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Brasília-DF, 16 de setembro de 2013 

 

Corrupção no MTE: investigação liga mulher de ministro do 

Trabalho a convênios irregulares 
Como secretária estadual em Santa Catarina, Dalva Dias repassou recursos a 3 entidades, uma delas 

ligadas ao PDT 

 

No mesmo dia em que a Polícia Federal prendeu três funcionários do Ministério do Trabalho acusados de 

desviar recursos da pasta, o Tribunal de Contas de Santa Catarina decidiu pedir ao Tribunal de Contas da 

União investigação de denúncias que ligam a mulher e o chefe de gabinete do ministro do Trabalho e 

Emprego, Manoel Dias (PDT-SC), a irregularidades em convênios abastecidos por dinheiro do ministério 

em Santa Catarina. O Estado é a base eleitoral de Dias. 

 

Relatórios do órgão apontam suposto dano ao erário e favorecimento de três entidades, uma delas ligada 

ao PDT, em parcerias de R$ 2,1 milhões, firmadas nas gestões de Dalva Maria de Luca Dias, como 

secretária estadual de Assistência Social, Trabalho e Habitação do Estado, e Rodrigo Minotto, então 

coordenador do Sistema Nacional do Emprego (Sine) no Estado. 

 

Dalva Dias, atual presidente do PDT em Florianópolis (SC), foi secretária estadual de maio de 2007 a 

julho de 2010. Rodrigo Minotto, o chefe de gabinete do ministro, ocupou vários cargos públicos indicado 

por Manoel Dias, entre eles o de superintendente regional do Trabalho em Santa Catarina. 

 

Na última segunda-feira, o TCE-SC determinou o envio das auditorias e da documentação dos convênios 

ao TCU, que fiscaliza e pune irregularidades no uso de verbas federais. Dos R$ 2,1 milhões previstos, 

83% vinham do Ministério do Trabalho, na época comandado por Carlos Lupi (PDT-RJ), padrinho 

político de Dias, que liderava o partido em Santa Catarina. 

 

O TCU já havia deliberado apenas sobre formalidades da contratação das três entidades por dispensa de 

licitação, o que considerou legal. Mas diante de novas constatações, como eventual dano aos cofres 

públicos, informou ao Estado que voltará a avaliar o caso e, se necessário, aprofundará as investigações. 

 

Até o início das investigações pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, em 2008, ao menos R$ 1,5 

milhão havia sido repassado às entidades. Cabia a elas dar cursos profissionalizantes variados a 

trabalhadores, de vigia a costureiro, por meio do Programa Estadual de Qualificação Profissional, mantido 

pela secretaria e executado pelo Sine. 

 

Segundo o TCE-SC, houve aprovação de despesas sem "caráter público", "ilegítimas e genéricas". Os 

auditores constataram que nem sequer houve menção aos tipos de aula que as contratadas dariam no edital 

de convocação das entidades. "Quais critérios foram adotados para a escolha? Se não havia nos autos 

esses elementos mínimos, pergunta-se: como a secretaria distribuiu entre os institutos os cursos que 

pretendia contratar?", questiona um dos relatórios. As disciplinas e os materiais necessários foram 

apresentados pelos institutos contratados, e não pela secretaria, que demandava os serviços. 

 

Destino de R$ 393 mil em pagamentos, o Instituto Wilson Picler é do ex-deputado federal pelo PDT 

Wilson Picler. A entidade chegou a gastar R$ 16 mil com a compra de 82 bicicletas para distribuir como 
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brindes. Para os auditores, "despesa que não possui caráter público". A defesa da ex-secretária alegou, 

porém, que as bicicletas foram compradas pelo instituto sem consentimento da pasta. 

 

Detalhes 

As auditorias mostram que as despesas eram genericamente descritas. Na proposta de preços da 

Associação de Desenvolvimento Econômico, Social e Cultural de Santa Catarina (Adesc), gastos de R$ 

196,8 mil, aprovados por Dalva, aparecem como "outros materiais necessários". A entidade recebeu R$ 

836 mil. Na Amea, contemplada com 362 mil, ao menos R$ 82,4 mil foram apresentados como "kit 

material", "diversos" ou "matérias-primas". 

