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Brasília-DF, 27 de janeiro de 2012 

 

Desembargador que decidiu contra destruição de favela condena ação no Pinheirinho 
 

Em situações semelhantes à da ocupação Pinheirinho, em São José dos Campos (SP), a Justiça brasileira 

foi favorável aos moradores. Decisões anteriores da Justiça Estadual de São Paulo e até mesmo do 

Supremo Tribunal de Justiça (STJ) optaram por manter em suas casas os ocupantes de terrenos invadidos. 

No último domingo (22), porém, a Polícia Militar cumpriu ordem de reintegração de posse do Pinheirinho, 

área onde ocupada por cerca de 6 mil pessoas. O terreno é de propriedade da massa falida da empresa 

Selecta, do megaespeculador Naji Nahas. Criticado pela atuação da PM, o governador de São Paulo, 

Geraldo Alckmin, rebateu: "Decisão judicial se cumpre e ponto".  

 

É exatamente a Justiça que o desembargador aposentado José Osório de Azevedo Júnior culpa pela 

tragédia que culminou em centenas de desabrigados. "Todos dizem que estão apenas cumprindo uma 

decisão judicial, a Justiça fica muito mal".  

 

Azevedo Júnior é autor de uma decisão histórica que, há 18 anos, negou a reintegração de posse de uma 

favela na região de Santo Amaro, zona sul da capital paulista. O STJ, por meio de relatório do então 

ministro Aldir Passarinho Júnior, reconheceu a medida. Outros magistrados, como Amable Lopes Souto, 

voltaram a citar o caso para beneficiar sem-teto e moradores de favelas.  

 

Em conversa com Terra Magazine, Azevedo Júnior justifica que, em casos como o do Pinheirinho, é 

possível entender que o atraso da Justiça e do poder público em decidir a situação deve ser considerado. O 

Pinheirinho começou a ser ocupado em 2004 e, desde então, correm processos sobre ele.  

 

- Demorou muito tempo e a situação, de fato, se alterou gravemente. A manutenção dessa decisão é 

indesculpável. Não é possível se admitir que passem com tratores por cima de uma comunidade - lamenta.  

O argumento é o mesmo usado pelo STJ na sentença de 2005: - Perdida a identidade do bem, o seu valor 

econômico, a sua confusão com outro fracionamento imposto pela favelização, a impossibilidade de sua 

reinstalação como bem jurídico no contexto atual, tem-se, indubitavelmente, que o caso é, mesmo, de 

perecimento do direito de propriedade.  

 

A decisão de retirar as famílias do Pinheirinho foi tomada pela juíza Márcia Loureiro, da 6.ª Vara Cível de 

São José dos Campos. Uma liminar da Justiça Federal suspendeu a atuação da polícia, mas o presidente do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivan Sartori, ordenou o cumprimento da reintegração de posse.  

 

Azevedo Júnior conclui que há respaldo na jurisprudência para qualquer das posições. Ex-professor da 

PUC (Pontifícia Universidade Católica), ele acaba de lançar o livro Direitos imobiliários da população 

urbana de baixa renda (Ed. Sarandi), no qual discute o embate.  

 

- É uma questão de mentalidade. Tem pessoas que devem estar muito satisfeitas, dizendo que a Justiça 

funcionou. Quem tem essa mentalidade, encontra dispositivos a seu favor. Mas quem tem outra 

mentalidade também encontra arsenal jurídico.  

*Fonte: TERRA MAGAZINE 
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A podridão política e moral 

 

“Há de se notar que um indivíduo, vivendo em sociedade, constitui de certo modo uma parte ou um 

membro desta sociedade. Por isso, aquele que faz algo para o bem ou para o mal de um de seus membros 

atinge, com isso, a toda a sociedade” (Santo Tomás de Aquino, “Summa Theologiae”, I-II, q. 21, a. 3). 

 

Lendo o pensamento de São Tomás, voltei o meu para pessoas que marcaram sua vida pela construção de 

algo que faria o bem ou o mal, de modo a atingir o coletivo. Aquelas que historicamente serão lembradas 

por prejudicarem, matarem, melhorarem ou salvarem a vida de milhões de seres humanos. 

