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Aniversariantes
Hoje: Rita de Cássia Oliveira Araújo 
(18ª Vara), Reynaldo Augusto do Patro-
cínio Neto (Alagoinhas), Ricardo Mota 
(Eunápolis), Leonardo Pinto (Jequié), 
Alexsandro Oliveira da Costa (8ª Vara), 
Ângelo Almeida (3ª Vara), Luis Jonatas 
Neri Vasconcelos (10ª Vara), Maria Aloi-
sia Jesus dos Santos (2ª Vara), Adrianny 
Almeida e Adrielly Almeida (ambas de 
Feira de Santana). Amanhã: André Luiz 
Limoeiro Carvalho (Itabuna), Sandra Ra-
mos Cerqueira (11ª Vara) e Wesner Sou-
za Carvalho Filho (NUCJU).

Parabéns!
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Para AJUFE, corrupção 
custa R$ 70 bilhões por ano

Levantamento realizado pela Ajufe e 
OAB concluiu que o custo da corrupção no 
Brasil é de R$ 70 bilhões, anualmente, o 
que representa o somatório da sangria de 
recursos dos cofres públicos por meio de 
fraudes. O valor do “rombo” da corrupção 
anual faz parte de estudos das duas enti-
dades que embasaram um anteprojeto de 
lei ao Congresso Nacional propondo atu-
alizações na Lei de Ação Popular (Lei n. 
4.717/1965) justamente com o propósito 
de combater fraudes no setor público.

 De acordo com a exposição de motivos 
que acompanha o anteprojeto, tais resul-
tados da corrupção (R$ 70 bilhões/ano), 
“repetem-se ano a ano, e os esforços esta-
tais mostram-se insuficientes para que se 
possa alterar substancialmente o quadro”. 
Autores  da proposta, os presidentes da 
Ajufe, Roberto Veloso, e da OAB, Cláudio 
Lamachia, acrescentam no documento: 
“Esse cenário insatisfatório é perceptível 
também no tocante às almejadas indeni-
zações advindas de ações populares”

 Por considerarem que a Ação Popular, 
historicamente, não tem cumprido o obje-
tivo de reforçar, por meio da atuação do ci-
dadão, a defesa do Estado contra a fraude 
pública, é que as duas entidades querem 
reforçar os incentivos – como indenizações 
e produto das multas – aos autores e defen-
sores nas ações populares. 

O anteprojeto de lei da nova Ação Po-
pular foi encaminhada ao deputado fede-
ral Onyx Lorenzoni, relator da Comissão 
Especial que aprecia o projeto das 10 
medidas anticorrupção.

 “É oportuna a atualização da Ação Po-
pular para garantir ao cidadão segurança 
e encorajá-lo não apenas a relatar fatos a 
órgãos públicos, mas também a exercer o 
direito constitucional de acionar judicial-
mente, no interesse do Erário Público e no 
âmbito de um processo de natureza civil, 
os responsáveis pelas fraudes que prejudi-
cam sobremaneira os elevados interesses 
da coletividade”, ressalta o documento.

Fonte: AJUFE

Servidores e magistrados se reúnem para  
festa de aposentadoria de Rízia Cotrim

Por Isabel Portela

A servidora Rízia Maria Vaz Cotrim, da 
2ª Vara Federal, aposentou-se da Justiça 
Federal na última sexta-feira, 04/11, em 
clima de festa e descontração, duas de 
suas marcas registradas.

Para celebrar este importante momen-
to, servidores de várias unidades, magis-
trados e estagiários se reuniram para um 
lanche de despedida do convívio diário 
sempre harmônico com a colega. 

Rízia recebeu a todos em volta de uma 
grande mesa na sala de audiência repleta 
de doces e salgados com seu característico 
sorriso aberto. Disse que aquele momento 
especial caracterizava um rompimento da 
rotina, antes marcada por muito trabalho e 
muita correria e que agora poderá conduzir 
suas atividades com mais calma.

O diretor de Secretaria da 2ª Vara Duci-
val Miranda, em nome dos colegas, agrade-
ceu a Rízia pelos seus relevantes serviços 
prestados à Seção Judiciária, em especial 
pelos longos anos de dedicação à 2ª Vara, 
desejando que ela usufrua da aposentaria 
com muitos anos de vida e saúde. 

O desembargador federal Cândido Mo-
raes, também presente na despedida, es-
tava emocionado e afirmou não ser capaz 
de dizer, naquele momento, a Rízia, tudo 
que gostaria de dizer, mas garantiu que 
a servidora transformou-se em uma irmã 
para todos, em especial para ele, que teve 
a oportunidade e a sorte de com ela traba-
lhar muitos anos na 2ª Vara.