 

Ao todo, a secretaria autorizou ou fez gastos de quase R$ 400 mil indevidamente, segundo o TCE-SC. O 

órgão, porém, focou sua análise só nos recursos estaduais dos convênios. 

 

As irregularidades foram apuradas em 2008 e confirmadas em mais dois relatórios, mesmo após 

esclarecimentos de Dalva e Minotto. "As alegações de defesa e documentos apresentados são insuficientes 

para elidir todas as irregularidades", concluíram os auditores. 

 

O tribunal catarinense diz que só aguarda a assinatura de suas autoridades para remeter o processo ao 

TCU. Na decisão tomada na última segunda-feira, entendeu que a responsabilidade pela apuração de 

danos e aplicação de punições é do órgão federal, pois a maior parte dos recursos dos convênios é 

proveniente da pasta do Trabalho. 

 

*Fonte: Estadão 

 

Auditoria liga mulher de ministro do Trabalho a convênios com irregularidades no Estado de SC 

 

Auditoria realizada pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina detectou irregularidades em convênios 

irrigados com verbas do Ministério do Trabalho. Os contratos somam R$ 2,1 milhões, dos quais 83% são 

verbas federais. São mencionados no processo Dalva Maria de Luca Dias e Rodrigo Minotto, 

respectivamente mulher e chefe de gabinete do ministro Manoel Dias (Trabalho). 

 

A revelação consta de notícia produzida pelos repórteres Andreza Matais e Fábio Fabrini. Eles contam 

que os papeis da auditoria foram remetidos ao TCU, órgão responsável pela fiscalização do uso das verbas 

federais. O envio dos documentos foi feito na segunda-feira da semana passada, mesmo dia em que a 

Polícia Federal deflagrou a Operação Esopo, aquela que apontou desvios de R$ 400 milhões na pasta do 

Trabalho. 

 

Dalva Dias, a mulher do ministro, foi secretária de Assistência Social, Trabalho e Habitação do governo 

de Santa Catarina entre maio de 2007 a julho de 2010. Foi nessa função que ela geriu os recursos 

recebidos de Brasília. Rodrigo Minotto, o chefe de gabinete do atual ministro, era coordenador do Sistema 

Nacional de Emprego (Sine) em Santa Catarina. As verbas foram transferidas na gestão de Carlos Lupi, 

demitido da pasta do Trabalho em dezembro de 2011 na pseudofaxina de Dilma Rousseff. 

 

Manoel Dias é deputado federal pelo PDT de Santa Catarina. Foi à poltrona de ministro por indicação de 

Lupi, presidente nacional da legenda. De acordo com os auditores do TCE, o tribunal de contas estadual, o 

dinheiro do Ministério do Trabalho foi repassado a três entidades, uma delas vinculada ao PDT. As verbas 

deveriam ter financiado cursos profissionalizantes. Detectaram-se na contabilidade despesas “sem caráter 

público”, “ilegítimas” e com descrições “genéricas”. Os editais não mencionavam nem o tipo de aula que 

seria ministrada. 

 

O TCU já havia analisado as formalidades da contratação das entidades. Embora a licitação tenha sido 

dispensada, o tribunal considerou legais os convênios. Diante das constatações da auditoria estadual, os 

contratos serão reavaliados em Brasília. 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,investigacao-liga-mulher-de-ministro-do-trabalho-a-convenios-irregulares-,1075228,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,investigacao-liga-mulher-de-ministro-do-trabalho-a-convenios-irregulares-,1075228,0.htm
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Ouvida, a mulher do ministro negou que tenha patrocinado malfeitos. “Estão querendo pegar coisas 

minhas por causa dessa história toda do ministério. Você pode fuçar minha vida quanto quiser. Foi tudo 

feito com a maior lisura. Eu tenho, por princípio, zelar pela coisa pública”, disse Dalva Dias. Se é assim, 

por que há processos no TCE? “Não há no Brasil nenhum gestor público que não tenha um processo.” 