 

Adolf Hitler foi o primeiro a ser lembrado, mas também me lembrei de pessoas do bem, que nos mais 

variados setores, inventaram ou lutaram por algo que beneficiou toda a humanidade, como Thomas Alva 

Edison com mais de 1090 patentes – entre as quais a lâmpada incandescente -, Leonardo da Vinci, Albert 

Sabin, Nelson Mandela e Steve Jobs. 

 

Infelizmente, após a posse de Lula, os casos corrupção no Brasil passaram a ocorrer em quantidade que 

“nunca antes na história desse país” haviam sido vistos e tornaram-se nossa maior praga moral. Pensando 

nos homens públicos brasileiros, só me lembro de pessoas corruptas e de raros exemplos de dignidade 

como o de Antonio Ermírio de Moraes. 

 

Diariamente a imprensa denuncia novos casos de suspeita ou de corrupção já constatada, nos mais 

diversos setores da administração pública. São tantos os casos de mensalões, dólares na cueca, desvios, 

contas no exterior, palestras que rendem fortunas, ministros, políticos e diretores de estatais se 

encontrando com “chefões” em quartos de hotel, que já se aguarda a cada noticiário, qual será a nova 

descoberta. 

 

Pessoas denunciadas continuam ocupando cargos públicos por meses, assinando novos contratos 

suspeitos, dando ordens para a execução de obras comprovadamente superfaturadas e só depois de 

pressões enormes acabam deixando o cargo, mas apesar dos “mal feitos” cometidos, invariavelmente é 

substituído por outro membro de seu próprio partido político. 

 

Em uma nova espécie de “mensalão”, os diversos Ministérios, empresas e bancos públicos, foram 

transformados em “propriedades” de partidos que passam a gerir as verbas destes como bem entendem. 

Em troca, esses partidos aceitam aprovar os mais diversos projetos do governo, inclusive a liberação de 

verbas legalmente vinculadas a áreas específicas, como as de saúde e educação, para serem utilizadas em 

quaisquer outras áreas de interesse do Poder Executivo. 

 

Com esse tipo de desvinculação, o governo passa a liberar mais verbas para as emendas que foram 

propostas por membros do Poder Legislativo ao orçamento da União, conseguindo destes o apoio 

necessário para que tudo continue, até a necessidade da aprovação de novos projetos ou do novo 

orçamento para o ano seguinte. 

 

As verbas liberadas para as emendas abastecem os interesses particulares dos membros que as propuseram 

e em contrapartida, estes aprovam novas solicitações de gastos e de aumentos salariais do Poder 

Judiciário, fechando o circulo. 

 

Além dos prejuízos econômicos causados pelos participantes dessa farra, ocorre um ainda maior, 

imensurável, o prejuízo moral causado à população mais jovem, bombardeada em tal quantidade com esse 

tipo de informação que acabará entendendo ser esse o comportamento normal. 

 

A destruição moral da juventude é mais grave do que a provocada por drogas, pois mesmo o viciado 

possui consciência do mal provocado por elas, mas aquele que perde sua base moral não a transmitirá a 

seus filhos e com o tempo, toda a população se tornará corrupta. 
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Não se pode admitir a continuidade dos corruptos na administração pública sob pena de, em breve, uma 

nova geração de brasileiros achá-la tão normal que esse impedimento já não será possível . 

*Fonte: JOÃO BOSCO LEAL - Publicado por: A Agonia de Prometeu ; A Crítica ; A Tribuna News ; Blog 

do Meireles ; Central Blogs ; Dig Now ; Diplomatizando ; Dourados News ; Fique Alerta ; Historicizando 

; Jornal Bandeirantes News ; Jornal Dia Dia ; Libertatum ; Lilicarabina ; Manoel Afonso ; O Cão Que 

Fuma ; Paperblog ; Pedro da Veiga ; Políticos, Partidos Políticos e Ideologias ; Ponto de Vista ; Toninho 

Carlos ; Valter Vieira ; Web 10 ; 

  

Servidora será indenizada por assédio moral no trabalho 

 

O Estado do Paraná foi condenado a pagar uma indenização, no valor de R$ 5 mil, a uma funcionária que 

sofreu assédio moral praticado por seu chefe imediato. Conforme o depoimento de uma testemunha, a 

autora (servidora pública que sofreu o assédio) teve que se afastar do trabalho para tratamento médico por 

causa dos problemas havidos com o seu chefe.  