O juiz federal César Jatahy Fonseca, ti-
tular da 2ª Vara, parabenizou a servidora 
e agradeceu pelos seus anos de trabalho 
sempre eficiente e elogiado por todos e o 
juiz federal substituto Fábio Roque Araújo 
declarou: “Rizia é muito representativa 
do que eu penso dos demais servidores 
da 2ª Vara. São todos extremamente 
prestativos e dedicados. Parabéns por ser 
a servidora exemplar que sempre foi no 
difícil trabalho de atendimento a conde-
nados ou pessoas que estão cumprindo 
algum beneficio penal. Isto requer muito 
mais do que conhecimento técnico, re-
quer muita maleabilidade, muito trato 
cordial e ela sempre desempenhou isso 
de forma exemplar”, concluiu.  

Vários servidores fizeram uso da pala-
vra, cada um registrando histórias diver-
tidas e marcantes da passagem de Rizia 
pelas suas vidas pessoais e profissionais. 

Rízia agradeceu a Deus a oportunidade 
de ter trilhado toda a sua vida profissional 
na Justiça Federal. “Aqui é a extensão da 
minha casa e agradeço muito a cada um 
dos amigos e colegas que dividiram comi-
go esses anos todos. Esse trabalho de 16 
anos na Seção de Execuções foi uma esco-
la de vida para mim. Esse confronto diário 
e direto com a dor humana e o medo, me 
aperfeiçoou e me deu preparo pra vida. 
Minha sensação, ao encerrar a trajetória 
na Justiça Federal, é de missão cumprida. 

O JFH também deseja que Rizia apro-
veite muito bem e com muita saúde sua 
nova vida como aposentada.

Margem
da Palavra

Novembro Azul
Chegamos ao Novem-

bro Azul, mês de cons-
cientização e prevenção 
contra o câncer de prós-
tata, um dos tipos de 
câncer que mais crescem 
no mundo. No Brasil, é a 
segunda causa de morte 
por câncer entre a popu-
lação masculina. 

Os sintomas são dificuldade ou 
ardência ao urinar e/ou presença de 
sangue na urina. Sua prevenção exi-
ge hábitos saudáveis, dieta balance-
ada, prática de atividade física, não 
fumar e reduzir o consumo de álcool. 

A Saúde Ocupacional desta Sec-
cional convida você, servidor, a ade-
rir a esta campanha de conscientiza-
ção e prevenção contra o câncer de 
próstata, fazendo o Exame Periódico 
de Saúde, que inclui, entre outros 
exames, a consulta urológica.

Rossana Leite-NUBES

Leia, abaixo, depoimento de ser-
vidor que realizou o EPS, este ano:

“Foi de grande valia a realização 
dos exames periódicos de saúde pro-
movidos pelo NUBES. No meu caso 
específico, após ser submetido a um 
transplante renal, em 2001, os exa-
mes passaram a ser fundamentais 
para a dosagem das medicações.

Graças aos mesmos foi constata-
do um aumento considerável no ní-
vel de creatinina, o que me levou a 
procurar, com urgência, o nefrologis-
ta. Parabenizo a Justiça Federal pela 
iniciativa e convoco todos a aderirem 
aos Exames Periódicos”.

Fábio Chaves-3ª Vara

Semana Nacional da 
Conciliação mobiliza 
tribunais e cidadãos
Tribunais de todo o país já se preparam 

para o esforço concentrado da Justiça, que 
anualmente busca formas alternativas de 
solução de conflitos. A 11ª edição da Se-
mana Nacional da Conciliação, coordenada 
pelo CNJ, será entre 21 e 25 de novembro.

Durante a preparação da Semana Na-
cional da Conciliação, os tribunais escolhem 
centenas de processos judiciais para serem 
apresentados em audiência de conciliação e 
comunicam as partes envolvidas no litígio. O 
cidadão que quiser resolver o seu problema 
via conciliação, durante o mutirão, também 
pode procurar o tribunal em que o caso está 
tramitando para comunicar seu interesse.

Para a conselheira Daldice Santana, que 
preside a Comissão de Acesso à Justiça e 
Cidadania do CNJ, a conciliação e a media-
ção são instrumentos que podem ser utili-
zados para retomar o diálogo na busca da 
solução de problemas, e seu uso deve ser 
estimulado por tribunais e juízes. 