 

Rodrigo Minotto considerou “salutar” o envio dos documentos ao TCU. Disse que exercerá o seu direito 

ao contraditório. “Não dá é para fazer prejulgamento.” Afirmou que não se sente desconfortável no cargo 

de chefe de gabinete de Manoel Dias. Não cogita pedir para sair.  

 

*Fonte: blog do Josias de Souza/UOL 

 

PF detecta lobby de ONG sobre Gilberto Carvalho 

 

A organização criminosa que desviou R$ 18 milhões de um convênio com o Ministério do Trabalho 

buscou apoio e incentivo do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, para 

tentar obter aditamentos e novos repasses de verbas para o Centro de Atendimento ao Trabalhador (Ceat), 

ONG que teria se transformado no reduto da quadrilha. 

 

Relatório da Operação Pronto Emprego, da Polícia Federal, deflagrada dia 3 em São Paulo, revela que o 

ministro era tratado pela quadrilha como seu "interlocutor" na pasta do Trabalho. Interceptações 

telefônicas mostram que, em maio, o grupo estava preocupado com perda de espaço no ministério e com 

uma divisão na cúpula da pasta. "Gilberto Carvalho irá resolver isso", diz Jorgette Maria Oliveira, 

presidente da ONG, em ligação gravada. 

 

Carvalho recebeu em seu gabinete muitas vezes padre Lício de Araújo Vale, a quem a PF atribui papel 

destacado na quadrilha, "articulador dos constantes aditamentos irregulares junto ao Ministério do 

Trabalho". 

 

Outros dois personagens centrais da trama foram recebidos por Carvalho - Jorgette e o advogado 

Alessandro Rodrigues Vieira, diretor jurídico da ONG. 

 

O relatório da PF - 192 páginas com fotos, organogramas e planilhas da evolução patrimonial dos 

investigados - descreve os movimentos da organização e o assédio sobre o ministro. "É bastante comum a 

dupla (Vieira e Padre Lício) ir a Brasília para tratar da renovação junto a funcionários de alto escalão do 

Ministério do Trabalho e da Secretaria-Geral da Presidência da República", diz o documento, à página 82. 

 

A ONG foi criada pela Arquidiocese de São Paulo, em 2002. Depois, desvinculou-se da Cúria e virou 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público para capacitação de trabalhadores. Em 2008, firmou 

convênio com o Ministério do Trabalho. 

 

O escoadouro do dinheiro público, diz a PF, se deu por meio de aditamentos. Nessa fase a organização 

pediu colaboração de Carvalho e corrompeu assessores do Trabalho - Gleide Santos Costa, da Secretaria 

de Políticas Públicas do ministério, foi preso em flagrante com R$ 30 mil que recebera de Jorgette. 

 

Grampo de 20 de maio, 11h43, pegou Jorgette e Gleide. Ela diz que irá a uma reunião no gabinete de 

Carvalho. Às 12h42, Jorgette conversa com Alessandro Vieira. Ele conta que se encontrou com o 

secretário executivo do Trabalho, Paulo Roberto dos Santos - que caiu na Operação Esopo -, e que este 

pediu a Gleide que providenciasse a renovação do convênio. Vieira diz que "seria melhor ganhar a 

simpatia do ministro Manoel Dias (Trabalho) por intermédio de Gilberto Carvalho". 

 

Vieira diz que Paulo Roberto seria "o 'gatilho' do ex-ministro Carlos Lupi dentro do Ministério do 

Trabalho". A PF diz que padre Lício é "sacerdote e empresário, sócio do Centro Brasil do Trabalho, que 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,nao-ha-gestor-publico-sem-um-processo-afirma-dalva-dias,1075130,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,em-processo-defesa-nega-envolvimento-com-despesas-,1075232,0.htm
http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2013/09/16/auditoria-liga-mulher-de-ministro-do-trabalho-a-convenios-com-irregulariades-no-estado-de-sc-2/
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não existe de fato, e recebeu R$ 1,26 milhão do Ceat, recursos desviados por meio de prestação de 

serviços fictícios". 