 

Essa decisão da 2.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná manteve, por unanimidade de votos, a 

sentença do Juízo da 4.ª Vara da Fazenda Pública, Falências e Recuperação Judicial do Foro Central da 

Comarca da Região Metropolitana de Curitiba que julgou procedente a ação de indenização por assédio 

moral ajuizada pela servidora pública estadual contra o Estado do Paraná.  

 

No recurso de apelação, o Estado do Paraná alegou que o foco do conflito entre a autora (funcionária 

pública) e o corréu (chefe imediato da funcionária) era o fato de haver uma liminar que permitia aos 

servidores estaduais cumprir jornada reduzida (6 horas diárias), e este exigir dela a jornada de 8 horas, já 

que a referida liminar não se estendia a ela por ser servidora federal.  

 

Disse também que, quando a referida servidora se viu obrigada a cumprir a jornada de trabalho estipulada 

na lei dos funcionários federais (8 horas), ela teria agido de maneira imprópria, praticando atos de 

insubordinação, razão pela qual não estaria configurado o alegado assédio moral.  

 

Todavia, rechaçando a tese do apelante, consignou em seu voto o relator do recurso, desembargador Silvio 

Vericundo Fernandes Dias: "Ora, eventual insubordinação da autora daria azo, como aliás se noticia que 

deu, a instauração de processo administrativo. Jamais, porém, autorizaria seu chefe a tratá-la de forma 

rude, atitude no mínimo deselegante e podendo até ser considerada ilícita".  

 

"No caso presente está comprovada a ocorrência dos fatos sofridos pela apelada como se vê das provas 

documentais colacionadas na inicial, do depoimento da testemunha [...] e dos depoimentos dos dois 

informantes, razão pela qual não há que se falar em afastamento dos danos por ela alegados", completou.  

Também observou o relator que "cabe ao Estado responder objetivamente pelos danos causados por 

agentes públicos no exercício da função".  

 

E acrescentou: "A responsabilidade do servidor público, por sua vez, é subjetiva, de modo que, uma vez 

que o Estado seja responsabilizado objetivamente perante terceiro prejudicado e havendo dolo ou culpa na 

conduta do agente, caberá ao ente público mover ação de regresso em face do agente causador do dano".  

*Fonte: REDAÇÃO BONDE 

  

Dilma não aceita ameaças do PMDB e tira diretor do Dnocs 

 

Em vez de intimidarem a presidente Dilma Rousseff, as ameaças disparadas contra o governo nos últimos 

dias pelo líder do PMDB na Câmara, Henrique Eduardo Alves (RN), tiveram efeito contrário ao esperado 

e precipitaram a demissão do diretor-geral do Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs), 

Elias Fernandes Neto.  

http://paulooliveiramello.blogspot.com/2011/12/joao-bosco-leal_16.html
http://www.acritica.net/index.php?conteudo=Opinoes_dos_Leitores&id=462
http://www.atribunanews.com.br/artigos/a-podridao-politica-e-moral-joao-bosco-leal
http://blogdomeireles.com.br/?p=19775
http://blogdomeireles.com.br/?p=19775
http://pessoal.centralblogs.com.br/post.php?href=a+podridao+politica+e+moral&KEYWORD=33156&POST=3948833
http://www.dignow.org/post/a-podrid%C3%A3o-pol%C3%ADtica-e-moral-3437395-34327.html
http://diplomatizzando.blogspot.com/2011/12/tem-gente-que-nao-suporta-podridao.html
http://www.douradosnews.com.br/especiais/opiniao/a-podridao-politica-e-moral-por-joao-bosco-leal
http://www.fiquealerta.net/2011/12/podridao-politica-e-moral.html
http://historiadordasmassas.blogspot.com/2011/12/podridao-politica-e-moral.html
http://bandeirantesnews.blogspot.com/2011/12/podridao-politica-e-moral.html
http://www.jornaldiadia.com.br/jdd/index.php/artigos-e-opinioes/79487-a-podridao-politica-e-moral
http://libertatum.blogspot.com/2011/12/podridao-politica-e-moral.html
http://lilicarabinabr.blogspot.com/2011/12/podridao-politica-e-moral.html
http://www.manoelafonso.com.br/?conteudo=texto&tipo=Sala%20de%20Espera&texID=22373
http://www.ocaoquefuma.com/2011/12/podridao-politica-e-moral.html
http://www.ocaoquefuma.com/2011/12/podridao-politica-e-moral.html
http://pt-br.paperblog.com/a-podridao-politica-e-moral-361523/
http://pedrodaveiga.blogspot.com/2011/12/podridao-politica-e-moral.html
http://politicospartidoseideologia.blogspot.com/2011/12/podridao-politica-e-moral.html
http://opontodevistadeligialeal.blogspot.com/2011/12/artigo-de-joao-bosco-leal-podridao.html
http://jorantoniocarlosribeiro.blogspot.com/2011/12/podridao-politica-e-moral.html
http://jorantoniocarlosribeiro.blogspot.com/2011/12/podridao-politica-e-moral.html
http://www.valtervieira.com.br/noticias/brasil/12974/A+podrid%C3%A3o+pol%C3%ADtica+e+moral
http://web10.net.br/index.php/artigos-e-opinioes/51434-a-podrid%C3%A3o-pol%C3%ADtica-e-moral
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A troca de comando, que Dilma determinara que fosse decidida no início de fevereiro, ocorreu nas 

