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Justiça Federal em Vitória da Conquista 
julga improcedente ação civil pública na qual 
MPF não provou autoria de fraude em censo 

1984, de George Orwell
Quando foi 

publicada em 
1949, essa as-
sustadora disto-
pia, datada de 
forma arbitrária 
num futuro peri-
gosamente pró-
ximo, logo expe-
rimentaria um 
imenso sucesso 
de público. 

Seus princi-
pais ingredientes - um homem sozinho 
desafiando uma tremenda ditadura; 
sexo furtivo e libertador; horrores le-
tais - atraíram leitores de todas as ida-
des, à esquerda e à direita do espectro 
político, com maior ou menor grau de 
instrução. 

À parte isso, a escrita translúcida 
de George Orwell, os personagens for-
tes, traçado s a carvão por um vigoroso 
desenhista de personalidades, a trama 
seca e crua e o tom de sátira sombria 
garantiram a entrada precoce de 1984 
no restrito panteão dos grandes clássi-
cos modernos. 

Winston, herói de 1984, vive apri-
sionado na engrenagem totalitária de 
uma sociedade completamente domi-
nada pelo Estado, onde tudo é feito 
coletivamente, mas cada qual vive so-
zinho. Ninguém escapa à vigilância do 
Grande Irmão, a mais famosa perso-
nificação literária de um poder cínico 
e cruel ao infinito, além de vazio de 
sentido histórico.  

Muitos leram 1984 como uma críti-
ca devastadora aos belicosos totalitaris-
mos nazifascistas da Europa, de cujos 
terríveis crimes o mundo ainda tentava 
se recuperar. A obra magistral de Ge-
orge Orwell ainda se impõe como uma 
poderosa reflexão ficcional sobre os ex-
cessos delirantes, mas perfeitamente 
possíveis, de qualquer forma de poder 
incontestado, seja onde for.

Obrigatória

Leitura

O juiz federal da 1ª Vara da Subseção 
Judiciária de Vitória da Conquista, João 
Batista de Castro Júnior, julgou improce-
dente pedido do Ministério Público Federal 
em ação civil pública contra dois ex-agen-
tes censitários municipais.

Segundo o MPF, os réus teriam sido res-
ponsáveis por fraude na contagem popula-
cional no Município de Ribeirão do Largo 
em 2007. A partir de revisão e recontagem 
da população do município, o IBGE cons-
tatou a inclusão indevida de domicílios e 
moradores.

Em sindicância, confirmaram-se as 
fraudes, sendo identificada a autoria nas 
pessoas dos réus, que recebiam dispositi-
vos computacionais eletrônicos, equipados 
com GPS, fornecidos pelo IBGE aos recen-
seadores para coleta de dados. Os réus não 
realizariam "fechamento", o que lhes possi-
bilitava a inclusão de dados dos aparelhos 
sem o conhecimento e participação dos 
recenseadores.

Como os censos populacionais forne-
cem informações imprescindíveis para a 
definição de políticas públicas e tomada de 
decisões de investimento, sua majoração 
indevida gerou impacto direto nos repasses 
do Fundo de Participação dos Municípios 
cuja distribuição faz-se de acordo com os 
coeficientes estabelecidos a partir de dados 
dos Censos Demográficos do IBGE.

Segundo o MPF, os réus tinham inte-
resse direto na fraude por estarem vincula-
dos ao grupo político dominante na região. 
Nas qualidades de agentes censitários, 
os réus tinham acesso a todo o material 
coletado após a diligência em campo e, 
aproveitando-se de que o dispositivo PDA 
era entregue sem a respectiva finalização 
do programa, os dados eram modificados 
arbitrariamente. 

No entendimento do magistrado, “as 
conclusões sofrem com falta de lastro pro-
batório, sobretudo na sua face mais im-
portante, ou seja, a de que os Réus mani-
pularam dados”.

O julgador considerou pouco claro o 
modo como o MPF excluiu da imputação 
acusatória um agente censitário supervisor 
em torno do qual gravitaram sérias acu-
sações, além de outro recenseador, que o 
MPF preferiu arrolar como testemunha. Os 
depoimentos das testemunhas no curso do 
processo mostraram, para o juiz, que “não 
havia nitidez alguma na tese de que foram 
efetivamente os réus que, recebendo PDAs 
e questionários, os manipulavam com in-
serção de dados majorantes dos quantita-
tivos populacionais.”

