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Brasília-DF, 28 de novembro de 2011 

 

Sindicalista diz que assessores de Lupi pediam propina 
De acordo com reportagem da revista Veja, mecânico ligado ao PT informou ao Planalto que dois 

funcionários do ministério lhe cobraram R$ 1 milhão em troca de registro sindical 

 

Reportagem publicada neste final de semana pela revista Veja mostra que um sindicalista ligado ao PT, 

segundo a revista, denunciou há nove meses ao Palácio do Planalto que assessores do ministro do 

Trabalho, Carlos Lupi, pediam propina em troca da liberação de registro sindical. Mas nada foi feito. 

 

De acordo com a matéria, o mecânico Irmar Silva Batista tentava criar o Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de São Paulo (Sirvesp) em 2008. Na ocasião,  

relata a revista, o então secretário de Relações do Trabalho, Luiz Antonio de Medeiros, o apresentou a um 

assessor, Eudes Carneiro, que lhe pediu R$ 1 milhão para liberar o registro. Irmar se recusou a pagar e o 

registro não saiu até hoje. 

 

A reportagem conta que, em fevereiro deste ano, Irmar enviou uma carta à presidenta Dilma Rousseff e ao 

secretário-geral da Presidência, Gilberto Carvalho, por e-mail, narrando a extorsão e pedindo 

providências. O Planalto confirmou o recebimento da carta em 9 de março.  

 

Segundo Veja, a assessoria de imprensa da Presidência informou esta semana que o trecho que narrava a 

denúncia chegou cortado na mensagem recebida. Medeiros e Eudes negaram à revista terem pedido 

propina para liberar o registro. Irmar conta que vários sindicatos foram extorquidos, alguns pagaram o 

dinheiro pedido e outros silenciaram temendo represálias. 

 

No último dia 15, reportagem da Folha de S. Paulo mostrou que Carlos Lupi concedeu registro a sete 

sindicatos patronais no Amapá para representar setores da indústria que, segundo o próprio governo local, 

não existem no estado. A Folha deste sábado diz o ministro do Trabalho foi funcionário fantasma na 

Câmara entre 2000 e 2006. Lupi afirmou que exerceu, “em alguns períodos, assessorias legislativas na 

liderança do PDT”, entre 1995 e 2000.  

*Fonte: CONGRESSO EM FOCO 

  

O homem da mala 

 

Nas duas últimas semanas, a Polícia Federal realizou uma devassa em computadores e arquivos de 

funcionários do Ministério do Trabalho. Estão sendo investigadas as vendas de cartas sindicais, 

denunciadas por ISTOÉ desde o início de agosto. Ao olhar com lupa as negociatas dentro do gabinete da 

Secretaria de Relações do Trabalho, importante órgão do ministério comandado por Carlos Lupi, a PF 

identificou, dentre os principais suspeitos, um delegado aposentado da própria PF. Trata-se de Eudes da 

Silva Carneiro, lotado como assessor da secretária de Relações do Trabalho, Zilmara Costa. Ele chegou ao 

cargo pelas mãos do ex-secretário Luiz Antonio de Medeiros e continua operando sob suas ordens.  

 

Um importante depoimento que a PF pretende colher nos próximos dias é o do sindicalista Irmar Batista, 

presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Reparação de Veículos e Acessórios do 

Estado de São Paulo (Sirvesp). Ele acusa o ex-policial Eudes Carneiro de cobrar para conceder o registro 
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sindical de sua entidade. “O Eudes me disse: „Você sabe como as coisas funcionam aqui, né?‟ Falou que 

precisava do dinheiro para a equipe e me pediu R$ 1 milhão”, afirma. O encontro teria ocorrido em 

outubro de 2008 na sala de reuniões da Secretaria de Relações do Trabalho e em circunstâncias bem 

semelhantes às denunciadas pelo sindicalista João Carlos Cortez, na edição de 23 de novembro de ISTOÉ. 