primeiras horas da manhã de ontem e foi comunicada pela chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, ao vice-

presidente Michel Temer, encarregado de conduzir o processo no PMDB. 

 

No Planalto, houve forte contrariedade com o tom do líder peemedebista de desafiar a autoridade 

presidencial, exposto pelo GLOBO nos últimos dias, mesmo depois de ele ter sido comunicado da decisão 

de substituir Elias Fernandes. 

 

O Planalto procurava construir com o PMDB uma saída honrosa para o afilhado político de Henrique 

Alves. Mas, ontem de manhã, a ordem no Planalto foi suspender as negociações. 

 

Isso tornou ainda mais delicada a relação do PMDB com o governo. Nos bastidores, ainda é grande o grau 

de insatisfação dos aliados com o modo de governar da presidente.  

*Fonte: AGÊNCIA O GLOBO 

 

MP denuncia juízes que venderam sala de associação para pagar suas dívidas 

Magistrados colocaram à venda por R$ 115 mil, sem autorização, sala comercial da Associação de Juízes 

Federais em Brasília para pagar empréstimos deles próprios; procurador pede perda de cargo 

 

O Ministério Público Federal (MPF) em Brasília denunciou criminalmente, por apropriação indébita, os 

juízes federais Moacir Ferreira Ramos e Solange Salgado da Silva Ramos de Vasconcelos - ex-presidentes 

da Associação dos Juízes Federais da 1.ª Região (Ajufer), entidade que reúne magistrados do Distrito 

Federal e de 13 Estados.  

 

Veja também:  

Peluso enquadra colegas e obtém apoio para licitação milionária no CNJ  

Na contramão do Executivo, Supremo aumenta em 41% gastos com diárias  

 

Ramos (presidente da associação entre 2008-2010) e Solange (presidente por dois mandatos, de 2002 a 

2006) são acusados de terem vendido, em fevereiro de 2010, sem autorização de assembleia da Ajufer, a 

única sala comercial da entidade, no edifício Business Point, Setor de Autarquias Sul, em Brasília. O 

dinheiro da venda, R$ 115 mil, segundo o MPF, foi usado para abater dívidas de empréstimos que os dois 

magistrados tinham com a Fundação Habitacional do Exército (FHE/Poupex). 

 

Ramos é autor de representação criminal no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a ministra Eliana 

Calmon, corregedora nacional da Justiça, que o afastou liminarmente da função em novembro de 2010. 

O ministro Marco Aurélio Mello, do STF, cassou a decisão de Calmon, mas, por maioria de votos, os 

desembargadores do TRF-1 restabeleceram a ordem de afastamento do juiz Moacir Ramos. A juíza 

Solange continua exercendo suas funções. 

 

Em outra acusação, o Ministério Público Federal atribui crime de receptação a um terceiro juiz federal, 

Charles Renaud Frazão de Moraes, que também presidiu a Ajufer.  

 

Perda do cargo. A denúncia criminal, protocolada em dezembro, é subscrita pelo chefe da Procuradoria 

Regional da República-1, Juliano Villa-Verde de Carvalho. Em dez páginas, ele descreve a ação dos juízes 

Moacir Ramos e Solange e requer a condenação de ambos inclusive à perda do cargo de juiz federal. 

O procurador pediu, preliminarmente, o deslocamento do processo ao STF, alegando impedimento da 

maioria dos desembargadores do TRF-1, já que 17 deles são associados à Ajufer "e, portanto, direta ou 

indiretamente interessados na causa". O TRF-1 deve decidir no início de fevereiro se recebe a denúncia ou 

se remete os autos ao Supremo. 