A sentença declara que não há dúvida 
sobre a inserção de dados falsos para ma-
jorar dolosamente o coeficiente populacio-
nal, o que, entre outras coisas, percute no 
repasse de Fundo de Participação de Mu-
nicípios. “Não se questiona o Relatório da 
Comissão responsável pela investigação, 
sobretudo quando afirma que, em visitas 
de campo, verificou que houve inclusões 
indevidas na Contagem Populacional de 

2007”. Uma testemunha recenseadora, 
inclusive, identificou que sua contagem de 
66 pessoas em Nova Brasília se transfor-
mou em mais de duzentas.

Para o julgador, os indícios recolhidos 
em juízo se fundam em método indutivo 
imperfeito, que exige cautela no terreno 
das decisões judiciais no âmbito criminal e 
de improbidade. CItando Moniz de Aragão: 
“a não ser tomada essa elementar cautela, 
o emprego da prova indiciária constitui-
rá perigo seríssimo, pois dará margem a 
abusos de difícil reparação; entronizará os 
julgamentos por mera suspeita, fundados 
em mexerico, diz-que-diz”.

O juiz federal, citando farta jurisprudên-
cia do STJ e STF não desmerece na sua 
sentença as conclusões disciplinares admi-
nistrativas mas julgou que a condenação 
dos demandados com a configuração que 
envolve as sanções por improbidade, seria 
subverter a orientação jurisprudencial.

Servidores comemoram 
aniversário do diretor do Foro

Servidores de todos 
os Núcleos Adminis-
trativos se reuniram 
nesta segunda-feira, 
9/2, na DIREF, para 
comemorar, com um 
almoço especial, o 
aniversário do diretor 
do Foro, juiz federal 
Iran Esmeraldo Leite.

O diretor da Secre-
taria Administrativa, 
Diego Almeida Nascimento, representando os servidores, explicou a dupla razão da ho-
menagem: além a passagem do aniversário do magistrado, no último sábado, 7/2, o seu 
retorno à Seção Judiciária após merecidas férias.

Diego Nascimento disse do orgulho de poder contar com a companhia do magistrado 
no ambiente de trabalho. Reafirmou que todos os colegas têm grande admiração pelo 
Dr. Iran enquanto profissional e muito carinho por ele como pessoa. Justificou que esses 
sentimentos de admiração e carinho vem, principalmente, de uma característica mar-
cante do juiz federal: o fato de ele sempre buscar a harmonia ao ambiente de trabalho. 
O diretor da SECAD lembrou que assim se deu em todas as unidades em que ele teve a 
oportunidade de trabalha ao lado do magistrado.

O diretor da Secretaria Administrativa finalizou desejando que toda harmonia que o Dr. 
Iran trás quando chega diariamente ao trabalho, lhe seja devolvida diariamente em todos 
os aspectos da sua vida pessoal e profissional.

O diretor do Foro se disse muito feliz com a homenagem e afirmou que, para ele, o 
ambiente de harmonia no trabalho é o mais importante: “Eu penso muito no depois. 

Quero olhar para trás 
e ver uma estrada que 
construí e saber que 
fiz tudo o que pude 
pelas pessoas. Quero 
ter orgulho de poder 
dizer que também fiz 
tudo que pude pelo 
meu trabalho. Tudo o 
que estava ao meu al-
cance eu tentei e fiz”, 
declarou.

Expediente em Salvador 
estará suspenso dia 18/2

O juiz federal Antônio Oswaldo Scarpa, 
em auxílio à Presidência do TRF1, de or-
dem, deferiu, mediante compensação pos-
terior, a suspensão do expediente forense 
da sede da Seção Judiciária da Bahia no 
dia 18/02/2015 (quarta feira de cinzas), 
diante da manifestação da COGER, em 
razão de pedido de reconsideração ante a 
ocorrência de fatos concretos apresentados 
pela DIREF restando, no momento, ape-
nas a publicação da respectiva Portaria.


