberalismo aqui estão acionados: desregulamentação financeira e globalização, sendo esta última o 

fator chave da crise atual. 

 

Contudo, a crise atual não é uma simples crise financeira. É a crise de uma ordem social insustentável, o 

neoliberalismo. Essa crise, no centro do sistema, deveria acontecer inevitavelmente, mas ela chegou, de 

forma peculiar, em 2007/2008, vinda dos Estados Unidos. Dois tipos de mecanismos convergiram: 1) a 

fragilidade induzida em todos os países neoliberais pelas práticas de financeirização e de globalização 

(notadamente financeira), motivada pela busca desenfreada de rendimentos crescentes por parte das 

classes superiores, reforçada pela recusa de regulamentação.  

 

O banco central dos EUA, em particular, perdeu o controle das taxas de juros e a capacidade de conduzir 

políticas macroeconômicas em decorrência da globalização financeira; 2) o efeito da trajetória econômica 

estadunidense, um percurso de desequilíbrios cumulativos, que os EUA puderam manter devido à sua 

hegemonia internacional – contrariamente à Europa que, no conjunto, não conheceu tais desequilíbrios. 

 

Desde 1980, o ritmo da acumulação de capital diminuiu no território norte-americano, enquanto cresciam 

os investimentos diretos dos Estados Unidos no exterior. Paralelamente, houve um déficit crescente do 

comércio exterior, uma grande elevação do consumo nas classes ricas e um endividamento, também 

crescente, das famílias da classe média. 

 

De tanto emprestar às famílias, para além da capacidade destas saldarem as dívidas, a inadimplência se 

multiplicou desde 2006. A desvalorização desses créditos desestabilizou o frágil edifício financeiro, nos 

EUA e no mundo, sem que o banco central dos Estados Unidos estivesse em condição de restabelecer o 

equilíbrio no contexto de desregulamentação e de globalização que ele próprio tinha favorecido. Esse foi o 

fator desencadeador, mas não o fundamental, da crise – uma combinação de loucura neoliberal, 

globalização e do déficit do comércio exterior nos EUA. 

 

Agora o mundo ingressou na segunda fase da crise e é fácil compreender as razões. A primeira teve seu 

auge no outono de 2008 – com a queda das grandes instituições financeiras americanas (Lehman Brothers 

à frente), começou a recessão e a crise se propagou para o resto do mundo. As lições da crise de 1929 

foram bem aprendidas. Os bancos centrais intervieram massivamente para sustentar as instituições 

financeiras (com medo de uma repetição da crise bancária de 1932) e os déficits orçamentários dos 

Estados atingiram níveis excepcionais. Mas essas medidas keynesianas, estimulando a demanda, tiveram 

apenas um caráter paliativo, temporário. 

 

O fato é que os governos dos países centrais ainda não tomaram consciência do caráter estrutural da crise. 

Eles agem como se a crise, sendo puramente financeira, já tivesse sido ultrapassada; entretanto, as 
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medidas keynesianas só criaram uma trégua. Nenhuma medida antineoliberal drástica foi tomada nos 

países do centro, pois continuam as políticas que visam o reforço da exploração das classes populares. 

 

Nos Estados Unidos, a administração de Barack Obama elaborou uma lei – a Dodd-Frank – para 

regulamentar as práticas financeiras, mas os republicanos bloquearam completamente sua aplicação. Em 

outras esferas, como gestão das empresas, exportação, déficits do comércio exterior, nada foi feito. Na 

Europa, a crise não é identificada como a crise do neoliberalismo. A Alemanha é apresentada como tendo 

provado a sustentabilidade do caminho neoliberal. A crise é imputada à incapacidade de gestão de certos 

Estados, notadamente Grécia e Portugal. 

 

Até a segunda metade da década de 1990, o neoliberalismo produziu estragos no mundo, notadamente na 

América Latina e na Ásia. Mesmo hoje, as taxas de crescimento na América Latina permanecem inferiores 

às posteriores à Segunda Guerra Mundial, e isso a despeito da diminuição massiva dos salários reais – 

reduzidos à metade, desde a crise de 1970, em alguns países da região. Na década de 1990, os avanços do 

neoliberalismo provocaram grandes convulsões, entre as quais, a crise na Argentina em 2001 é um caso 

emblemático. 