 

À página 62, o relatório mostra que Jorgette foi informada de fiscalização do TCU na ONG e ficou tensa. 

"A minha grande questão é: eles vão só na gente ou vão nos clientes também, nos terceirizados?" 

 

É citado Rodolfo Torelly, diretor do Departamento de Emprego e Salário do Trabalho. Ele alerta Jorgette 

"sobre resistências dentro do ministério, entre o grupo de Paulo Roberto e o grupo do Manoel Dias". 

Ressalta a "importância de se aproximar de Manoel Dias". Ela se diz confiante. "Gilberto Carvalho irá 

resolver isso." 

 

No dia 4 de junho, às 15h25, Jorgette comenta com o padre que Manoel Dias "não está se aproximando" 

do Ceat porque seriam ligados a Lupi. "Está na hora do Gilberto Carvalho falar com o Manoel Dias e 

informar que o Ceat é do governo", diz a presidente da ONG. Ela orienta o religioso a falar com Carvalho 

e pedir que os ajudem porque "existe uma divisão no ministério e, de alguma forma equivocada, os 

associaram ao Lupi". Jorgette recomenda ao padre que diga a Carvalho que "não são ligados a ninguém, a 

não ser ao próprio governo, ao ministro e ao ex-presidente Lula". 

 

Dia 5, às 11h11, da antessala de Carvalho, Lício telefona para Jorgette e diz que, enquanto aguardava ser 

atendido, encontrou-se com Manoel Dias e o convidou para visitar a entidade. O padre afirma que "o 

interlocutor do Ceat é Gilberto Carvalho". Depois, comenta que pediu a Carvalho para "dar um toque no 

Manoel Dias, pois ele acha que o Ceat é ligado ao Lupi". 

 

*Fonte: Estadão 

 

Farra dos concursos - Concursados não conseguem assumir vagas, ocupadas por apadrinhados 

 

A aprovação em concurso público não é garantia de nomeação para o cargo escolhido. Um dos casos mais 

escandalosos é o do Procon/DF, que nomeou 117 inscritos no último processo seletivo, mas apenas 76 

foram efetivados, enquanto mantém 162 comissionados. A falta de regulamentação nacional dos certames 

impede que os aprovados tenham seu direito assegurado. 

 

Candidatos com boa colocação nos certames deixam de ser chamados para as vagas previstas, que 

permanecem ocupadas por apadrinhados políticos. 

 

A farra dos concursos tem levado até as últimas consequências, diretamente às portas da Justiça, o sonho 

de muitos brasileiros de ter estabilidade no emprego e receber salários acima da média do mercado. O 

problema é que os órgãos públicos abrem vagas, criam expectativas nos concurseiros, que investem tempo 

e dinheiro para serem aprovados e depois não conseguem ser nomeados.  

 

Apesar dos gastos exorbitantes com as bancas examinadoras, que desde 2011 somam R$ 400 milhões 

apenas no âmbito do governo federal, os concursos não oferecem a mínima segurança de contratação aos 

aprovados: o preenchimento das vagas esbarra no interesse de que correligionários ou apadrinhados 

políticos ocupemos cargos — que deveriam ser dos concursados — como terceirizados ou comissionados.  

 

O caso do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF) se tornou emblemático. A 

entidade nomeou 117 inscritos no último processo seletivo, realizado em 2011, para o qual foram abertas 

200 vagas. Mas apenas 76 aprovados foram efetivados. "Infelizmente, isso acontece, e não é de agora. 

Muitos só são empossados ao fim do prazo de validade da seleção. Isso quando conseguem assumir"", 

disse o presidente do Gran Cursos, José Wilson Granjeiro.  

