
 

MOÇÃO DE APOIO 
A CONDSEF/FENADSEF- Confederação dos Trabalhadores no Serviço Federal e 

Federação dos Trabalhadores no Serviço Federal aprovam a presente MOÇÃO DE 

APOIO a decisão do juiz Leonardo da Costa Couceiro da justiça federal do Rio de 

Janeiro que suspendeu a posse da deputada Cristiane Brasil - PTB-RJ (filha do 

deputado Roberto Jefferson - que também é presidente do PTB -, famoso por ter 

denunciado o escândalo do mensalão em 2005, pelo qual foi condenado a 7 anos de 

prisão) como ministra do Trabalho por  considerar que a posse  da deputada Federal 

seria um “desrespeito à Constituição no que se refere à moralidade administrativa”.  

Os advogados que pediram a suspensão da posse de Cristiane afirmaram que não é 

razoável nomear, para a pasta do Trabalho, uma pessoa condenada em processos 

trabalhistas. As ações protocoladas pelos advogados na Justiça fizeram referência a 

dois processos movidos por ex-motoristas da deputada. Um dos motoristas, Fernando 

Fernandes, alegou ter trabalhado 15 horas por dia para a família de Cristiane, entre 

2012 e 2014. O motorista, que também não tinha carteira assinada, ganhou o 

processo em primeira instância em 2016 e a deputada foi condenada a pagar R$ 60 

mil reais de indenização. 

O motorista, Leandro Eugênio Moreira, também afirma que trabalhou para Cristiane, 

sem registro em carteira, por um ano e meio. A defesa de Cristiane aceitou um acordo 

judicial para indenizar o ex-motorista em R$ 14 mil, a serem pagos em dez parcelas. 

Uma reportagem do jornal O Globo informou que nove dos dez depósitos de R$ 1,4 

mil feitos ao ex-motorista Moreira saíram da conta de uma assessora parlamentar de 

Cristiane e não da própria deputada.  

Caso a deputada Cristiane Brasil seja nomeada como Ministra do Trabalho, sua 

cadeira na Câmara será assumida por Nelson Nahim (PSD-RJ), deputado federal 

suplente e irmão do ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (PR). Nahin 

foi condenado em primeira instância, em 2016, a 12 anos de prisão por estupro e 

exploração sexual de menores, em caso conhecido como “Meninas de Guarus” - bairro 

da cidade de Campos dos Goytacazes (RJ), da qual o deputado suplente já foi 

prefeito. De acordo com o Ministério Público, Nahim e mais 13 pessoas abusavam 

sexualmente de meninas de 8 a 17 anos, que ficavam presas em uma casa com 

vigilância armada e eram obrigadas a consumir drogas. Na época, a acusação afirmou 

que as adolescentes, que também eram forçadas a se prostituir, chegavam a fazer 30 

programas por dia. A polícia teve acesso ao caso quando uma garota conseguiu fugir 

da casa em que era mantida presa e procurou uma delegacia. Os crimes, segundo a 

Justiça, ocorreram entre 2008 e 2009. Outros políticos, empresários e policiais 

militares do Rio também foram condenados. 



 
A deputada Cristiane Brasil tem em seu histórico os seguintes votos contra os 

trabalhadores: em abril de 2016 Cristiane - quando era presidente de seu partido, o 

PTB - um de seus últimos atos à frente da sigla foi justamente fechar a questão a favor 

do impeachment da presidente Dilma. Em 2017 Cristiane apoiou o governo de Michel 

Temer em questões decisivas, como a PEC 95/16 do Teto dos Gastos Públicos e a lei 

terceirização para todas as atividades. Votou ainda a favor da reforma trabalhista e 

contra a abertura da investigação do presidente Temer que poderia afastá-lo da 

presidência da República. A Deputada Cristiane também já declarou seu voto a favor 

da reforma da previdência e também tem contra si acusações no escândalo da Lava-

Jato onde os delatores da Odebrecht a acusam de ter recebido R$ 200 mil como caixa 

dois durante seu período como vereadora no Rio. 

Diante de todos estes fatos, vemos como de fundamental importância a decisão 

proferida pelo Ilustríssimo Juiz Leonardo da Costa Couceiro que impediu a posse da 

deputada Cristiane Brasil. Entendemos que nesse contexto, esta decisão faz a defesa 

da organização social política e econômica do País, promovendo a proteção da 

sociedade de uma indicação política que com certeza irá impor mais perdas ao setor 

produtivo, ao trabalho nacional, à saúde pública, à segurança pública, ao patrimônio 

cultural, à biodiversidade e ao meio ambiente.  

Assim a CONDSEF/FENADSEF manifestam o sentimento de REPÚDIO A 

INDICAÇÃO DE PESSOAS com reputação ética tão comprometida para um Ministério 

com tamanha importância para a sociedade e o povo Brasileiro. É importante ressaltar 

que apesar de sabermos dos reais interesses deste governo ilegítimo em destruir os 

direitos do povo brasileiro e vender este país, não hesitaremos em cumprir nosso 

papel de denúncia e luta pelos direitos da população a uma sociedade mais justa e a 

serviços públicos de qualidade. Buscamos sempre exigir a nomeação de pessoas 

sérias, com valores éticos, caráter e comprometidas com a instituição.  

Por fim, reafirmamos nosso apoio e solidariedade à decisão do Ilustríssimo Juiz 

Leonardo da Costa Couceiro da Justiça Federal do Rio de Janeiro, que na defesa do 

Estado Brasileiro suspendeu a posse da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) como 

Ministra do Trabalho por considerar que a posse seria um “desrespeito à Constituição 

no que se refere à moralidade administrativa”. Esperamos do Judiciário Brasileiro, no 

cumprimento de seu papel de defensor e guardião do Estado Democrático de Direito 

em que ainda acreditamos viver, que mantenha a decisão do Ilustríssimo Juiz. 