 

Agora, o mundo entrou numa nova fase: nos países centrais, a transição para o neoliberalismo provoca 

uma espécie de “divórcio” entre os interesses das classes superiores e os do próprio país, como território 

econômico. O caso dos Estados Unidos é catastrófico: suas grandes empresas investem cada vez mais fora 

que dentro do país. A globalização levou a um deslocamento da produção industrial para as periferias: 

Ásia, América Latina, incluindo a África subsaariana. 

 

Quanto aos aspectos políticos mais funestos do neoliberalismo, a aliança na cúpula das hierarquias sociais 

entre classes capitalistas e classes de gestores logrou, por diversos mecanismos, afastar as classes 

populares da política cotidiana. Isto é, as afastou dos jogos dos partidos e dos grupos de pressão. Para as 

classes populares, só restaram as lutas de rua. Vide a ocupação de Wall Street. 

 

Como parte da solução, é preciso trazer de volta os intelectuais e políticos profissionais para as causas 

populares, que o contexto neoliberal separou – notadamente pelos grandes salários, a exemplo dos 

“CEOs”, e isto em todas as áreas, sobretudo no contexto do conhecimento e dos saberes construídos. De 

forma que o sofrimento das classes populares já não sensibiliza o grupo dos gestores, cooptado pelo 

sistema por remunerações estratosféricas; no plano político, não há mais nenhum grande partido de 

esquerda no horizonte. 

 

Na França, sabe-se no que se tornou o Partido Socialista, completamente vendido à “globalização” ou 

neoliberalismo. Algo semelhante poderíamos dizer dos democratas nos Estados Unidos e eu deixo para 

vocês mesmos julgarem a situação do Brasil a esse respeito. 

 

Isso remete às características daquilo que chamamos “terceira fase da crise”. Quais políticas serão 

adotadas face à nova recessão? Como será gerida a crise? Uma coisa é certa: essas dívidas não devem ser 

pagas, o que exige a transferência delas para fora dos bancos ou uma forte intervenção estatal na sua 

gestão. 

 

Em termos geopolíticos, sem dúvida, eis um texto capital sobre a insustentabilidade social do pós-

neoliberalismo em termos geopolíticos, donde se conclui: ou retornam as classes populares ao jogo 

político ou o mundo irá mergulhar numa recessão sem fim. 

*Fonte: CONGRESSO EM FOCO 
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Polícia Federal investiga suspeita de lavagem de dinheiro no TRT do Rio 
Delegado comanda inquérito para apurar se servidor que movimentou R$ 282,9 milhões, detectados pelo 

Coaf a pedido do CNJ, integrava organização criminosa instalada no tribunal 

 

A Polícia Federal vai investigar todas as transações financeiras - de 2002 até os dias de hoje - do 

funcionário do Tribunal Regional do Trabalho da 1.ª Região (TRT-RJ) que movimentou R$ 282,9 milhões 

em apenas um ano. Os agentes federais trabalham com a hipótese de que um esquema criminoso, que 

envolveria uma quadrilha, opere dentro do TRT para lavar dinheiro.  

 

Veja também:  

Verbas milionárias elevam tensão no TJ paulista  

Contrato polêmico do CNJ é suspenso por ministro  

Lobby de juízes impediu CNJ de pôr fim à farra das verbas  

TJ-SP identifica novo pagamento milionário  

 

A suspeita é que, pelo montante, é pouco provável que o servidor agisse sozinho 
A PF quer saber se houve outras operações bancárias suspeitas desse servidor, cujo nome é mantido em 

sigilo, além da movimentação atípica de 2002. O investigado é suspeito de operar o esquema de lavagem 

de dinheiro para alguns funcionários do alto escalão da instituição. 

 

A investigação da Delegacia de Combate a Crimes Financeiros (Delefin), da Superintendência da PF no 

Rio, é chefiada pelo delegado Victor Hugo Poubel. Os agentes apuram se a movimentação milionária foi 

fruto do desvio de verba pública e não descartam a possibilidade da atuação de uma organização 

criminosa dentro do TRT-RJ. Pelo montante das transações em um ano, eles acreditam que dificilmente o 

servidor agia sozinho. 