“O Eudes pegava o dinheiro e distribuía. É o homem da mala”, diz Irmar Batista. 

 

O sindicalista conta que participaram do encontro o deputado federal Jorge Tadeu Mudalen (DEM-SP) e o 

chefe de gabinete do vereador Adilson Amadeu (PTB-SP), Luiz Carlos Gutierrez, conhecido como Licá. 

Foi o gabinete do Amadeu que pagou a viagem. Segundo Irmar Batista, Licá teria sugerido que o dinheiro 

– R$ 1 milhão – fosse pago por meio de seu escritório de advocacia.  

*Fonte: REVISTA ISTO É 

  

Ministro do Trabalho foi funcionário-fantasma da Câmara dos Deputados, diz jornal 
Reportagem destaca que Carlos Lupi exerceu atividades partidárias no mesmo período em que esteve na 

folha de pagamento da Casa 

 

O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, foi funcionário-fantasma da Câmara dos Deputados por quase seis 

anos, segundo reportagem publicada neste sábado, 26, no jornal Folha de S.Paulo. De acordo com o texto, 

Lupi esteve na folha de pagamento da Casa entre dezembro de 2000 e junho de 2006, período no qual 

exerceu atividades partidárias, como vice e presidente do PDT. 

 

Segundo a reportagem, funcionários do partido em Brasília, que pediram para não ser identificados, 

confirmaram que Carlos Lupi não aparecia no gabinete da Câmara e se dedicava exclusivamente a tarefas 

partidárias. 

 

O jornal destaca que, ao ser questionado sobre sua passagem pelo Legislativo, o ministro disse que, de 

1995 a 2000, exerceu assessorias legislativas na liderança do PDT, mas não falou sobre a posterior 

passagem pela liderança do PDT na Câmara dos Deputados entre 2000 e 2006. 

 

Ainda de acordo com a reportagem da Folha, entre 1997 e 1999, Carlos Lupi foi assessor da liderança do 

PDT no Senado Federal e, em 2002, era assessor da Casa, mas não se licenciou para disputar eleição ao 

Senado, como prevê a legislação. O jornal ressalta que o ministro afirma ter cumpriu a lei. 

*Fonte: O ESTADO DE S. PAULO 

  

Cardozo ataca conluio das corregedorias 
Para ministro da Justiça, muitos encarregados de fiscalizar órgãos públicos cedem à cumplicidade e 

põem sujeira 'debaixo do tapete' 

 

O ministro José Eduardo Martins Cardozo, da Justiça, denunciou "acumpliciamento corporativo" nas 

corregedorias dos órgãos públicos. As corregedorias, em sua avaliação, protegem servidores envolvidos 

com desmandos e corrupção. "É inaceitável." 

 

"Quantas vezes vemos situações de corregedorias que, diante de ilícitos evidentes e de um mal-estar na 

própria corporação em que o órgão está, resolvem colocar a sujeira debaixo do tapete para não ter que 

colocá-la à luz do sol, o que evidentemente propiciaria uma lição mais firme e decidida", assinalou 

Cardozo. 

 

As corregedorias são repartições alojadas na estrutura de ministérios, secretarias e autarquias, e também 

no âmbito do Legislativo e do Judiciário. Elas têm atribuição para investigar, processar 

administrativamente e até pôr na rua servidores, independente de graduação ou tempo de casa, citados por 

peculato. 
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Os resultados das comissões processantes podem ensejar ação judicial contra o funcionário investigado, de 

natureza penal e por improbidade. Mas poucas são as corregedorias que desempenham seu papel sem se 

curvar ao tráfico de influência e aos interesses internos da instituição à qual está agregada. 

 

"Colocar um manto da escuridão sobre situações de ilícitos não se justifica nunca e claro que isso é um 

dano às vezes muito maior do que o malfeito que se apura", insistiu o ministro. "Corregedoria tem o dever 

de colocar à luz do sol o malfeito, só dessa maneira conseguiremos efetivamente sanear a própria 

corporação em que ela se insere." 

