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EDUCAÇÃO 

Congresso Internacional debate Direito 

Amazônico em RR 
 Foram convidados representantes de países, como África, Itália e Argentina 

CIDADES 

Por Folha Web 
Em 16/05/2019 às 15:01 

 
 

 O Congresso segue nesta quinta-feira, dia 16, com mesas redondas no auditório da Universidade Estadual 

de Roraima (Foto: Divulgação) 

A cerimônia de abertura do 4º Congresso Internacional de Direito Amazônico foi realizada 

na noite de quarta-feira, dia 15, no Auditório do Centro Amazônico de Fronteiras (CAF), 

organizado pelas Universidades Federal de Roraima e Estadual de Roraima, o evento 

reuniu estudantes, juristas e especialistas na Amazônia sob o aspecto jurídico agrário, 

ambiental, étnico, fronteiriço, entre outros. 

Foram convidados representantes de países, como África, Itália e Argentina, como também 

de estados brasileiros, como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, para discutirem o 

Direito Amazônico de forma interdisciplinar. 
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JUSTIÇA 

TRF-5 autoriza Robson Andrade a reassumir a Presidência da CNI 

O empresário estava afastado do cargo desde fevereiro após ter sido 

preso pela Polícia Federal 
 

 
 

O TRF-5 (Tribunal Regional Federal da 5ª Região) decidiu, por dois votos a um, autorizar o 

retorno do empresário mineiro Robson Braga de Andrade à Presidência da CNI 

(Confederação Nacional da Indústria) nesta sexta-feira (17/05). Ele estava afastado do cargo 

desde o dia 19 de fevereiro deste ano após ter sido preso na “Operação Fantoche”, 

deflagrada pela Polícia Federal para apurar possíveis fraudes envolvendo o desvio de 

recursos do Sistema S no Estado de Pernambuco. 

 

A princípio, Robson Braga teria de ficar afastado por 90 dias do comando da entidade e 

esses três meses se completariam na próxima segunda-feira (20/05). Porém, o TRF-5 

decidiu antecipar o retorno e, dessa forma, o empresário Paulo Afonso Ferreira, o vice que 

conduziu interinamente a CNI desde fevereiro, devolve o cargo a Braga. 

 

Além da prisão temporária de Robson Braga de Andrade, a “Operação Fantoche” ainda 

cumpriu outros nove mandados de prisão temporária. As investigações apuram supostas 

irregularidades em contratos que somam R$ 400 milhões firmados entre o Ministério do 

Turismo e o Sistema S. De acordo com a PF, um grupo de empresas do mesmo núcleo 
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familiar atuou desde 2002 executando contratos firmados por meio de convênios com a 

pasta e com o Sistema S. 

 

“A atuação do grupo consistia na utilização de entidades de direito privado, sem fins 

lucrativos, para justificar celebração de contratos e convênios diretos com o ministério e 

unidades do Sistema S. Tais contratos, em sua maioria, voltados à execução de eventos 

culturais e de publicidade superfaturados e/ou com inexecução parcial, sendo os recursos 

posteriormente desviados em favor do núcleo empresarial por intermédio de empresas de 

fachada”, disse nota da PF. 

 

“Estima-se que o grupo já tenha recebido mais de 400 milhões de reais decorrentes desses 

contratos”, acrescentou a PF sobre a operação, realizada em parceria com o Tribunal de 

Contas da União (TCU). A corporação disse que 213 agentes foram mobilizados, assim 

como 8 auditores do TCU, para o cumprimento de 40 mandados de busca e apreensão e 10 

de prisão temporária em Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, Distrito 

Federal, Mato Grosso do Sul e Alagoas. 

 

Pedido do MPF 

 

O Ministério Público Federal em Pernambuco tinha expedido ofício à Presidência do 

Conselho de Representantes da Confederação Nacional de Indústria (CNI) e à Diretoria dos 

Departamentos Nacionais do Serviço Nacional da Indústria (Sesi) e do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (Senai), em que requisitava, entre outras providências, que fosse 

mantido o afastamento cautelar de Robson Braga de Andrade e de outros investigados na 

Operação Fantoche, deflagrada em fevereiro deste ano. 