 

Na opinião de Granjeiro, um dos problemas que emperram as posses é o contingente excessivo de cargos 

comissionados. Só no Procon-DF são 162. "O número é três vezes mais que o de funcionários efetivos. 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,pf-detecta-lobby-de-ong-sobre-gilberto-carvalho,1075135,0.htm
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Isso é uma afronta a todos os concursados e àqueles que querem servir. O percentual de comissionados em 

cada órgão deveria ser de, no máximo, 10% do quadro de servidores", avaliou. No Poder Executivo 

Federal, existem 22 mil comissionados, de acordo com o Ministério do Planejamento. Há 650 mil 

funcionários públicos civis na ativa.  

 

Três anos de espera 

O caso do Procon-DF não é isolado. Em fevereiro deste ano, aprovados no concurso das Secretarias de 

Saúde e Administração de Águas Lindas (GO) protestaram no caminho entre a Câmara dos Vereadores e a 

prefeitura da cidade por conta de vencimento do prazo sem nomeações. Em agosto, um grupo de mulheres 

do Rio de Janeiro reivindicou, em protesto, a nomeação para a Polícia Militar do estado. Elas ficaram três 

anos na fila de espera. No Amazonas, mais de 400 candidatos aguardavam, desde 2009, a nomeação para 

o Corpo de Bombeiros do estado. Apenas neste ano, a corporação sinalizou para que as contratações sejam 

feitas.  

 

Para o presidente do Grupo Vestcon, Ernani Pimentel, há interesses de políticos para a não nomeação de 

aprovados. "Muitos terceirizados e comissionados são usados como cabos eleitorais", afirmou. Ele conta 

que, no interior, a situação é ainda pior. "Tem concursos que são abertos por bancas inexistentes para fa-

vorecer uma minoria. É uma tradição velha e viciada de apadrinhamento daqueles que querem se manter 

no poder", comentou.  

 

Na avaliação do subprocurador geral da República Francisco Rodrigues dos Santos Sobrinho, membro da 

Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (MPF), que trata de concursos públicos, 

os aprovados em cadastro reserva não têm direito à nomeação. "Mesmo surgindo vaga, o gestor pode 

entender que falta dotação orçamentária para criação do cargo. Agora, se há vagas, é obrigatório nomear", 

avaliou.  

 

Jurisprudência 

O tema gera polêmica entre os concursandos, que, cada vez mais, recorrem ao Judiciário para tentar 

garantir a contratação. Na falta de uma regulamentação nacional para os concursos públicos, os conflitos 

são decididos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Para o consultor jurídico Max 

Kolbe, membro da comissão de fiscalização de concursos públicos da Ordem dos Advogados do Brasil do 

Distrito Federal (OAB/DF), os primeiros colocados nos certames têm o direito de serem nomeados. 

"Quando um edital estipula um número de vagas, os aprovados têm que ser nomeados durante o período 

de vigência do concurso, que é de dois anos, prorrogáveis por mais dois", afirmou.  

 

No caso de cadastros de reserva, Kolbe exemplificou, como não existe lei sobre o assunto, que a Justiça 

tem entendido que o aprovado em primeiro lugar tem direito de ser nomeado dentro do prazo se surgirem 

vagas na eventualidade de invalidez, aposentadoria ou morte de servidores. "Outro caso em que a Justiça 

dá ganho de causa ao concursando em cadastro reserva é quando ele consegue provar que um terceirizado 

ou comissionado está exercendo a função para a qual ele foi aprovado", explicou o consultor.  

 

No caso específico do Procon- DF, alertou Kolbe, o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) exigiu 

a nomeação dos aprovados em substituição aos funcionários comissionados. O Procon ganhou um prazo 

de 60 dias para se manifestar ou acatar a determinação, caso contrário o tribunal poderá aplicar multas.  

 

O diretor geral do Procon-DF, Todi Moreno, chegou a afirmar que o instituto tem o interesse de empossar 

os aprovados. "Somos a favor da decisão do TCDF, mas não cabe a nós, do Procon, realizar essas 

nomeações, porque esse papel é da Secretaria de Administração Pública", justificou, lembrando que 

enviou quatro ofícios para a SEAR reiterando o pedido.  

 

*Fonte: Correio Braziliense 

 

FENASPS 

http://www.dzai.com.br/papodeconcurseiro/blog/papodeconcurseiro?tv_pos_id=137889