 

http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,peluso-enquadra-colegas-e-obtem-apoio-para-licitacao-milionaria-no-cnj,827701,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,na-contramao-do-executivo-supremo-aumenta-em-41-gastos-com-diarias,827274,0.htm
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"Da documentação trazida percebe-se que foram os próprios denunciados, à revelia da assembleia geral de 

associados e sem mesmo sequer obter autorização expressa da diretoria executiva, que deliberaram pela 

venda do único imóvel de propriedade da Ajufer", assinala o procurador Juliano Villa-Verde. 

 

Segundo a denúncia, os magistrados "infringiram normas estatutárias da entidade, o que revela a 

intensidade do dolo com que se houveram, premeditadamente, criando a disponibilidade financeira à custa 

do patrimônio da entidade, na intenção de se apropriar de recursos que passariam a deter em nome do ente 

jurídico". 

 

O procurador destaca que o imóvel foi negociado a um valor muito reduzido. Avalia que a venda poderia 

chegar a R$ 350 mil. "O que se verifica é que a pressa em alienar o bem, para dar destino ilícito no 

produto do negócio, foi o que justificou sua venda por preço inferior ao de mercado." 

 

Fraude em empréstimos. Relatório do corregedor do TRF-1, desembargador Cândido Ribeiro, aponta 

contratos de empréstimos supostamente fraudulentos, entre 2000 a 2009, contra 182 juízes federais. Ele 

propôs abertura de Processo Administrativo Disciplinar contra eles. 

 

Solange afirmou nos autos que as despesas cotidianas da Ajufer eram reunidas para o pagamento semanal 

e/ou mensal e quitadas diretamente na agência da Caixa Econômica Federal, mediante a emissão de um 

único cheque com o valor total, e que tal procedimento tinha por objetivo dar maior praticidade. 

 

Mas o desembargador Cândido Ribeiro anotou em seu voto: "A relação dos 21 cheques assinados pela 

referida magistrada (Solange) para o seu sobrinho, totalizando R$ 491.673,89, não aponta para pagamento 

de despesas cotidianas da Ajufer". 

 

A Ajufer é alvo de ação de cobrança da Fundação Habitacional do Exército, que alega ser credora de R$ 

21 milhões. "Conseguimos suspender a ação de cobrança e identificar todos os que retiraram os 

empréstimos, por volta de 40 juízes, e também identificar cerca de 180 em cujos nomes foram feitos 

contratos fraudulentos", declarou o atual presidente da associação, Roberto Carvalho Veloso. "A própria 

fundação não sabia que estava sendo fraudada."  

*Fonte: O ESTADO DE S. PAULO 

  

Momento oportuno 

 

Embora o problema da saúde seja crônico no Brasil há décadas, parlamentares aproveitaram a morte do 

secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Duvanier Paiva Ferreira, para cobrar 

medidas do governo federal. Uma semana depois do falecimento, o presidente da Comissão de Defesa do 

Consumidor, deputado Roberto Santiago (PSD-SP), fez um requerimento para pedir ao ministro da Saúde, 

Alexandre Padilha, informações sobre o caso Duvanier e sobre a situação do plano de saúde dos 

servidores públicos federais (a Geap, Fundação de Seguridade Social).  

 

O deputado lembrou que, no ano passado, após diversas audiências da Comissão de Defesa do 

Consumidor, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicou uma portaria determinando 

novos prazos para exames e outros procedimentos. A Comissão de Direitos Humanos também informou 

que está acompanhando o caso.  

 

Duvanier morreu de infarto no último dia 19. De acordo com denúncias, antes de falecer, ele teve 

atendimento negado em dois hospitais particulares de Brasília, pois o plano Geap não era aceito e o 

secretário não tinha um talão de cheques em mãos. A Polícia Civil do DF está investigando se realmente 

houve negligência.  

 

Somente em 2011, a Defensoria Pública do Distrito Federal encaminhou ao Ministério Público do DF 
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mais de 400 pedidos de vagas para pacientes urgentes na rede pública local e outros oito pedidos de 

abertura de inquérito por mortes por falta de atendimento. Até hoje, porém, nada aconteceu.  