 

O libelo do ministro contra as corregedorias se deu durante a reunião da Estratégia Nacional de Combate à 

Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), organização que abriga 70 entidades de prevenção e 

repressão ao crime organizado e que anualmente se reúne para firmar metas para enfrentar o desafio de 

proteger o Tesouro. A reunião deste ano aprovou 14 ações contra desvios. 

 

Transparência  

O alerta de Cardozo fortalece a corrente de solidariedade em torno de Eliana Calmon, ministra do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) e corregedora nacional de Justiça. Depois que apontou os "bandidos de toga", ela 

sofre pesadas críticas de magistrados que almejam o desmantelamento da corregedoria do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ). Esses juízes defendem que a investigação sobre seus pares fique a cargo das 

corregedorias dos tribunais nos Estados - sobre algumas delas recaem suspeitas de conluio. 

 

Cardozo denunciou cumplicidade nas corregedorias em pronunciamento a quase uma centena de 

autoridades de todo o País - procuradores, promotores, juízes, delegados federais, auditores do Banco 

Central e técnicos do Tribunal de Contas e da Controladoria-Geral da União. 

 

O ministro advertiu que a base de sustentação do crime organizado é a corrupção enraizada na 

administração pública. Ele considera que a transparência nas corregedorias é "um desafio". 

 

"Os nossos órgãos corregedores, e aqui falo dos três poderes, frequentemente são marcados por um forte 

acumpliciamento corporativo, inaceitável numa sociedade que quer ter posição firme no combate à 

corrupção." 

 

Para o ministro, a quem está diretamente vinculada a PF, apenas corregedorias livres de influências 

poderão "dar credibilidade e legitimidade social no âmbito da vida democrática às instituições atingidas 

por comportamentos indevidos". Ele clama por "corregedorias fortes, independentes, autônomas, que ajam 

com rigor e vigor". 

 

"Já se disse que é mais fácil modificar um governo do que modificar uma cultura", anotou. "As pessoas 

pensam que a coisa pública pertence ao governante, não veem como sua. Enquanto agentes do Estado 

temos que promover em conjunto com a sociedade ações pedagógicas capazes de denunciar o quanto a 

corrupção é nociva para a vida de cada brasileiro, o quanto cada cidadão perde com os desmandos, o 

quanto a corrupção guarda uma intrínseca relação com as organizações criminosas."  

*Fonte: O ESTADO DE S.PAULO 

  

A farra da FAB 

 

O Ministério Público Federal está debruçado no que pode ser um dos maiores escândalos de desvio de 

verbas já descobertos envolvendo a Força Aérea Brasileira. Cerca de oito mil militares que foram 

demitidos nos últimos dez anos continuam ativos no cadastro interno da FAB e de órgãos federais, como o 

Ministério do Trabalho e da Previdência. Na enorme lista de soldados fantasmas – que corresponde a 12% 

do efetivo da Aeronáutica – constam até mortos, segundo documentos obtidos com exclusividade por 

ISTOÉ e que estão sendo analisados pelo procurador da República Valtan Timbó Furtado, do 7º Ofício 

Criminal, de Brasília.  
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Depois de analisar os papéis, que incluem laudos internos da Aeronáutica e do Ministério da Defesa, o 

procurador encontrou elementos suficientes para investigar a FAB por crime contra o patrimônio e 

estelionato. “Vou pedir à Polícia Federal que instaure o inquérito”, disse Furtado à ISTOÉ. O rombo pode 

alcançar R$ 3 bilhões, valor equivalente a 70% de todo o investimento da Força Aérea previsto para 2012 

e 20% do orçamento da Defesa. Na mira do procurador estão chefes de bases aéreas, comandantes do 

Estado-Maior da Aeronáutica e dos departamentos e diretorias de pessoal a eles subordinados.  

*Fonte: REVISTA ISTO É 
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