 

As investigações foram iniciadas em decorrência de relatórios do Tribunal de Contas da 

União e da Controladoria-Geral da União, que identificaram fraudes em processos seletivos e 

contratos administrativos firmados por diversos departamentos do Sesi e do Senai. Para o 

Ministério Público Federal, as fraudes ‘contaram com a participação de Robson Braga de 

Andrade como o responsável pela liberação de recursos, seja como dirigente do 

Departamento Regional do Sesi/MG, como segundo vice-presidente do Departamento 

Nacional do Sesi ou na recente função de presidente da CNI (e, consequentemente, diretor 

do Departamento Nacional do Sesi)’. 

 

De acordo com as apurações, ‘as irregularidades ocorreram em seleções e contratos 

envolvendo o grupo empresarial da Aliança Comunicação e Cultura Ltda, contratada 

inicialmente por inexigibilidade de licitação de forma indevida e, posteriormente, por meio da 

contratação indireta de seus projetos mediante a cooptação de Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público (Oscips)’. As Oscips investigadas (Instituto Mundial de 

Desenvolvimento da Cidadania – IMDC, Instituto Origami e Instituto de Produção 

Socioeducativo Cultural Brasileiro – IPCB) ‘foram contratadas pelos departamentos do Sesi, 

mas subcontrataram a Aliança para a execução dos objetos celebrados’, sustenta o 

Ministério Público Federal. 

A Procuradoria aponta ‘fraudes nos processos de seleção dos institutos e o direcionamento 

de verbas a empresas de ‘fachada’ que, na maioria das vezes, realizavam os saques dos 



 
montantes em espécie, de forma a dificultar o rastreamento dos destinatários dos valores 

desviados’. O relatório do TCU aponta que, entre 2010 e 2017, houve o aporte de mais de 

R$ 260 milhões por parte do Sesi nos projetos. No entanto, o volume de contratos com os 

Departamentos Regionais do Sesi de Pernambuco, Paraíba, Minas Gerais, Mato Grosso do 

Sul e Alagoas superaram em muito a média nacional. 

 

Conflitos 

 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, articulava nos bastidores outra solução junto com o 

presidente da Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro), Eduardo Eugênio Gouveia 

Vieira, para colocar um presidente ligado a seus interesses na CNI. 

 

Ele é desafeto de Robson, que logo após a eleição fez declarações que desagradaram o 

governo Bolsonaro. A articulação para retira-lo do comando da entidade tem o apoio do ex-

presidente do Sebrae, Guilherme Afif, hoje assessor especial do ministro da Economia. 

 

Eles precisam conquistar o apoio das federações de Minas Gerais e do Norte e Nordeste do 

país, já que Rio, São Paulo e região sul estão fechados com Eduardo Eugênio. A operação é 

considerada essencial para as mudanças que o governo quer fazer no Sistema S. 

 

O grupo de empresários que são ligados a Robson distribuiram mensagens nas redes 

privadas da indústria com mensagens criticando Eduardo Eugênio por estar há 33 anos no 

comando da Firjan e fazendo acusações piores a Guedes. 

 

A mais séria delas reproduz agenda do ministro em que ele concede audiência a Eduardo 

Eugênio, coincidentemente na véspera da operação que prendeu o presidente da CNI, dia 18 

de fevereiro. Segundo alguns, Guedes teria também conversado com o ministro da Justiça, 

Sergio Moro, neste dia. Mas ele não está na agenda. 
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Ministro da CGU defende decreto que obriga ‘Sistema S’ a 
detalhar gastos 

O chefe da CGU deu a declaração na manhã desta quarta-feira 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O texto determina que as instituições como Sesi, Senai e Senat publiquem dados detalhados de custos e salários nos 
sites delas 

 

O ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, defendeu o 
decreto do Governo que obriga as entidades do Sistema S a detalhar 
gastos. 

O chefe da CGU deu a declaração na manhã desta quarta-feira (15), pouco 
antes de participar do 7º Congresso Internacional de Compliance, em São 
Paulo. 

O texto determina que as instituições como Sesi, Senai e Senat publiquem 
dados detalhados de custos e salários nos sites delas. Algumas das 
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entidades entendem que a medida é inconstitucional e podem questioná-la 
na Justiça. 

O ministro da CGU defendeu a medida e disse que ele mesmo já tentou 
obter informações do Sistema S pelas normas vigentes até agora e não 
obteve sucesso. Wagner Rosário afirmou que as instituições recebem 
dinheiro público e que elas precisam decidir sobre a natureza delas. 

O Sistema S é financiado por contribuições compulsórias sobre a folha de 
pagamento das empresas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já disse 
que pretende reduzir os repasses às entidades. 
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