*Fonte: BLOG DO SERVIDOR - CRISTIANE BONFANTI – CORREIO BRAZILIENSE 

  

Fraude no Tribunal Regional do Trabalho / DF chega a R$ 18 milhões 

 

O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10), em Brasília, descobriu uma nova fraude, de um 

processo de R$ 12,4 milhões, cometida pela servidora Márcia de Fátima Pereira da Silva e Vieira, acusada 

de ter desviado indenizações judiciais que deveriam ser pagas pelo tribunal a empresas e a trabalhadores. 

Com isso, já chega a R$ 17,9 milhões o total desviado pela funcionária.  

 

O TRT e a Polícia Federal já sabiam que, apenas em 2011, Márcia havia se apropriado de R$ 5,5 milhões. 

Na quinta-feira (26), Márcia depôs novamente na Superintendência da PF em Brasília e disse não ter ideia 

de quanto era o rombo. 

 

A inspeção feita pelo TRT na 2ª Vara de Trabalho, onde Márcia trabalhava, já encontrou pelo menos 104 

processos que foram fraudados pela servidora. Entretanto, a corregedoria do tribunal não conseguiu 

encontrar 12 processos, dos quais um foi alvo de desvio.  

 

Cerca de 30 processos ainda devem ser analisados. O presidente e corregedor do TRT-10, desembargador 

Ricardo Alencar Machado, acredita que o montante possa passar dos R$ 20 milhões. “Se um único 

processo for uma ação que algum sindicato entrou representando toda a categoria, esse total pode subir 

muito ainda”, avaliou. 

 

Os R$ 12,4 milhões recém-descobertos eram de um único processo, do sindicato de funcionários de 

Furnas, que reivindicavam um reajuste salarial que não foi concedido em 1990. Após anos de batalha 

judicial, não cabiam mais recursos e Furnas já havia sido condenada a pagar o retroativo. À Justiça do 

Trabalho, faltava apenas decidir quanto seria pago.  

 

O dia a dia na 2ª Vara do Trabalho tem sido duro. O juiz Acélio Leite recebe quase diariamente advogados 

e vítimas que tiveram suas indenizações desviadas. “Nada mais doloroso, nada mais difícil do que a gente 

ter que explicar para as pessoas que nós tínhamos um dinheiro depositado ali e que houve um desvio”, 

resumiu o presidente do tribunal. 

 

Saiba mais... 

PF indiciará seis pessoas sobre desfalques de R$ 5,5 milhões no TRT-DF MP investiga a participação de 

mais pessoas no desvio de dinheiro do TRT Polícia Federal prende servidora suspeita de desviar R$ 7 

milhões do TRT  

 

A sindicância responsável por apurar a eventual participação de servidores no desvio e a comissão de 

desembargadores encarregados da mesma tarefa em relação aos juízes ainda não concluíram seus 

trabalhos. Os processos que desapareceram provavelmente terão que ser restaurados, ou seja, o TRT 

precisará recorrer às partes para pedir cópias das ações e, assim, tentar reconstituí-las. 

 

Solta por um habeas corpus no início do mês, Márcia foi ontem à PF para levar uma lista de bens que 

podem ser usados no ressarcimento do desvio. Sem aparentar nervosismo, ela defendeu seus parentes que 

foram acusados pelo Ministério Público Federal no Distrito Federal.  

 

Além dela, o procurador denunciou o marido da servidora, José Aílton da Conceição; a mãe de Márcia, 

Maria Pereira Braga da Silva; e o irmão Maurício Pereira da Silva. “Estou arrependida. Vou devolver o 

que tiver que devolver. Mas quero deixar claro que a minha família não sabia de nada”, afirmou.  

 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2011/12/27/interna_politica,284223/pf-indiciara-seis-pessoas-sobre-desfalques-de-r-5-5-milhoes-no-trt-df.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2011/12/27/interna_politica,284223/pf-indiciara-seis-pessoas-sobre-desfalques-de-r-5-5-milhoes-no-trt-df.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2011/12/19/interna_politica,283379/policia-federal-prende-servidora-suspeita-de-desviar-r-7-milhoes-do-trt.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2011/12/19/interna_politica,283379/policia-federal-prende-servidora-suspeita-de-desviar-r-7-milhoes-do-trt.shtml
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Márcia disse ainda não ter ideia de quanto desviou ao longo dos últimos cinco anos: “Ah, isso eu não sei 

dizer”.  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 
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