 

O crime de lavagem é definido como "ocultação e dissimulação de patrimônio ilicitamente obtido", o que 

significa que, para a PF, o a movimentação atípica deve tratar-se de dinheiro oriundo do crime. Porém a 

investigação ainda precisa avançar para esclarecer a origem dos recursos. 

 

O inquérito para investigar "crime de lavagem de dinheiro proveniente de fraude contra o sistema 

financeiro perpetrado por organização criminosa" foi instaurado na quarta-feira, 18. A PF mantém sigilo 

total nas investigações. O funcionário suspeito já foi preso por agentes federais quando atuava como 

doleiro há alguns anos, antes de ingressar no TRT-RJ, provavelmente em cargo de confiança, sem passar 

por concurso público. 

 

Coaf. Servidores e juízes do País movimentaram R$ 855,7 milhões, de 2000 a 2010, em movimentações 

financeiras atípicas, segundo relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), enviado 

ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela corregedora do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a ministra 

Eliana Calmon. O caso gerou polêmica na semana passada. 

 

Movimentações atípicas não significam que houve crime ou irregularidade, mas apenas que as operações 

financeiras fugiram aos padrões da norma bancária e do sistema nacional de prevenção à lavagem de 

dinheiro.  

 

Na terça-feira, a desembargadora Maria de Lourdes Sallaberry, presidente do TRT-RJ, disse que não sabe 

quem é o servidor investigado e afirmou que não tem poder para investigar transações financeiras atípicas. 

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ), Wadih Damous, pediu 

investigações ao Ministério Público Federal e oficiou o Coaf para que revelasse o nome do servidor, até 

agora mantido sob completo sigilo. Ele chegou a insinuar haver no tribunal "mais um Lalau", em 

referência ao ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, do TRT de São Paulo. 

 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,verbas-milionarias-elevam-tensao-no-tj-paulista-,824368,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,contrato-polemico-do-cnj-e-suspenso-por-ministro-,823878,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,lobby-de-juizes-impediu-cnj-de-por-fim-a-farra-das-verbas-milionarias,822837,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,tj-sp-identifica-novo-pagamento-milionario,822456,0.htm
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Responsável pela investigação, o delegado Victor Hugo Poubel já atuou em casos importantes e ocupa o 

cargo de titular na Delegacia Contra o Crime Organizado. Ele chefia a investigação ainda em andamento 

sobre o dirigente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, também por suspeita do 

crime de lavagem de dinheiro. No ano passado, a equipe chefiada por Poubel prendeu policiais civis ex-

PMs na escolta de traficantes que fugiam da favela da Rocinha, na zona sul do Rio.  

*Fonte: O ESTADO DE S. PAULO 

  

Planejamento inscreve entidades sindicais para oficina sobre insalubridade 

 

A Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento (SRH/MP) abriu inscrições para a 

Oficina sobre Insalubridade e a Política de Atenção à Saúde e Segurança no Trabalho do Servidor – 

Princípios, Conceitos e Legislação, que será realizada no próximo dia 19. O público-alvo são entidades 

sindicais representantes dos servidores públicos federais. 

 

O limite é de 200 vagas e as inscrições devem ser feitas por meio de formulário, que está disponível no 

Portal Siass (www2.siapenet.gov.br/saude) no link "Documentos". Também pode ser solicitado pelo email 

cgnes.srh@planejamento.gov.br. O prazo vai até o próximo dia 13, sexta-feira. A oficina será realizada no 

auditório do Edifício Previdência Social (Setor de Autarquias Sul – Quadra 2, Bloco O, 1º andar). 

 

Esta é a primeira das oficinas temáticas de relações do trabalho na Administração Pública Federal, 

resultado de metodologia acordada na Mesa Nacional de Negociação Permanente, para o aprofundamento 

do debate das reivindicações relacionadas ao meio ambiente do trabalho e à saúde do servidor. 

 

Participarão como palestrantes a secretária-adjunta de Recursos Humanos do MP, Marcela Tapajós; o 

diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho da Secretaria de Inspeção do Trabalho do 

Ministério do Trabalho e Emprego, Rinaldo Marinho Costa Lima; o diretor do Departamento de Saúde, 

Previdência e Benefícios do Servidor da SRH/MP, Sérgio Carneiro; e representantes das entidades 

sindicais.  

*Fonte: Siapenet 

 

  

 

 

 

 

Com informações do clipping do Sindprevs/PR 
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